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Anotace  

Cílem předloţené práce je popsat a zhodnotit regionální politiku Skupiny Czech 

Coal v Ústeckém kraji. Zvláštní důraz je kladen na vztah regionální politiky společnosti 

k otázkám budoucí těţby, zejména pokračování těţby za tzv. územně ekologickými limity, 

které byly vládou stanoveny v roce 1991. V první části je popsán vývoj vlastnické 

struktury společnosti a těţby uhlí. Dále jsou popsány současné těţební lokality a aktuální 

stav rekultivačních prací na těchto lokalitách. Následně jsou popsány jednotlivé aktivity, 

kterými si společnost buduje svou regionální politiku, a to s přihlédnutím na perspektivu 

budoucí těţby na svých těţebních lokalitách. V další části je provedena analýza regionální 

politiky společnosti, která zahrnuje ekonomickou analýzu PR aktivit, analýzu veřejného 

mínění a analýzu mediálního obrazu společnosti. Na závěr práce je provedeno celkové 

zhodnocení regionální politiky s přihlédnutím k otázce moţného pokračování těţby za 

územně ekologické limity.  

Klíčová slova: regionální politika, těţba uhlí, Skupina Czech Coal, územně ekologické 

limity 

Summary  

The main objective of the thesis is to describe and assess the company policy that 

the Czech Coal Group advocates across the Ústecký Region. A special emphasis is put on 

the relation between this regional policy and the company effort to extend mining 

operations beyond the mining limits set by the Czech government in 1991. The 

development of shareholder’s ownership and mining production is described in the first 

part. Then, mining sites are characterized as well as the current state of reclamation works. 

Furthermore, an overview of particular regional activities that form the company policy is 

given with regard to the mining outlook at the mining sites. Subsequently, regional 

company policy is analyzed including an economic assessment of PR activities, assessment 

of public opinion, and assessment of the company image that has been established by the 

public media. Finally, an overall evaluation of the company policy is carried out with a 

special attention to the possibility of extending mining operations beyond the mining 

limits. 

Keywords: regional company policy, coal mining, Czech Coal Group, mining limits  
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1. ÚVOD 

„Já jsem horník a kdo je víc“, tak znělo propagandistické heslo v době poválečného 

Československa, které mělo přilákat mladé lidi k hornické profesi. Oprostíme-li se od 

socialistického nádechu tohoto hesla, můţeme zcela otevřeně přiznat, ţe jeho význam byl 

skutečně doslovný. Ještě před dvaadvaceti lety měli horníci či havíři téměř výsostné 

postavení v celé společnosti. Jejich platy patřily k nejvyššímu průměru v republice, 

pohybovaly se dokonce na stejné úrovni jako platy ředitelů průmyslových podniků [15]. 

Horníci měli řadu zaměstnaneckých výhod, dostupné bydlení i další benefity ve 

společnosti.  To vše bylo však vyváţeno těţkou prací, obzvláště pokud horníci pracovali 

v hlubinných dolech. Ze zdravotních důvodů museli pracovat pouze omezený počet let a 

zdravotní problémy jejich pracovní kariéru mnohdy ukončily i předčasně. V současné době 

patří platy horníků sice stále ještě mezi nadprůměrné, ale málokdo jiţ bere horníky jako 

elitu.  

S určitou nadsázkou by se dalo říci, ţe důvodem úpadku společenské prestiţe 

horníků byl totální obrat nahlíţení společnosti na hornictví jako takové, ke kterému došlo 

po roce 1989. V 90. letech 20. století došlo k masovému uzavírání dolů, a to nejen 

v uhelném průmyslu. Celospolečenské změny přinesly změny ve vnímání uhelného 

průmyslu. Hornictví se rázem stalo společně s energetikou úhlavním nepřítelem 

novopečených politiků, a nejen jich, v boji za lepší ţivotní prostředí. Hornictví se rychle 

dostalo do útlumu v důsledku politických rozhodnutí, která však byla jednoúčelová a 

