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Anotace 

 

       Následky těžby hnědého uhlí, působení chemického průmyslu, elektráren a 

ostatních průmyslových odvětví jsou pro životní prostředí Podkrušnohoří zátěží. Po 

celá desetiletí byla krajina, ovzduší a vody tohoto regionu devastovány.       

Bakalářská práce ukazuje vývoj průmyslových společností, které patří mezi největší 

znečišťovatele v Podkrušnohoří od jejich historického vzniku až do současnosti, jejich 

podíl na obnově krajiny, zlepšení ovzduší a zkvalitnění vod. V budoucnu bude ovšem 

nutné využít těchto projektů tak aby se vložené investice zúročily. Realizované 

projekty však musí být pro rozvoj turismu dostatečně atraktivní, aby byly schopny 

přilákat do našeho regionu nejen turisty, ale i investory z oblasti cestovního ruchu a 

souvisejících služeb. 

 

Annotation 

 

      Consequences of mining coal, the effect of the chemical industry, power plants 

and other industrial sectors are a load for the environment under the Ore Mountains. 

For decades the landscape, air and water  were   devastated  in this  region.  

The thesis presents the evolution of industrial companies which are among the 

largest polluters in the area under the Ore Mountains of their historical origin to the 

present time, their contribution to the restoration of the landscape and improvement 

of the quality of air and water. It  will be  necessary to take advantage of these 

projects in the future  so that the investment will take  profit.  The realized  projects 

must be  attractive for the development of tourism  to be able to attract to our region 

not only tourists but also investors from the tourism and related services. 
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 1     Úvod 

 
      Téma Obnovy podkrušnohorské krajiny zničené nejen těžbou hnědého uhlí 

jsem si vybrala, protože žiji a pracuji v severních Čechách konkrétně v Teplicích. 

Měla jsem možnost sledovat, jak vypadala krajina severních Čech před rokem 

1989, kdy se na vrcholcích Krušných hor nacházely místo zelených stromů jen 

jejich pahýly, s podzimem přicházely nesnesitelné inverze, kdy byly mnohokrát 

překračovány limity škodlivých látek v ovzduší. Školy vyjížděly s dětmi ze 

severních Čech do tzv. „škol v přírodě“, tedy za lepším ovzduším. Lidem zde 

pracujícím byl vyplácen stabilizační příspěvek, kterému se říkalo lidově 

„pohřebné“. Jednalo se o peněžní částku za odpracované roky v tomto regionu.   

      Bylo to právě v Teplicích, kde v listopadu v roce 1989 vypukla tzv. smogová 

revoluce. Občané žádali orgány o řešení nesnesitelné situace týkající se smogu. 

V dalších dnech listopadu 1989 došlo k dalším nepokojům v celé zemi a 

následným změnám celé naší společnosti. Ve své práci se chci zabývat postoji a 

vývojem průmyslových společností ve vztahu k životnímu prostředí před zlomovým 

rokem 1989 a po tomto roce do současnosti. 

       Cílem mé práce je nahlédnout do historie a důvodů vzniku některých 

průmyslových společností, které byly nebo stále jsou hlavními znečišťovateli 

životního prostředí v tomto regionu. Na prvopočátku byl těžební průmysl, který byl 

zárukou levného zdroje energie a ke kterému se postupně přidávala další odvětví 

průmyslu.  Důsledky výroby přinesly negativní dopad na krajinu, ovzduší, vodstvo 

a obyvatelstvo, kdy neúnosná situace si vynutila příchod pozitivních změn.  Dále 

bych se chtěla zmínit o plánovaných a již realizovaných projektech obnoveného 

území, jejich současném využití. Upozorním na práci a vliv ekologických aktivit při 

rozvoji a obnově Podkrušnohoří.   

      Také bych chtěla poukázat na současné možnosti čerpání finančních zdrojů 

na obnovu krajiny, zhodnotit postoj vlády a jejích investic do regionů a zda těchto 

investic bude využito tak aby region severních Čech ožil, jestli lidé budou ochotni 

se na této obnově podílet, vložit důvěru do nových projektů, pomoci v rozvoji a tím 

zúročit investované peníze. V závěru práce se chci zamyslet nad tím, zda budou 

obnovená území plně využita dle plánovaných vizí. 
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2      Počátky rozvoje pr ůmyslu v Podkrušnoho ří 

 
      Podkrušnohoří se rozprostírá v severozápadní části České republiky na úpatí 

Krušných hor, které ve své délce 130 km tvoří hranici se sousedním Německem.  

Ve 12. a 13. století bylo úpatí hor osídleno zejména zemědělci. Samotné vrcholky 

hor si díky drsným klimatickým podmínkám zachovaly hluboké lesy. Na úpatí hor 

tak vznikala první města, vedly zde první obchodní stezky. V polovině 16. století 

pak došlo k rozmachu těžby. Rozvoji těžebního průmyslu se pak budu věnovat 

dále v kapitole 2.1 [ 2 ]. 

       Na severu je centrem průmyslu město Ústí nad Labem, směrem na západ 

jsou Krušné hory lemovány dalšími důležitými městy regionu, např. Teplice, Most, 

Chomutov, a sahá až do Karlovarského kraje.   

      Počátek těžby uhlí v tomto regionu počal už v 15. století na rozdíl od 

chemického průmyslu a dalších průmyslových odvětví, jejichž rozvoj nastal o 

mnoho později, a to v průběhu 19. a 20. století. Celá desetiletí byla tato část 

České republiky kvůli bezohlednosti průmyslových společností devastována [ 2]. 

 

2.1     Vznik t ěžebního pr ůmyslu   

      První zmínka o těžbě, tedy dobývání hnědého uhlí, v podkrušnohorské oblasti 

je v duchcovské kronice a sahá až do 15. století. V kronice je informace o 

měšťanovi Stanislavovi, který prodal v roce 1403 svůj podíl na hnědouhelném dole 

v Pomezním lese čtyřem Močanům za 4 kopy míšenských grošů. Těžbu uhlí 

přerušila na delší dobu až třicetiletá válka. Větší rozvoj těžby nastal v druhé 

polovině 18. století, kdy se stále těžilo primitivním způsobem, tzn. při výchozech 

uhelných slojí, v mělkých lomech a v šachticích.  

       Výrazným průlom nastal v období průmyslové revoluce, která zasáhla i těžbu 

uhlí, stejně tak jako všechna ostatní odvětví lidské činnosti. Toto období spadá do 

2. poloviny 19. století a bylo charakteristické zintenzivněním těžby uhlí, neboť se 

zvyšovaly energetické požadavky společnosti. Těžba byla realizována převážně 

technologií hlubinného dobývání, která s sebou přinesla značné negativní 

důsledky - zábory půdy, poklesy a propadliny, poškození až destrukce půdního 

profilu, deformace vodního režimu povrchových i podzemních vod. 
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      Koncem 19. století se začala dostávat do popředí těžba povrchovým 

způsobem, jež se vyznačoval vyšší produktivitou, výrubností a výtěžností. To se 

ovšem projevilo ve zvýšení devastace krajiny.  

      K největšímu rozmachu lomové těžby uhlí došlo po roce 1945, kdy byl zároveň 

nastartován výrazný rozvoj těžkého průmyslu v celé ČSSR, což mělo za následek 

obrovskou spotřebu energií. Zatímco v roce 1945 se v severočeské hnědouhelné 

pánvi těžilo 18 milionů tun uhlí ročně, na konci osmdesátých to bylo až 70 milionů 

tun. Tato čísla poukazují na přechod z dřívější malolomové těžby na velkolomovou 

a tím se maximalizovaly negativní důsledky povrchového dobývání, tzn: celková 

změna reliéfu - lomové jámy a výsypky tvořily tzv. „měsíční krajinu“, obrovské 

zábory půdy spojené s likvidací 118 obcí včetně města Most v r. 1964 [ 2 ]. 

 

 

2.2  Vznik chemického pr ůmyslu   

       Vznik chemického průmyslu je spojen s  blízkostí levného zdroje uhlí, levné 

říční dopravy a železničního spojení. 