z dnešního pohledu i trochu krátkozraká. Současná doba na hornictví pohlíţí jako na 

nástroj minulého reţimu, a tak negativní pohled na hornictví samotné, přestoţe urazilo 

velký krok kupředu, s velkou podporou sdělovacích prostředků přetrvává i dodnes. Útlum 

hornictví vyvolaný změnou ekonomických podmínek však nebyl problémem jen ČR, ale 

v časovém předstihu zasáhl téměř celou Evropu. Těţba uhlí v západní Evropě se začala 

sniţovat zhruba od roku 1960 a její pokles trvá dodnes.  

Výše uvedeným příkladem jsem chtěla uvést téma, které jsem si vybrala pro svou 

diplomovou práci. Je jím regionální politika Skupiny Czech Coal (dále jen Skupina), tedy 

společnosti, která těţí uhlí v regionu Mostecka, kde ţiji od svých šesti let. Těţba uhlí se tak 

prolíná s většinou mého ţivota, a to nejen díky tomu, ţe ţiji v tomto regionu, ale také 
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proto, ţe řada mých přátel i rodinných příslušníků je či byla s hornictvím profesně spjata. 

K regionální politice mám rovněţ blízko, neboť jsem dlouhou dobu pracovala jako 

mediální poradce bývalého Rádia Most. Spojení obou témat je tedy pro mne velice 

zajímavé. 

Cílem mé diplomové práce je popsat vývoj regionální politiky hnědouhelné těţební 

společnosti, analyzovat současné aktivity Skupiny, kterými se prezentuje vůči veřejnosti, a 

posoudit, jaký mediální obraz tyto aktivity vytvářejí v očích veřejnosti. Zvláštní pozornost 

bych také věnovala aspektům regionální politiky s ohledem na budoucí těţbu uhlí. 

  



Bc. Lucia Kabrnová: Regionální politika skupiny Czech Coal v Ústeckém kraji 

2011  - 3 -  

2. HISTORIE A SOUČASNOST SKUPINY CZECH COAL 

2.1 Základní vymezení Skupiny 

Skupina Czech Coal zahrnuje společnost Czech Coal, a. s., obchodníka 

s energetickými komoditami (hnědé uhlí a elektrická energie), společnosti Vršanská 

uhelná, a. s., a Litvínovská uhelná, a. s., obě jsou těţební společnosti dobývající hnědé uhlí 

na Mostecku, dále pak servisní společnost Coal Services, a. s., a celou řadu obsluţných 

firem [8]. Jelikoţ se chci v diplomové práci zaměřit v první řadě na hornictví, budu se ve 

své práci věnovat především oběma těţebním společnostem.  

Skupina vznikla v roce 2005, kdy investoři odkoupili od původního vlastníka 

Mosteckou uhelnou společnost, a. s., která měla právo k dobývání uhelných zásob, a 

společnost Czech Coal, a. s., která byla od roku 2002 drţitelem licence k obchodování 

s elektrickou energií [8].  

2.2 Organizační uspořádání  

2.2.1 Vývoj těžebních organizací do roku 1993 

Rozvoj těţby hnědého uhlí je úzce spjat s rozvojem ţelezničních tratí 

v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP), ke kterému docházelo od 2. poloviny 19. století. 

Původní menší těţařské podniky, kterých bylo v roce 1855 více neţ 600, se začaly slučovat 

do větších těţebních celků [9]. Díky tomu se zintenzivňovala i vlastní těţba hnědého uhlí. 

Ve stejné době byly zaloţeny první těţební společnosti. V roce 1871 byly ustaveny 

Mostecká společnost pro dobývání uhlí (Brüxer Kohlenbergbau Gesellschaft) a 

Duchcovsko-podmokelská ţelezniční dráha (Dux – Bodenbacher Eisebahn), v roce 1876 

Císařsko-královské státní hnědouhelné doly v Mostě (Braunkohlenbergbau des k. k. Ärars 

in Brüx), v roce 1889 Těţařstvo lomských uhelných dolů, a. s., a v roce 1890 vznikla 

Severočeská společnost uhelných dolů, přeměněná později na Severočeské hnědouhelné 

doly, a. s. (Nordböhmische Kohlenwerke A.G.) [9].  