       Mezi nejznámější a největší znečišťovatele, kteří se podíleli a stále podílí na 

znečištění ovzduší a vod v Podkrušnohoří v oblasti chemického průmyslu, patří 

podniky Setuza Ústí nad Labem, Spolchemie Ústí nad Labem a Unipetrol Záluží. 

 

      Založení podniku SETUZA - Severočeské tukové závody sahá do období 

roku 1848, kdy v Rynolticích u Liberce otevřel svou živnost Jiří Schicht a až do 

roku 1882 vařil ve sklepě svého domu mýdlo. Jeho syn Johan Schicht tuto 

energeticky náročnou výrobu přestěhoval v roce 1882 do Ústí nad Labem. V roce 

1906 došlo k přeměně rodinného podniku na akciovou společnost. Nejprudší 

rozvoj podniku ukončila Schichtova společnost před první světovou válkou.  

      Během druhé světové války byla výroba ve společnosti přizpůsobena 

potřebám válečné výroby. Vyráběly se zde dělostřelecké granáty a součástky střel 

V-1. Po druhé světové válce v roce 1946 byla společnost znárodněna a v roce 

1951 přejmenována na společnost SETUZA.  

       Výroba se v průběhu 60., 70. a 80. let neustále modernizovala a rozšiřovala. 

SETUZA v 80. letech mimo denního zásobování spotřebitelského trhu vyráběla 
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důležité suroviny pro průmysl chemický (např. vodní sklo), gumárenský, 

plastických hmot, léčiv (např. glycerin), stavebnictví a zemědělství. Podnik vyráběl 

více jak 300 výrobků – živočišné tuky, mastné kyseliny, rafinované oleje a tuky, 

margariny, mýdla všech druhů, některé kosmetické přípravky atd. 

      Do roku 1990 byla SETUZA součástí koncernu Tukový průmysl Praha, kde 

zajišťovala do té doby 40% jeho výroby. Ve stejném roce byl vytvořen samostatný 

státní podnik, který se v roce 1992 stal v rámci privatizace akciovou společností 

s názvem SETUZA a.s. Ústí nad Labem. V současné době již společnost 

nepoužívá název SETUZA, neboť tento název je spojován s kontroverzními 

podnikateli. Aktuální označení firmy je dnes STZ [ 4 ]. 

      Závod Spolchemie Ústí nad Labem se zabývá výrobou chloru a alkalického 

hydroxidu pomocí rtuti a jako jediná firma v ČR zpracovává bisfenol A. Vznik 

společnosti je spojen se založením akciové společnosti Rakouský spolek pro 

chemickou a hutní výrobu v roce 1856, který zakoupil pozemky na okraji Ústí nad 

Labem a během roku zahájil výrobu. V roce 1920 byl díky vlastnictví Živnobanky 

název změněn na Spolek pro chemickou a hutní výrobu. V roce 1938 byly firmou 

vybudovány další závody v Pardubicích a Neratovicích (dnes Synthesia a 

Spolana). Za druhé světové války patřila firma německé společnosti IG Farben, při 

bombardování v roce 1945 byla velká část výroby zcela zničena a po válce byla 

znárodněna.  V roce 1990 se stala opět akciovou společností a byla privatizována. 

O společnosti se dále zmíním v kapitole 4. 2 [ 14 ]. 

      Třetí společností, která měla nemalý podíl na znečištění ovzduší a vod, je 

chemický závod Unipetrol. 

      Počátkem roku 1939 bylo vybráno u Záluží místo pro výstavbu chemické 

továrny. Práce byly zahájeny na základě povolení, které vydalo Říšské 

ministerstvo hospodářství dne 28. března 1939 stavební firmě Mineralöl – 

Baugesellschaft AG. 

      Od roku 1939 do roku 1945 se na stavbě chemické továrny vystřídalo více než 

40 tisíc zajatců z celé Evropy. Byli mezi nimi i občané tehdejšího protektorátu 

Čechy a Morava. Úkolem německé továrny STW (Sudetenländische 

Treibstoffwerke AG Oberleutensdorf) bylo zásobovat německou frontu pohonnými 

hmotami. Benzín byl z továrny poprvé vyvezen 15. prosince 1942.  V letech 1944 
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a 1945 byl závod anglickými a americkými spojenci bombardován a ze 70 % 

zničen. 

      Po válce se začalo s obnovou chemičky. V druhé polovině 50. let do roku 1972 

přešla chemička na výrobu produktů z ropy. V dalších letech byly dány do provozu 

nové technologie, například výroba močoviny, síry, oxoalkoholů, CO2, etylenu, 

polypropylenu a polyetylenu. V roce 1982 byla dokončena výstavba Nové rafinérie 

Litvínov. 

      V devadesátých letech se odčlenily rafinérské a nechemické provozy, 

Chemopetrol se začal orientovat jen na hlavní předmět podnikání – petrochemii. 

Rozsáhlé investice do ochrany životního prostředí a do výrobních 

petrochemických a agrochemických jednotek posílily a nadále posilují pozici 

podniku na evropských trzích.  

      Unipetrol RPA, s.r.o. vznikla k 1. lednu 2007 sloučením UNIPETROL RPA, 

s.r.o. s CHEMOPETROL, a.s. a UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. Nástupnickou 

společností se stal Unipetrol RPA jako společnost s ručením omezeným, jejímž 

jediným společníkem je UNIPETROL, a.s. Zbylé dvě společnosti zanikly bez 

likvidace, jak bylo dne 1. srpna 2007 zapsáno do obchodního rejstříku [ 32 ]. 

     

 

2.3      Teplárna a. s., Ústí nad Labem  

      Mezi další znečišťovatele ovzduší a životního prostředí patří v Ústeckém kraji 

například Teplárna a.s., jejíž historie sahá až do období před 1. světovou válkou. 

Společnost byla založena k 1. 5. 1992 pod názvem Teplárna Trmice, a. s., 

Fondem národního majetku. Jedná se o jednu z největších teplárenských 

společností v ČR, jejímž hlavním předmětem podnikání je výroba, rozvod a prodej 

tepla a dále výroba a prodej elektřiny. Teplárna zásobuje teplem města Ústí nad 

Labem, Trmice a Děčín. Celkový instalovaný výkon společnosti je 88 MWe. 

Společnost má celkem pět bloků: 1), 2), 3) protitlaké stroje s instalovaným 

výkonem 16 MWe a 4), 5) kondenzační stroje s instalovaným výkonem 20 MWe. 

Celková roční výroba elektřiny netto je cca 464,2 GWh. Výkon zdroje je vyveden 

do sítí společnosti ČEZ Distribuce . 
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      Teplárna Ústí nad Labem a.s. by mohla zaujímat přední místo v tabulkách 

znečišťovatelů a to kvůli rakovinotvorným látkám, reprotoxickým látkám, ale také 

pro vysoké rtuťové emise. 

      V současné době je hlavním tématem Teplárny a.s. možná změna vlastníka 

z nynější společnosti Dalkia ČR na energetický gigant ČEZ [ 31 ].  
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3      Těžební pr ůmysl 

 
      Skupina Czech Coal disponuje největšími zásobami hnědého uhlí v České 

republice, které dodává pro energetiku a malospotřebitele. V ročním objemu těžby 

je druhým největším producentem hnědého uhlí v ČR. Těžba a úprava hnědého 

uhlí ve skupině Czech Coal byla do roku 2008 hlavní náplní činnosti.  Mostecké 

uhelné a.s., která se rozdělila odštěpením na tři sesterské společnosti 

rozhodnutím valné hromady v říjnu 2008. Vznikla Litvínovská uhelná a.s., která 

spravuje těžební lokalitu ČSA, a Vršanská uhelná a.s., spravující těžební lokality 

Vršany a Šverma. Obě společnosti uplatňují rozdílnou strategii, pokud jde o 

postup těžby, a to s ohledem na dosud platné územní limity těžby. Společnost 

Czech Coal Services a.s. zajišťuje pro vzniklé sesterské organizace především 

kolejovou dopravu, ale i řadu tzv. sdílených služeb z oblasti měřictví a geologie, 

ekologie, bezpečnosti a hygieny práce, nákupu apod., dále řídí a spravuje všechny 

majetkové účasti. Celkem v roce 2008 dosáhla odbytová těžba uhlí ve skupině 

Czech Coal úrovně 15 098 tisíc tun. Hrubá těžba uhlí ve skupině meziročně mírně 

vzrostla o 86 tisíc tun na 15 144 tisíc tun [ 18 ]. 