Ještě v období před 2. světovou válkou byl celý dolový majetek v území SHP 

rozdělen na 35 samostatných těţařských společností různé velikosti [22]. Za německé 

okupace severních Čech v období na konci 30. let a v první polovině 40. let 20. století bylo 
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sloučeno dvanáct z těchto společností, zejména s výkonnými doly ve střední části pánve, 

v jeden nový důlní podnik Sudetenländische Bergbau A.G. (SUBAG) se sídlem v Mostě. 

Následně se se SUBAGem sloučily Mostecká uhelná společnost a Severočeské uhelné doly 

a v roce 1940 byly získány koupí společností Těţařstvo lomských uhelných dolů a Spojené 

uhelné závody Britannia. Na začátku roku 1941 byla společnost SUBAG začleněna do 

koncernu Reichswerke Aktiongesellschaft für Bergbau und Hüttenbetriebe Hermann 

Göring. Celkem vlastnil SUBAG 36 dolů v oblasti SHP a 3 doly v Sokolovské pánvi [17, 

22]. 

Po ukončení 2. světové války došlo k dalšímu rozvoji těţby v SHP. V roce 1945 byl 

podepsán dekret o znárodnění dolů a v roce 1946 vzniklo celkem 13 hornických důlních 

podniků, z nichţ největší byl Severočeské hnědouhelné doly, n. p., se sídlem v Mostě, 

který převzal do své správy 58 tehdy provozovaných dolů a tím se stal největším báňským 

národním podnikem Československé republiky. Po nejrůznějších organizačních změnách 

byl v roce 1976 ustaven koncern Severočeské hnědouhelné doly a národní podniky se staly 

koncernovými [22, 19].  

Šest z nich bylo důlními koncernovými podniky, a to [22]: 

 Doly Nástup, Tušimice (DNT) 

 Doly V. I. Lenina, Komořany (DVIL) 

 Doly Vítězného února, Litvínov – Záluţí (DVÚZ) 

 Doly Leţáky, Most (DLM) 

 Doly Julia Fučíka, Bílina (DJFB) 

 Palivový kombinát A. Zápotockého, Ústí nad Labem – Úţín (PKAZ) 

Organizační schéma koncernu SHD přetrvalo aţ do konce roku 1990. Generální 

ředitelství koncernu SHD Most bylo v roce 1991 na přechodnou dobu nahrazeno 

Společným podnikem SHD Most pro řešení společných zájmů patnácti nově vzniklých 

samostatných státních podniků v rámci SHP, přípravu jejich privatizace a dělení majetku.  

Z původních koncernových důlních podniků vznikly státní důlní podniky [22]: 

 Doly Nástup Tušimice (DNT) 

 Doly a úpravny Komořany (DÚK, původní DVIL) 

 Doly Hlubina Litvínov (DHL, původní DVÚZ) 
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 Doly Leţáky Most (DLM)  

 Doly Bílina (DB, původní DJFB) 

 Palivový kombinát Ústí (PKÚ, původní PKAZ) 

V průběhu další transformace v rámci 1. vlny kupónové privatizace v oblasti SHP 

vznikly v období let 1991 aţ 1993 z 5 důlních státních podniků akciové společnosti [22]: 

 Severočeské doly, a. s. (DNT+DB) 

 Mostecká uhelná společnost, a. s. (DÚK+DHL+DLM) 

Pouze Palivový kombinát Ústí zůstal státním podnikem a převzal roli při 

zahlazování následků těţby na utlumovaných těţebních lokalitách. 