 

 3.1      Priority do roku 1989  

      Představitelem těžební společnosti před rokem 1989 byla společnost SHR – 

Severočeský hnědouhelný revír. Po válce byl rozvoj SHR součástí výstavby 

socialistického Československa. Největšího rozvoje dosáhla společnost SHR 

v druhé polovině 20. století. Podnik SHR měl snahu maximalizovat těžbu, proto byl 

rozdělen do několika těžebních jednotek. Současně s tímto rozdělením byly 

minimalizovány náklady. Ekonomická otázka společnosti byla příznivá, ovšem 

rozdělení mělo negativní vliv na životní prostředí. Těžba se stala nepřehlednou, 

byly opomenuty zásady komplexního využití ložiska, minimalizace destrukčních 

vlivů, těžilo se bez ohledu na vytvoření předpokladů pro následné rekultivace. 

      Těžbě muselo ustoupit 118 obcí a další sídla, výrobní podniky, musela ustoupit 

i historická a stará část města Mostu. K této době se váže unikátní přemístění 

gotického kostela, o čemž bylo rozhodnuto v roce 1976 tehdejší vládou ČSSR. 
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      V osmdesátých letech 20. století se v SHR rozvinula lomová těžba. SHR se 

koncetroval do malého počtu produktivních dolů. Těžba tak přecházela do větších 

hloubek a docházelo k dalším záborům pozemků, k devastacím přírody a k růstu 

objemu skrývek nadložních hornin. V souvislosti s rozvojem střelných prací se 

v SHR formovala nová dobývací metoda – komorování na zával. Nastal tedy další 

závažný vliv na prostředí a to hlučnost a důsledky trhacích prací (vrtání a výbuch). 

Tyto práce působily také na objekty, neboť docházelo k narušení zdiva 

(prasklinám). Měly značný vliv i při znečištění ovzduší (tlaková vlna).  Mezi další 

hlavní zdroje hlučnosti patřily v SHR také zařízení pro těžbu, dopravu a zakládání. 

      Povrchová těžba značně ovlivňovala atmosféru, neboť docházelo 

k mikroklimatickým změnám na ploše vlastních lomů a na výsypkách nepokrytých 

vegetací. Hlučnost pak měla a má velmi negativní dopad na psychiku člověka. V 

důsledku dalších procesů vznikaly za bezvětří inverzní stavy, kdy v ovzduší 

docházelo ke značnému soustředění škodlivin [ 2 ]. Dále bylo jednoznačně 

prokázáno, že ovzduší má přímý vliv na lidské zdraví. V regionu se ve zvýšené 

míře objevila taková onemocnění jako srdeční infarkty, rakovina plic atd. [ 1 ].  

 

       Koncem 80. let se situace rok od roku zhoršovala, byly několikanásobně 

překračovány emisní limity škodlivin v ovzduší, situace byla pro občany velmi 

nepříjemná. V té době došlo k značným nepokojům, které v listopadu 1989 

přerostly v nepokoje celostátní a vedly až k politickým změnám celé společnosti 

[ 2 ].  
 

 
3.2      Vývoj po roce 1989  

      Změny po listopadu roku 1989 byly ve vztahu k těžební společnosti SHR dosti 

zásadní. Těžba hnědého uhlí klesla téměř na polovinu. Hospodářství ČR 

nastoupilo cestu restrukturalizace a adaptace na tržní systém. Stejně musel 

reagovat i hnědouhelný průmysl, který se také začal potýkat s konkurencí jiných 

paliv. Omezení těžby mělo kladný vliv na životní prostředí. Obnova krajiny nebyla 

a není záležitostí jednoduchou, ale pomalou cestou s jediným cílem  oživení 

měsíčních krajin, obnovení lesních porostů, využití nových technologií atd. 
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      Nová doba dala zelenou rozvoji podnikání v mnoha oblastech. Jednou z nich 

důležitou pro obnovu zdevastované krajiny je oblast rekultivací, která vrací přírodě 

i lidem krajinu v podobě nových zemědělských pozemků a lesů, vodních ploch, 

toků a řady dalších kultur s rekreační funkcí. Vznikaly nové společnosti, ať jako 

samostatné subjekty nebo jako součást nově vzniklých těžebních společností, po 

rozpadu SHR zabývajících se rekultivacemi. Tyto společnosti disponují moderními 

technologiemi a špičkovou technikou. V devadesátých letech byly 

upřednostňovány zejména lesnické rekultivace před zemědělskými. V současné 

době se klade velký důraz v souvislosti s rekultivacemi na ekologii [ 3 ]. 

       Rekultivační činnost úzce souvisí s environmentální oblastí udržitelného 

rozvoje. Těžební společnosti skupiny Czech Coal a její dceřiná společnost 

REKULTIVACE a.s. rekultivačním procesem vytvářejí nejen novou krajinu formou 

zemědělských pozemků a kultur, lesů, vodních ploch a toků, ale vytvářejí také 

území určená k rekreačním a sportovním účelům. Vznikají i zcela nové krajinné 

prvky: jezera a zvlněná krajina z převýšených výsypek, které v kontaktu s městy 

a obcemi umožňují nové využití této krajiny. V současných i minulých těžebních 

lokalitách bylo k termínu 31. 12. 2008 ukončeno od počátku provádění 

rekultivačních prací celkem 6 367 ha rekultivovaných ploch. Rekultivace, na nichž 

v roce 2008 probíhaly práce, představují plochu 1 269 ha. Celková výměra 

rekultivovaných ploch do zahlazení dle aktualizovaných souhrnných plánů sanací 

a rekultivací je pro lokalitu Vršany 4 778 ha. Celková plocha řešeného zájmového 

území lokality lomu ČSA je 4 316 ha a dalších 206 ha nepřímo dotčených ploch. 

Od roku 1994 bylo na lokalitách dnešní skupiny Czech Coal vynaloženo 

z prostředků Skupiny na rekultivace více než 3,2 miliardy Kč. 

      Při zahlazování hornické činnosti vzniklo množství zemědělských rekultivací. 

Tyto plochy nemají uplatnění v zemědělské prvovýrobě a není o ně zájem. Jako 

reálné se jeví pěstování energetických plodin na těchto plochách. Ze zkoumaných 

energetických plodin zaznamenalo pracoviště Výzkumného ústavu rostlinné 

výroby v Chomutově největší výnos sušiny na jeden hektar s odrůdou krmného 

šťovíku „Uteuša“. Pěstování šťovíku je podmíněno jeho dalším zpracováním nebo 

slisováním do obřích balíků a následným prodejem do spaloven, elektráren nebo 
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dalším zpracováním na brikety či pelety. V roce 2005 byla plocha na pěstování 

šťovíku rozšířena na celkovou výměru 60 ha v lokalitách Slatinice a Střimice. 

Cílem bylo zjistit růstovou vitalitu a výnos šťovíku a zejména  jeho vhodnost 

pro další zpracování. V červenci 2008 byla sklizena první sklizeň biomasy, řádově 

300 tun, s následným slisováním do balíků. Společnost plánuje pěstování i dalších 

druhů energetických rostlin [ 19 ]. 

Plochy v hektarech % 

zemědělské 3325,32 25,30 

lesnické 5624,62 42,70 

vodní 2244,32 17,00 

ostatní 1973,81 15,00 

Celkem 13168,07 100,00 
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Tabulka a graf  č. 1 - Rekultivace - výhled do roku 2050 [ 18 ]  
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4      Ostatní pr ůmyslová odv ětví mající negativní vliv na  
 životní prost ředí 

 
4.1      Energetika 

             Elektrárny Prunéřov jsou největším uhelným elektrárenským komplexem v 

České republice. Starší část, Elektrárna Prunéřov I, byla uvedena do provozu v 

letech 1967 až 1968. Bylo zde instalováno šest 110 MW bloků. V rozpětí let 1987 

až 1992 prošly čtyři bloky rozsáhlými rekonstrukcemi a zbývající dva bloky byly 

začátkem devadesátých let odstaveny z provozu. 

     Vzhledem k tomu, že s plným provozem obou energetických celků se počítá 

i v dalších letech, byly elektrárny Prunéřov I a Prunéřov II odsířeny. Odsiřovací 

zařízení bylo uvedeno do provozu v létě roku 1996. Zatímco v devadesátých 

letech byly limity pro oxid siřičitý běžně překračovány, dnes se naměřené hodnoty 

pohybují hluboko pod legislativními normami. V letech 1996 – 1999 došlo k 

zásadnímu snížení emisí (SOx o 92 %, NOx o 50 %, TZL o 93 %, CO o 77 %) a 

skokovému zlepšení kvality ovzduší v severních Čechách, které je dnes lepší než 

např. situace v ostravské nebo pražské aglomeraci. 

Společnost ČEZ se snaží dlouhodobě monitorovat a vyhodnocovat vliv provozu 

svých uhelných elektráren na znečišťování ovzduší. Z tohoto důvodu provozuje 

rozsáhlou síť stanic imisního měření. Celkem se jedná o 14 míst, z nichž se devět 

nachází v severních Čechách. Síť monitorovacích stanic je koncipována tak, aby 

ke každé uhelné elektrárně byla přiřazena alespoň jedna. Jsou umístěny na 

takovém místě, aby co nejlépe poskytovaly informace o vlivu uhelných elektráren 

na kvalitu ovzduší v okolí a v případě zhoršení měřených parametrů je možno 

rychle reagovat různými opatřeními. Od začátku roku 2010 přibylo i měření 

prachových částic.   

      Tím, co bezprostředně ovlivňuje kvalitu života obyvatel v severních Čechách, 

jsou emise síry, dusíku a popílek. ČEZ je již radikálně snížil během prvního kola 

ekologizace uhelných elektráren ve druhé polovině 90. let. ČEZ bere velmi vážně 

svou odpovědnost za životní prostředí. Proto také investuje desítky miliard do 

ekologizace uhelných elektráren. 
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        Skupina ČEZ chce modernizovat Elektrárnu Prunéřov II dle dostupných 

možností, přičemž veškeré emise poklesnou v průměru o 50%. Komplexní obnova 

navíc nabídne pracovní příležitosti pro řadu lidí a firem. Ze strany ČEZ se tedy 

jedná o významnou ekologickou a ekonomickou pomoc kraji a zaměstnavatelům 

v celé ČR. Pokud k modernizaci nedojde, bude elektrárna provozována i nadále 

se všemi ekologickými souvislostmi. Pokud bude Prunéřov zmodernizován, bude 

provozován jako ekologicky čistý a moderní zdroj přibližně do roku 2040 a 

minimálně po dobu výstavby přispěje k rozvoji regionu v ekonomicky obtížné 

době. 

      V současné době se vedou o této modernizaci jednání mezi skupinou ČEZ a 

Ministerstvem životního prostředí ČR. Ministerstvo životního prostředí ČR 

technologii navrženou ČEZ zamítlo jako nevyhovující. Tato jednání provázejí 

protesty nevládních organizací, které prosazují, aby ČEZ při obnově použil 

nejmodernější technologie. Bez použití těchto technologií by podle nevládních 

organizací do ovzduší vylétlo zbytečně mnoho škodlivých emisí, současně 

požadují uzavření elektrárny do konce roku 2015. Jednání nebyla dosud ukončena 

[ 13 ]. 

     V řádech stovek milionů korun vynakládá finanční prostředky Skupina ČEZ na 

rekultivace v okolí elektráren Tušimice a Prunéřov. Obnově krajiny přitom 

předcházelo uzavírání některých již naplněných úložišť popelovin. Dostanou 

zrekultivovanou tvář v podobě luk obklopených smíšenými lesy. Vysazených 

stromů bude na stovky tisíc, nebudou chybět ani vodní plochy.  

      Úložiště popelovin zvané Letiště pro elektrárny Prunéřov I a II mezi 

Tušimicemi a Prunéřovem, bylo již uzavřeno. Jeho kapacita byla naplněna už v 

roce 2007. Úložiště bylo zavezeno inertními materiály, tím se ukončilo protiprašné 

opatření. Rekultivace 112 hektarového prostoru proběhne ve třech etapách. První 

etapou bylo již zmiňované protiprašné opatření a následně dojde k vytvarování 

reliéfu terénu, který musí dle dostupných norem umožnit provedení technické a 

biologické rekultivace. Území bude zavezeno zeminou, vybuduje se zde 
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odvodňovací systém i přístupové cesty k pozemkům a v závěru zde proběhnou 

lesnické a zemědělské rekultivace. Celý proces bude dokončen v roce 2016 [ 9 ]. 

4.2      Chemický pr ůmysl 

      Mezi chemickými společnostmi jsem již v kapitole 2.2 zmínila podnik 

Spolchemie. Jeho sídlo se nachází přibližně 500 m od centra města Ústí nad 

Labem. V těsné blízkosti provozu protékají řeky Labe a nejznečištěnější tok v ČR, 

řeka Bílina.  

       V srpnu 2002 zasáhla část areálu povodeň, v listopadu roku 2002 došlo k 

požáru provozu umělých pryskyřic. Kontaminace území a podzemních vod je 

výsledkem činnosti z minulosti, jedná se o typickou starou ekologickou zátěž 

území. Podzemní vody areálu závodu jsou plošně kontaminovány chlorovanými 

alifatickými uhlovodíky. Chlorované alifatické uhlovodíky jsou látky těkavé, s 

potvrzeným negativním vlivem na centrální nervovou soustavu člověka. Jedná se 

o zvlášť nebezpečné látky, většina z nich je považována za pravděpodobné lidské 

karcinogeny. Horninové prostředí je kontaminováno těžkými kovy, zejména rtutí. 

Rtuť je vysoce toxická pro veškeré živé organismy. Ke znečištění horninového 

prostředí rtutí došlo v prostoru elektrolýzy v severovýchodní části areálu. K úniku 

toxických látek do podloží již nedochází, ale tyto vysoce toxické látky mají velkou 

chemickou i biologickou stabilitu, proto setrvávají v prostředí po velmi dlouhou 

dobu. Ke znečištění jednoduchými aromáty, benzenem, toluenem došlo v jižní 

části areálu závodu, zdrojem znečištění byly podzemní zásobníky těchto látek. 

Kontaminovaná podzemní voda v areálu migruje směrem k říčce Bílině, která se 

cca 1 km východně od areálu vlévá z levé strany do Labe.  

      V roce 1995 byl v areálu závodu proveden průzkum a analýza rizika starých 

ekologických zátěží. V lednu 2003 bylo komisí Fondu Národního Majetku vybráno 

konsorcium firem Geosan a Aquatest v soutěži na zhotovení projektu sanace a 

provedení sanačních prací. V roce 2003 proběhly přípravné předsanační práce, tj. 

dokončení doplňkového průzkumu podloží areálu, aktualizace analýzy rizika a 

projektových prací. Sanační práce probíhají od roku 2004, termín dokončení 

sanačních prací je předpokládán na konec roku 2015 [ 34 ]. 
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      Spolchemie produkuje jedovatý chlor, který je současně jednou ze základních 

surovin pro výrobu dalších chemických látek a to zejména pro výrobu 

epichlorhydrinu. Z něj se pak vyrábějí epoxidové pryskyřice. Dále se chlor používá 

k výrobě anorganických i organických sloučenin. Výroba jedovatého chloru ve 

Spolchemii je již více než 70 let založena na tzv. amalgánové elektrolýze. Během 

tohoto výrobního procesu je v elektrolyzérech používána nebezpečná látka rtuť. 

Každoročně se tak do životního prostředí zbytečně dostávají desítky kilogramů 

toxické rtuti. Arnika ekologické sdružení, prosadila to, že Spolchemie opustí 

technologii výroby chloru a alkalických hydroxidů amalgámovým postupem do 

roku 2012. Do konce tohoto roku jej nahradí jinou technologií, která je šetrnější k 

životnímu prostředí.  