2.2.2 Vývoj organizační a akcionářské struktury Skupiny 

Mostecká uhelná společnost, a. s. (MUS), byla zaloţena Fondem národního 

majetku České republiky (FNM) a zapsána do obchodního rejstříku 1. 11. 1993. Vznikla 

spojením tří bývalých státních podniků – Doly a úpravny Komořany, Doly Leţáky Most a 

Doly Hlubina Litvínov [1]. 

V době zaloţení MUS měl stoprocentní podíl v této společnosti FNM. V rámci 

2. vlny kupónové privatizace si FNM ponechal pouze 46 % akcií a zbylé akcie postupně 

získali soukromí akcionáři [22]. V roce 1995 vlastnily města Most a Litvínov necelých 8 % 

akcií a dalších 15,5 % investiční a podílové fondy [1]. K zásadní změně dochází aţ v roce 

1998, kdy se nejvýznamnějším akcionářem MUS stala společnost SYNERGO SUISSE CZ, 

a. s., která je správcem investic americké investiční společnosti Appian Group. 

K 31. 12. 1998 měla podíl na základním jmění ve výši 49,98 % [2]. FNM si nadále 

udrţoval podíl 46,29 %. V průběhu roku 1999 schválila vláda ČR prodej podílu FNM 

společnosti Investenergy SA, která rovněţ vlastnila dceřinou společnost SYNERGO 

SUISSE CZ, a. s. K 31. 12. 1999 tak měla společnost Investenergy SA (správce investic 

Appian Group) podíl na základním jmění MUS ve výši 96,69 % [3].  

V roce 2002 se stala hlavním akcionářem MUS společnost Leţáky, a. s., která byla 

kontrolována americkou investiční společností Appian Group [4]. V průběhu roku 2003 

došlo k převodu jmění společnosti na hlavního akcionáře Leţáky, a. s. Tím došlo ke 

zrušení původní společnosti Mostecká uhelná společnost, a. s. Zároveň však byla 
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přejmenována společnost Leţáky, a. s., na Mosteckou uhelnou společnost, a. s., právní 

nástupce. Z hlediska vlastnických vztahů byla  k 1. 1. 2005 jediným akcionářem společnost 

APPIAN CENTRAL EUROPE DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS PCC 

LIMITED a 10. 3. 2005 došlo k převodu akcií z této společnosti na společnost Severočeská 

uhelná, a. s. [5]. V květnu 2005 je přejmenována Appian Group, a. s., na Czech Coal, 

a. s. [6]. V červenci 2005 došlo k přejmenování Severočeské uhelné, a. s., na Mosteckou 

uhelnou, a. s., která se v roce 2008 rozštěpila na Litvínovskou uhelnou, a. s. (LUAS), 

Vršanskou uhelnou, a. s. (VUAS), a Czech Coal Services, a. s. (CCS) [8]. Akcionářská 

struktura Skupiny se změnila v roce 2006, kdy do ní nákupem minoritního podílu vstoupil 

finanční investor INDOVERSE CZECH COAL INVESTMENTS LIMITED [8], v roce 

2009 se jeho podíl zvýšil na 50 % a v prosinci 2010 získal 100 % [23]. 

2.3 Těžba uhlí  

2.3.1 Vývoj produkce 

První zmínky o těţbě uhlí v oblasti severních Čech pocházejí z roku 1403, těţba 

však v počátcích probíhala pouze na výchozech uhelných slojí na zemský povrch [12]. 

V podstatě aţ do počátku 19. století se těţilo velice primitivním způsobem a zásadní rozvoj 

přinesla aţ povrchová těţba uhlí, nejprve v podobě malolomů a zhruba od 50. let 20. století 

velkolomovým dobýváním [19]. Spolu s rozvojem povrchové těţby uhlí dochází 

i k rozvoji technologií na zpracování uhlí [18]. 