      Krajská komise životního prostředí Rady Ústeckého kraje doporučila prodloužit 

integrované povolení na provoz elektrolýzy o další tři roky, tedy do roku 2015.  

Zástupci Spolchemie přesvědčili komisi, že stav současné technologie není 

konečný a má být nahrazen modernější technologií, při níž se rtuť již nepoužívá. 

Vedení Spolchemie zdůvodňuje žádost o prodloužení integrovaného povolení 

špatnou ekonomickou situací společnosti. O přesném datu, kdy bude ukončen 

provoz elektrolýzy, nebylo dosud rozhodnuto [ 12 ]. 

        Samotná společnost Spolchemie postupně odstraňuje staré ekologické zátěže, 

které na životním prostředí způsobila svými činnostmi v minulosti, současně 

předchází i vzniku příčin poškození životního prostředí, které souvisejí s intenzivní 

průmyslovou výrobou, prioritou je vybudování technologie na odstranění solí 

z odpadních vod.  

Spolchemie si pro období 2010 – 2015  stanovila tyto environmentální cíle. 

Bude pokračovat v minimalizaci dopadů výroby na životní prostředí, a to 

především postupným zaváděním nejlepších technik a současně bude odstavovat 

zastaralou výrobu. V této oblasti byly zvoleny následující priority -   eliminovat 

emise rtuti z amalgámové technologie výroby chloru a alkalických louhů konverzí 

na membránovou technologii, která rtuť nepoužívá, snížit emise chlorovaných 

organických látek změnami v technologické skladbě bloku chlorové chemie, 
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podstatně snížit obsah solí ve vypouštěných odpadních vodách realizací 

technologie odsolování odpadních vod, dořešit odstranění starých ekologických 

zátěží na území společnosti, minimalizovat případné negativní vlivy na okolí 

závodu eliminací zdrojů pachových vjemů a hlukové zátěže. 

      Spolchemie disponuje technologiemi k ochraně životního prostředí, patří k nim 

dvě biologické čistírny průmyslových odpadních vod, řada asanačních zařízení k 

odstraňování emisí do ovzduší,  monitoring vod a emisí do ovzduší u významných 

výrobních zařízení. Pravidelně hodnotí dopad činností na životní prostředí, provádí 

revize technického stavu zařízení, bezpečnostní a havarijní audity a požárně-

bezpečnostní kontroly. Účinnost systému je přezkoumávána vedením společnosti, 

které komunikuje s veřejností, státními a dalšími orgány, kterým také poskytuje 

požadované informace [ 34 ]. 

4.3      Vznik pr ůmyslových zón  

      Koncem 20. století vznikaly na okrajích měst tzv. průmyslové zóny. Jedná se o 

firmy zahraničních investorů, kteří k nám ze západu přinesli nové pracovní 

příležitosti. Jsou zde zastoupeny například automobilky, kdy se na našem území 

vyrábějí různé součástky či sestavují různé komponenty vozidel, dále stavební 

firmy, potravinářské firmy, obchodní, textilní atd. Bohužel, i mezi těmito 

společnostmi nalezneme takové, které jsou novým zdrojem znečišťování ovzduší. 

Jako příklad bych zmínila společnost Knauf Insulation v Krupce, která vznikla v 

roce 2006 a zabývá se výrobou sádrokartonu.     

      V prvních třech letech výroby nepřipustilo vedení společnosti Knauf Insulation 

žádný negativní vliv výroby na životní prostředí. Přesto si na tuto skutečnost  

stěžovali především obyvatelé z blízkého i vzdálenějšího okolí závodu, které 

obtěžoval nepříjemný zápach  připomínající spálený bakelit, který byl 

provázen pálením očí a vysycháním sliznice v nose. Společnost se umístila v 

žebříčku největších znečišťovatelů, sestavovaném každoročně ekologickou 

společností Arnika, na desátém místě. Na toto umístění a nátlak veřejnosti 

společnost reagovala tak, že hledala optimální řešení, aby snížila množství 

škodlivých látek. Nakonec bylo použito k výrobě nové pojivo, které již neobsahuje 
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karcinogenní formaldehyd. Firma za tuto inovaci výroby, která napomohla ke 

zlepšení životního prostředí, získala ocenění Inovace roku 2009. 

      V současné době se společnost zabývá zkouškami recyklace skla starých 

televizorů a počítačů. Zda bude tato metoda mít negativní vliv na životní prostředí 

zatím není prokázáno. Pokud bude technologie tavení vyhovující, může mít velký 

vliv na recyklaci odpadů do budoucna [ 30 ]. 

 

4.4      Lihovar Trmice 

      V Trmicích byl dne 6. 11. 2007 zahájen zkušební provoz nového 

průmyslového lihovaru. Od počátku bylo spuštění výroby doprovázeno protesty 

občanů Trmic na neúnosný zápach. Zkušební provoz lihovaru byl i přes protesty 

opakovaně prodloužen. Vedení lihovaru slíbilo řešení problému. Bohužel zápach 

byl nově cítit i v centru města, kde tomu tak dříve nebylo [ 21 ]. 

      Vedení lihovaru hledá optimální řešení problému, neboť krach provozu by byl 

stejnou katastrofou, jako je dnes krach skláren anebo porcelánek. Lihovar je 

ekonomicky důležitý pro české společnosti, desítky dodavatelů a jejich 

zaměstnanců. Řádově se to týká více než 1500 zaměstnanců v Ústeckém kraji.      

      V polovině října 2009 nechalo vedení lihovaru nainstalovat do provozu novou 

technologii, která měla výrazně omezit zápach. Nový systém funguje v lihovaru na 

čtvrtinu výkonu od pondělí 12. 10. 2009, množství zapáchajících par se tak mělo 

snížit padesátkrát. 

   Podle krajské hygienické stanice a krajského odboru životního prostředí vedle 

znečištění ovzduší lihovar překročil limity při znečištění vody, kterou vypouští do 

kanalizace, další překročení pak bylo zjištěno u hlukové normy. Většinu trmických 

obyvatel zápach stále nadměrně obtěžuje. Občanské sdružení Trmická liga 

vybralo v měsíci říjnu 2009 mezi obyvateli zhruba 700 anketních lístků s 

negativními ohlasy na lihovar. Jednání mezi zástupci lihovaru, krajské hygienické 

stanice krajského odboru životního prostředí a občanů je stále otevřenou 

záležitostí [ 17 ]. 
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5     Finanční zdroje na obnovu krajiny  

5.1 Operační program Životního prost ředí 
 
      Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí XIV. Výzvu Operačního programu Životního prostředí, kdy je 

projekt financován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti a Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. Žádat o dotace mohou zejména obce, města, kraje, 

svazky obcí a krajů, neziskové organizace, příspěvkové organizace, správy 

národních parků, státní podniky a organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné 

instituce, fyzické osoby. 

 

XIV. výzva Operačního programu Životní prostředí se vztahuje na čtyři prioritní 

osy: 

- zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (osa 1)  

- omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik (osa 5)  

- zlepšování stavu přírody a krajiny (osa 6)  

- rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (osa 

7) 

 

Žádosti o podporu bylo možno podávat od 2. listopadu 2009 do  5. ledna 2010. 

Celkem je k rozdělení připraveno 6,85 miliard korun. 

 

       V rámci prioritní osy 1 - zlepšování vodohospodářské infrastruktury a 

snižování rizika povodní, bylo možno žádat o podporu projektů zaměřených na 

snižování rizika povodní, budování systému předpovědní povodňové služby, 

výstražných systémů ochrany před povodněmi, zpracování podkladových analýz, 

digitálních mapových podkladů a vypracování podkladů pro následnou realizaci 

vybraných protipovodňových opatření  a dále projekty zaměřené na úpravu koryt a 

niv s vlivem na protipovodňovou ochranu a na výstavbu poldrů.  Minimální 

způsobilé přímé výdaje na projekt byly stanoveny ve výši 400 tisíc korun, alokace 

pro projekty z první prioritní osy činí 1 miliardu korun.   
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      V rámci páté prioritní osy - omezování průmyslového znečištění 

a snižování environmentálních rizik, mohli žadatelé předkládat projekty zaměřené 

na omezování průmyslového znečištění, rekonstrukce nebo nákup technologií pro 

omezení průmyslového znečištění, technologií pro monitoring průmyslového 

znečištění jednotlivých složek životního prostředí a vytvoření BAT center pro 

jednotlivé kategorie průmyslových činností. Dále budou podpořeny projekty řešící 

vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií, výstavbu nových 

zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry rizika a 

omezování následků závažných havárií a vytvoření výukových a expertních 

center. 