Výše těţby uhlí v SHP se od 2. světové války neustále zvyšovala z 11,1 mil. t 

v roce 1945 aţ na 74,7 mil. t v roce 1984 [9]. Avšak zatímco v roce 1945 bylo v provozu 

25 lomů, v roce 1984 jiţ pouhých 12 [22]. Vývoj těţeb uhlí a skrývky v SHP od roku 1945 

do roku 2005 je znázorněn na obrázku na straně 7.  

Trend postupného sniţování těţby uhlí, který trvá od roku 1984 v SHP, je patrný 

i na vývoji těţby Skupiny. Od roku 1994, kdy se vytěţilo 23,4 mil. t uhlí, klesla produkce 

o 40 % na 14,1 mil. t uhlí v roce 2009. Vývoj těţeb uhlí a skrývky v rámci Skupiny od 

roku 1994 do roku 2009 je znázorněn na obrázku na straně 7. 
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Obrázek 1. Historický vývoj těžeb uhlí a skrývky v SHP (upraveno dle [9]) 

 

Obrázek 2. Vývoj těžeb uhlí a skrývky Skupiny (upraveno dle [8]) 
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2.3.2 Těžební lokality 

Těţba a úprava hnědého uhlí ve Skupině byla do roku 2008 hlavní náplní činnosti 

Mostecké uhelné, a. s., která se v říjnu 2008 rozdělila odštěpením na sesterské společnosti 

Litvínovská uhelná, a. s., Vršanská uhelná, a. s., a Mostecká uhelná, a. s. V prosinci téhoţ 

roku byla Mostecká uhelná, a. s., přejmenována na Czech Coal Services, a. s.  

Litvínovská uhelná, a. s., spravuje těţební lokalitu ČSA a Vršanská uhelná, a. s., 

těţební lokality Vršany a Šverma. Součástí Skupiny je dceřiná společnost Důl Kohinoor, 

a. s., který těţí uhlí v posledním hnědouhelném hlubinném dole Centrum. 

Lom ČSA byl zaloţen v roce 1901 jako důl Hedvika a svůj dnešní název získal aţ 

v roce 1958 [22]. Těţba probíhá v dobývacím prostoru Ervěnice. Hnědouhelná sloj 

o mocnosti cca 30 m je uloţena zhruba 150 m pod zemským povrchem, přičemţ těţbu 

komplikují stará důlní díla [8]. Vytěţené uhlí je transportováno přes homogenizační drtírnu 

do Úpravny uhlí Komořany, kde jsou připravovány průmyslové a topně směsi pro 

energetiku, ale i tříděné druhy uhlí pro potřeby domácností a malých kotelen. Výsypkové 

zeminy jsou ukládány do vnitřní výsypky v západní vyuhlené části lomu. Hrubá těţba na 

lokalitě ČSA v roce 2009 dosáhla 4,721 mil. t. Zásoby uhlí v této lokalitě podléhají 

územním limitům těţby. Do limitů představují 37,3 mil. t kvalitního hnědého uhlí 

(k 1. 1. 2010) s výhřevností 18 MJ/kg. Za nimi se nacházejí největší zásoby uhlí v ČR – 

více neţ 750 mil. t hnědého uhlí s nejvyšší výhřevností v ČR. 

Lom Jan Šverma byl zaloţen v roce 1860 jako hlubinný důl Robert a aţ v roce 

1919 byla zahájena těţba povrchovým způsobem; v roce 1946 byl lom přejmenován na 

současný název. Naproti tomu lom Vršany je nejmladším povrchovým lomem v ČR, jehoţ 

otvírka byla zahájena aţ v roce 1977 [22]. Oba lomy těţí uhlí v dobývacích prostorech 

Holešice a Vršany. Z geologického hlediska je situace těţby velice komplikovaná, neboť 

proměnlivá pánevní sedimentace způsobila rozštěpení slojových vrstev písčitojílovitými 

meziloţními vrstvami, které se severním směrem postupně spojují do hlavní uhelné sloje. 