 

      V šesté prioritní ose - zlepšování stavu přírody a krajiny bylo možno podávat 

žádosti do všech šesti oblastí podpory: 

 

6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2 000. 

6.2 - Podpora biodiverzity. 

6.3 - Obnova krajinných struktur. 

6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny.  

6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny. 

6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků 

hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů 

podzemních vod. 

 

      Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty z osy 6 bude 

činit 4,35 miliardy korun. 

 

      V rámci sedmé osy - rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 

poradenství a osvětu, bylo možno podávat projekty spočívající v rekonstrukci, 

dostavbě nebo přístavbě stávajících objektů center a poraden, vznik nových 

center a poraden, technické vybavení center a poraden investičního charakteru a 

tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru. Pro tyto projekty je 

připraveno 500 milionů [ 7 ]. 
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5.2      Regionální opera ční program Nuts II severozápad  

      Další dotace je možno získat z Regionálního operačního programu  Nuts II 

Severozápad pro období 2007-2013. Zejména v prioritní ose s názvem  4.1 

Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu a v  prioritní ose 4.2 

Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení. 

      V prioritní ose 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury je cílem 

zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. Zlepšit stav 

významných kulturních památek, muzeí, galerií, využít přírodních krás vhodně je 

zainvestovat a tak vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu.   

Vhodně zvolená a účelná revitalizace cílů turistiky a zlepšený stav doprovodné 

infrastruktury budou mít pozitivní vliv na region v podobě zvýšeného 

ekonomického přínosu pro poskytovatele služeb a další subjekty, které budou 

participovat na realizaci konkrétních projektů. To je důležité zejména pro 

venkovské oblasti, pro něž cestovní ruch představuje jeden z rozhodujících 

ekonomických zdrojů v podobě příjmů podnikatelských subjektů, ale i obyvatel a 

místních samospráv.  

      Projekty jsou zaměřené na výstavbu, obnovu, rozvoj, rekonstrukce a úpravy 

základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku. K nim patří informační centra, 

turistické trasy, naučné stezky, lyžařské trasy, odpočívadla, systémy značení, 

zařízení pro úpravu tratí, přístaviště a mola pro vodní turistiku a další aktivity. Dále 

zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek a ostatních turisticky 

významných objektů mezi něž patří rozhledny, muzea, galerie nebo informační 

centra, úpravu lázeňské infrastruktury pro zlepšení standardu a kvality služeb pro 

tradiční i moderní formy lázeňství.  Patří sem také realizace bezbariérových 

přístupů a dalších úprav pro zdravotně postižené návštěvníky; výstavba a 

rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovišť, stezek pro pěší apod. zajišťující 

dostupnost a kvalitní přístup k místům s atraktivními místy České republiky. 

      Spolufinancování ČR bude zajištěno ze státního rozpočtu, krajů, obcí a 

nestátních neziskových organizací. Minimální přípustná výše celkových 

způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 10 mil. Kč. 

      Druhou zmiňovanou prioritní osou je osa 4.2 Zlepšování kvality a nabídky 

ubytovacích a stravovacích zařízení. Jejím cílem je zajistit vysokou kvalitu a 
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dostačující kapacitu ubytovacích a stravovacích zařízení pro rozvoj cestovního 

ruchu v regionu, která bude odpovídat poptávce. Předmětem oblasti podpory jsou 

rekonstrukce, modernizace nebo výstavba ubytovacích a stravovacích zařízení 

včetně souvisejícího zázemí, rozšíření nabídky ubytovacích kapacit u vybraných 

druhů ubytovacích zařízení. Zkvalitnění stavu ubytovacích a stravovacích zařízení 

povede k rozšíření kapacit pro realizaci čtyř základních forem cestovního ruchu 

v regionu a to turistiku orientovanou na poznávání přírodních pozoruhodností, na 

kulturní a poznávací turistiku, na lázeňství anebo na aktivní formy turistiky. Bez 

podstatného zlepšení stavu ubytovacích a stravovacích zařízení není možné 

využít příležitostí, které nabízejí různé formy cestovního ruchu. Ekonomický přínos 

budou realizovat právě poskytovatelé těchto zařízení. Dodatečné zdroje však 

budou mít k dispozici i subjekty spravující základní cíle turistiky tj. různé památky, 

muzea, kulturní a sportovní areály apod. Dále je potřeba se zaměřit na 

modernizaci sezónních ubytovacích zařízení včetně související doplňující 

infrastruktury. Jedná se zejména o veřejná tábořiště, autokempinky, chatové 

oblasti. Je potřeba realizovat výstavbu a modernizaci ubytovacích zařízení 

hotelového typu na úroveň nejméně středního standardu včetně doprovodné 

infrastruktury a nezbytného zázemí. Je nutné také zajištění vyhovujících napojení 

ubytovacích objektů na dopravní a technickou infrastrukturu. Podpora je 

poskytována formou nevratné přímé pomoci - dotace. Minimální přípustná výše 

celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 5 mil. Kč.  

      Podpora u obou shora uvedených projektů je poskytována formou nevratné 

přímé pomoci, dotace. Výše podpory ze Strukturálních fondů EU může dosáhnout 

až 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů projektů. Míra spolufinancování z 

veřejných zdrojů České Republiky musí dosáhnout, v návaznosti na poskytnuté 

zdroje Strukturálních fondů EU, minimálně 15 % z celkových veřejných 

způsobilých výdajů projektů. Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z 

vlastních zdrojů. V případě, kdy projekty předkládají veřejnoprávní subjekty nebo 

jimi zřizované organizace, představují vlastní zdroje žadatele zároveň veřejné 

zdroje České Republiky. Intenzita podpory pro velké podniky nesmí přesáhnout  

40 %, pro střední 50 % a pro malé 60 % [ 5 ]. 
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5.3      Vláda a její investice 

      Vedle změn politických po roce 1989 zaznamenaly značný pokrok i změny 

společnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Vláda České republiky přijala v roce 

usnesení č. 444/1991 ze dne 30. října 1991, které odstartovalo cestu útlumu 

hornictví a směřuje k obnově zdevastované krajiny. Jedná se o tzv. územní 

ekologické limity těžby. Tyto limity zajišťují obcím, že nedojde k jejich dalšímu 

bourání a doly se tak nebudou dále rozšiřovat  [ 6 ] . 

     V roce 1993 byly hnědouhelné doly privatizovány. V následujícím roce 1994 byl 

novelizován Horní zákon (z.č.168/1993 Sb.), tím byla dolům určena povinnost 

vytvářet finanční rezervu, která bude použita na následné obnovení devastované 

krajiny těžbou. Vláda si ovšem současně uvědomovala, že těžební společnosti 

převzaly nejen doly, ale i již z minulosti zdevastovaná území, na jejichž obnovu 

ještě nemohou mít vytvořené rezervy. V roce 2002 proto vyčlenila vláda na 

základě usnesení č. 50/2002, 15 miliard z privatizačních výnosů na obnovu 

krajiny. Svými dalšími usneseními pak např. vymezila území určené k obnově, 

které se rozšířilo až do Karlovarského kraje. Dále ustanovila komisi, která 

schvaluje předkládané projekty k realizaci.  

      V roce 2003 byla zpracována Koncepce řešení ekologických škod vzniklých 

před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském 

kraji – směrnice č. 446/2002 ze dne 29.4.2002, která má zaručit koordinované 

čerpání ze zmiňovaných 15miliard. Zadavatelem koncepce byl Fond národního 

majetku České republiky. Koncepce byla projednávána se všemi 

zainteresovanými stranami, tedy zadavatelem, zástupci těžebních společností, 

starosty dotčených měst a obcí, krajskými úřady (Ústecký a Karlovarský). 

Obsahem koncepce pak byly konkrétní návrhy projektů, kterých bylo předloženo 

celkem 366. Od roku 2004 je koncepce každé dva roky aktualizována. Od 1. 1. 

2009 je dostupná v elektronické podobě, webové stránky provozuje výzkumný 

ústav pro hnědé uhlí a.s. Most, kdy poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR.  

      V následující tabulce jsou uvedena aktuální data o počtu projektů, stavu 

čerpání a schvalování projektů [ 25 ]. 
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  Aktuální stav reálného čerpání z 15 mld. 

Dostupné finanční prostředky vč. DPH (dle usnesení vlády č. 50/2002) 15 000 000 000 Kč 

Výše aktuálně uzavřených smluv vč. DPH mezi Ministerstvem financí ČR a zhotoviteli 10 239 569 463 Kč 

Zůstatek pro uzavření nových smluv vč. DPH   4 760 430 537 Kč 

 
Přehled po čtu projekt ů dle vybraných kritérií 

Celkový počet projektů v aktualizované Koncepci 524 projektů 

počet projektů dosud neprojednávaných meziresortní komisí 262 projektů 

počet projektů schválených meziresortní komisí 252 projektů z toho 

počet projektů neschválených či vyřazených meziresortní komisí 10 projektů 

počet schválených projektů v Ústeckém kraji 187 projektů 

počet neschválených projektů v Ústeckém kraji 214 projektů 

počet schválených projektů v Karlovarském kraji 56 projektů 

počet neschválených projektů v Karlovarském kraji 48 projektů 

z toho 

počet schválených projektů bez lokalizace (koncepční materiály) 9 projektů 

počet revitalizačních projektů v Ústeckém kraji 274 projektů 

počet rekultivačních projektů v Ústeckém kraji 127 projektů 

počet revitalizačních projektů v Karlovarském kraji 72 projektů 

počet rekultivačních projektů v Karlovarském kraji 32 projektů z toho 

 

počet koncepčních projektů  

9 projektů 

Celkový počet projektů s uzavřenou realizační smlouvou 177 projektů 

 

Tabulka č. 2 - Stav čerpání a schvalování projektů  [ 26 ] 
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6    Ekologické aktivity 

 
      Ekologické aktivity v České republice vznikají s celostátní působností nebo 

v jednotlivých vesničkách či městech našeho regionu formou občanských či jiných 

sdružení. Těmto aktivitám napomáhají i organizace s mezinárodní působností. 

Cíle jejich činností jsou ovšem společné a to dohlížet na dodržování zákona na 

ochranu přírody, sledování činností podniků a společností, vlády a ostatních 

orgánů, jejich záměrů, plánů a na tyto vhodným způsobem reagovat. Mezi 

nejznámější organizace patří například organizace Greenpeace nebo Arnika, o 

kterých se zmíním v následujících dvou kapitolách. 

 

6.1      Greenpeace  

      Jedná se o nevládní a nezávislou ekologickou organizaci s mezinárodní 

působností. Hlavním úkolem organizace je upozorňovat na ničení přírody a 

životního prostředí, svou činností pak ovlivňovat úřady, politiky nebo 

zainteresované strany a vyžadovat dodržování zákonů, pravidel či norem.  

Organizace Greenpeace má své zastoupení i v naší republice. 

      V České republice o sobě dala organizace vědět nedávno a to v prosinci 2009 

v souvislosti s plánovanou modernizací elektrárny Prunéřov II. ČEZ podal 

Ministerstvu životního prostředí ČR návrh na provedení přestavby elektrárny 

s cílem snížit vypouštění emisí, které zatěžují obyvatele Ústeckého kraje. 

Organizace protestovala přímo před elektrárnou Prunéřov proti této přestavbě. 

Důvodem protestu je nesouhlas s ČEZ, který nepoužije nejnovější technologie, 

které by byly z hlediska ochrany přírody efektivnější, současně by byly vhodnější i 

z hlediska ekonomického. 

      Akce před elektrárnou byl tzv. mrtvolný happening. Aktivisté tentokrát nelezli 

na komíny elektrárny, ale několik desítek minut leželo před vchodem do objektu 

třináct těl přikrytých bílými prostěradly a na každém z nich byla rudá růže. Tímto 

projevem dávali aktivisté najevo, že elektrárna zabíjí. ČEZ považuje námitky a 

akce ekologů za neopodstatněné [ 23 ]. 

 



Jitka Kačírková: Obnova podkrušnohorské krajiny 

2010  24 

6.2      Ekologické sdružení ARNIKA 

      Je celostátní organizace, jejímž posláním je zlepšení stavu životního prostředí, 

jeho obrana před znečišťováním, ochrana a obnova přírodních hodnot na území 

ČR, a to i v evropském kontextu. Organizace má své pobočky v celé České 

republice. Do konce roku 2006 měla Arnika dvě prioritní kampaně – Budoucnost 

bez jedů a Natura 2000. Kampaň Budoucnost bez jedů se zaměřuje především na 

dvě oblasti směřující ke snížení přítomnosti toxických látek v životním prostředí. 

Pomocí této kampaně chce sdružení Arnika prosadit: 

1. důsledné naplnění Stockholmské úmluvy a omezení úniků tzv. 

perzistentních organických látek v České republice  

2. zachování volného přístupu k informacím o toxických látkách 

v Integrovaném registru znečišťování 

      Kromě nich se v této kampani věnují také konkrétním problémům znečišťování 

životního prostředí toxickými látkami, zejména ze skládek a spaloven odpadů. 

       V Ústeckém kraji organizace sleduje nebo se zúčastňuje jednání, která se 

týkají například Spolchemie Ústí nad Labem, kde se řeší délka používání rtuti ve 

výrobě, dále jednání o spalování odpadů v kraji, měření škodlivin v okolí továrny 

Knauf, monitoruje také, jak mizí stromy okolo silnic apod. [ 28 ]. 
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7      Možnosti využití obnoveného území 

 
      Nově vzniklá území by měla lidem v regionu sloužit hlavně k příměstské 

rekreaci, odpočinku, relaxaci, sportovnímu vyžití. Počítá se nejen s využitím 

zeleně, parků, cyklostezek, ale i nově vznikajících vodních ploch.  

 

7.1      Realizované projekty 

      Mezi nejznámější již realizované projekty, které vznikly na rekultivovaných 

územích jsou např. sportovní areál u nádrže  Benedikt. Je zde cyklostezka, která 

slouží také bruslařům. Nacházejí se zde i dětská a víceúčelová hřiště. Samotná 

nádrž Benedikt se svou pískovou pláží a vodními atrakcemi je v letních měsících 

hojně využívána ke koupání [ 24 ]. 

      Další známou stavbou je Autodrom na bývalém místě dolu Vrbenský. S jeho 

výstavbou se začalo v roce 1978. V osmdesátých letech byl využíván nejen 

k pořádání závodů, ale také k testování nových vozů. Zdokonalují se tu řidiči 

sanitek, hasičských nebo policejních vozidel. Do roku 1995 Autodrom ztratil 

licence na závody a o jeho provoz nebylo pečováno. V roce 1995 areál převzal 

nový majitel a do roku 1996 provedl celkovou rekonstrukci areálu. V současné 

době pořádá Autodrom republiková mistrovství, závody na evropské úrovni. Jsou 

zde organizovány také kurzy bezpečné jízdy  [ 10 ]. 

      Významným rekultivačním projektem je také  Velebudická výsypka jejíž 

rozloha je cca 800 ha. Využití území rekultivačním procesem bylo řešeno jako 

architektonický celek, který odpovídá příměstskému rekreačnímu zázemí města 

Mostu. Dominantní plochou je plocha dostihového závodiště – Hipodrom, 

s travnatým povrchem, živými ploty překážek, zatravněnými tribunami atd., kterou 

spravuje společnost HIPODROM MOST a.s. Na rekultivované Velebudické 

výsypce se nachází také golfové hřiště. Dále jsou na ploše realizovány lesnické a 

zemědělské rekultivace.  

      Jako další významné rekultivační projekty jsou rekultivace rozsáhlých vnějších 

výsypek. Rozsáhlé rekultivace vnějších výsypek byly v roce 2006 ve fázi 

dokončení. Na rozloze přes 4 000 ha ploch vnějších výsypek byly uskutečněny 

rekultivace převážně lesnického charakteru. Zemědělská rekultivace byla 
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provedena pro budoucí agrotechnické využití. Krajinné řešení výsypek v blízkosti 

městské aglomerace města Mostu bylo zčásti realizováno formou funkční 

a rekreační zeleně s doplněním základního komunikačního systému s nezbytnými 

vodními plochami a s doplněním vodohospodářského systému. Rekultivované 

plochy vnějších výsypek v současné době zaujímají rozsáhlá území 

s plnohodnotným postavením k plochám původním [ 19 ]. 

 

7.2      Plánované projekty  

           V polovině prosince 2009 podepsali představitelé Ústeckého kraje a 

Severočeských dolů deklaraci projektu s názvem Naslouchejme hlasu venkova  

v rámci programu Central Europe. Smyslem projektu je zviditelnit vesnice 

postižené těžbou, současně se mají stát cílem pro turisty. Ty pak chtějí autoři 

projektu nalákat na vyhlídku, z dosud nedostavěné ledvické kotelny.  Vyhlídka 

bude po ukončení nejvyšší budovou České republiky. Dále má vzniknout turistická 

stezka, která má být součástí nabídky mezinárodní Asociace Vital Villages. Ta 

bude turistické trasy partnerů propagovat na svých webových stránkách [ 8 ]. 

 

      Dne 15. 6. 2001 bylo započato napouštění jezera Chabařovice na místě  

stejnojmenného dolu Chabařovice, kde byla těžba ukončena v roce 1998. 

Realizace tohoto projektu se stala první vodohospodářskou rekultivací v České 

republice. Kolem jezera vznikla cyklostezka, počítá se s vybudování přístavu pro 

stovky lodí, některá území jsou již připravena k zainvestování. Předpokládané 

ukončení napouštění jezera je v roce 2011. V budoucnu se počítá s využitím této 

oblasti ke koupání, rekreaci, sportovnímu vyžití, rybaření atd. [ 15 ]. 

 

      Mezi dlouhodobě budované projekty patří například výstavba jezera Most, 

které vzniká rekultivací bývalého dolu Ležáky. Na jezeře má být vybudováno 

přístaviště pro několik desítek lodí. Jezero samotné má být napuštěno v roce 

2011. Úplná rekultivace jezera Most a přilehlého okolí mají být dokončeny v roce 

2018 [ 16 ]. 
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8      Závěr 

 
 Z historického hlediska je vznik průmyslu v Podkrušnohoří dán nalezišti 

nerostného bohatství zejména hnědého uhlí, které bylo důvodem rozvoje 

těžebních společností a dalších průmyslových odvětví. S tím souvisí i růst dopravy 

jak železniční tak říční a rozvoj obchodních činností. Vlivem průmyslové revoluce 

došlo k prvnímu velkému rozmachu průmyslových společností v regionu. Po druhé 

světové válce pak průmysl prošel značnou modernizaci. V 60.70. a 80. letech 

minulého století došlo v důsledku činností těchto průmyslových společností ke 

značné devastaci krajinného rázu přírody, v ovzduší byly mnohonásobně 

překračovány limity škodlivých látek, docházelo k velkému znečišťování vodních 

toků. Tehdy nebyl těmito společnostmi kladen velký důraz na přírodu a prostředí, 

ve kterém žijeme, ale spíše na splnění pětiletých plánů, které stanovila tehdejší 

vláda. Je potřeba se zamyslet nad tím, zda se v té době, místo vyplácení 

stabilizačních příspěvků, dotování škol v přírodě, svačin ve školách atd., neměly 

tyto prostředky vynaložit právě na zlepšení životního prostředí. Zlomovým rokem, 

kdy nastaly zásadní změny v naší společnosti byl rok 1989. 

      Nová doba s sebou přinesla pozitivní změny v chování průmyslových gigantů 

ve vztahu k životnímu prostředí. Vytvářené finanční rezervy těchto podniků i  

vyčleněné prostředky ze státního rozpočtu byly využity na následné obnovení 

devastované krajiny. Dalším významným krokem byl vstup ČR do EU. Jako člen 

této významné mezinárodní organizace jsme mohli začít čerpat finanční 

prostředky z evropských fondů. Ty se staly významným zdrojem při realizaci 

ekologických programů, např. přispěly ke zlepšení ovzduší až o 30% oproti 

původním hodnotám - v roce 1985 byla roční hodnota oxidu siřičitého 120 

mikrogramů/m3 v roce 2000 pouhých 40 mikrogramů/m3 [ 35 ]. 

       Díky těmto programům se znovu zazelenaly vrcholky Krušných hor,  vznikla 

nová území a vodní plochy. V kraji vznikají nová alternativní řešení energetických 

zdrojů v podobě výstavby větrných elektráren a v poslední době také solárních 

elektráren.  Řada projektů by bez těchto zdrojů z fondů EU nemohla být vůbec 

realizována. Je třeba také zmínit pokrok ve vzájemné spolupráci průmyslových 

společností s regionálními orgány státní a veřejné správy. 
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      Svou prací jsem chtěla zhodnotit stav životního prostředí a obnovu krajiny 

tohoto regionu od doby nedávno minulé až do současnosti. Nejsem si ovšem 

zcela jistá zda jsou obnovená území pro člověka  plnohodnotná a zda bude 

ochoten se na nově vzniklých územích usadit. Některá území nejsou zcela 

připravena na přítomnost člověka, chybí tu cesty, inženýrské sítě, odvodnění 

území apod.  Vynakládají se nemalé částky na obnovu nejen krajiny, ale i památek 

a dalších projektů tak, aby se v regionu rozvinul cestovní ruch, možnosti sportu, 

rekreace a aktivit s tímto spojených. Naláká ovšem region domácí i zahraniční 

klientelu v takovém měřítku aby se investice do projektů začaly zúročovat? Snad i 

tento pohled se stane jednou v budoucnosti pro návštěvníky našeho regionu 

minulostí  viz obrázek č. 1. 

 

 

Obrázek č.1 Pohled na Krušné hory z Nechranické přehrady.  

 

       Naše společnost prošla za posledních dvacet let velkými zvraty od dob 

ekonomicky silných do doby současné, kdy prožíváme období krize, které má 
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bohužel negativní dopad také na náš region. Je zde největší nezaměstnanost a 

s tím souvisí různé společenské problémy, např. růst kriminality. Zmiňuji i tento 

problém, neboť tento aspekt má vliv na pověst ČR na to, zda bude vnímána jako 

bezpečná a proto i vyhledávaná destinace. 

      

     Je třeba překonat i předsudky, kdy se při zmínce  severní Čechy v představách 

lidí vybaví zakouřené prostředí a zdevastovaná krajina. Při zmínce a představě 

krajiny jižních Čech si naopak vybavíme krásnou půvabnou klidnou krajinu 

protkanou rybníky, které vybudoval Jakub Krčín. Většina z nás si dnes neuvědomí, 

že i tato krajina, která je častým cílem rodinných rekreací, v době dávno minulé 

vyhlížela zcela jinak. Do rázu přírody zde na počátku zasáhla ruka člověka a 

k jejímu samotnému zdokonalení a dozrání bylo potřeba několik století. 

      Je zřejmé, že v tomto století bude těžba hnědého uhlí v našem regionu 

ukončena, stejně tak jak zde kdysi skončila těžba rud,  protože přírodní zdroje jsou 

neobnovitelné. Pravděpodobně nás tedy čeká rozmach rekultivačních činností a 

tvorba nových krajinných celků. Příroda tento proces je schopna zvládnout, ale 

velmi pomalu. Ze společenského hlediska je obnova nutná daleko rychleji, proto je 

zde nutný zásah lidské ruky. Náprava bude trvat velmi dlouho, protože velmi 

dlouho trvala i devastace této krajiny [ 36 ]  . 
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