Hlavní hnědouhelná sloj má poměrně stálou mocnost 25 aţ 30 m a je uloţena v hloubce 

cca 90 m [8]. Problematický je častý výskyt pevných poloh, které se musejí před samotnou 

těţbou rozrušovat za pomoci vrtných a trhacích prací. Oproti lokalitě ČSA je výhodou, ţe 

oba lomy těţí v oblasti nepostiţené hlubinným dobýváním. Těţené uhlí je dopravováno 

pásovými dopravníky přes drtírnu a homogenizační skládku na nakládací zásobník závodu 
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Hrabák a odtud kolejovou dopravou do elektrárny Počerady. Výsypkové zeminy jsou 

zakládány do vnitřních výsypek obou lomů. Hrubá těţba Vršanské uhelné, a. s., v roce 

2009 dosáhla úrovně 9,370 mil. t. Lom Vršany je dlouhodobě perspektivní, zatímco lom 

Šverma postupně ukončuje svou těţební činnost. Lom Vršany disponuje, v rámci platných 

územních limitů, zásobami s nejdelší ţivotností v ČR. Můţe těţit aţ do roku 2052 při 

stávající výši těţby. K vytěţení je zde zhruba 303 mil. t uhlí. Vzhledem k dlouhodobé 

perspektivě těţby je lokalita schopna zásobovat nový energetický zdroj.  

Historický rozvoj těţebních lokalit Skupiny ilustrují letecké snímky z let 1964 a 

2008 na straně 10 a 11. 
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Obrázek 3. Situace těžebních lokalit v roce 1964 (upraveno dle [24]) 



Bc. Lucia Kabrnová: Regionální politika skupiny Czech Coal v Ústeckém kraji 

2011  - 11 -  

 

Obrázek 4. Situace těžebních lokalit v roce 2008 (upraveno dle [24]) 

2.4 Rekultivace krajiny  

2.4.1 Legislativní rámec 

Vůbec první plán rekultivací, tzv. generel, koncernu SHD byl vytvořen v letech 

1958 aţ 1959 [22]. Institucionálně byly rekultivace zajištěny prostřednictvím 

Rekultivačního oddělení SHD, které bylo zřízeno v prosinci roku 1950 na příkaz 
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Ústředního ředitelství Zemědělského závodu SHD v Teplicích. Aţ do roku 1990 byly 

rekultivační práce koordinovány koncernem SHD, avšak po jeho zrušení si rekultivace 

zajišťují těţební podniky samostatně [21]. Aţ do roku 1990 neměly těţební organizace 

povinnost vytvářet zdroje na úrovni očekávaných výdajů, neboť vše se odehrávalo na 

úrovni centrálního plánování. Zásadním zlomem byla aţ novela zákona č. 44/1988 Sb., 

o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (Horní zákon), z roku 1993, která těţebním 

organizacím nařídila vytvořit dostatek finančních prostředků ke včasnému a řádnému 

zabezpečení sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním výhradních loţisek [19].  

Současné znění § 31 odst. (5) Horního zákona, který upravuje rekultivační 

povinnost, zní následovně: „Organizace je povinna zajistit sanaci, která obsahuje 

i rekultivace podle zvláštních zákonů, všech pozemků dotčených těžbou. Sanace pozemků 

uvolněných v průběhu dobývání se provádí podle plánu otvírky, přípravy a dobývání 

(§ 32). Za sanaci se považuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a 

územních struktur.“  

2.4.2 Současný stav rekultivačních prací 

Lom ČSA se nachází bezprostředně pod úpatím Krušných hor mezi městy Jirkov a 

Litvínov a tzv. Ervěnickým koridorem. Rozloha lomu vč. vnitřních výsypek je cca 

2 850 ha. K lomu původně náleţely i tzv. vnější výsypky – Růţodolská, Hornojiřetínská a 

Kopistská, kde jiţ však byla báňská činnost ukončena a probíhají zde rekultivační práce či 

jiţ rekultivace byly ukončeny. V současné době jiţ bylo cca 270 ha rekultivováno, dalších 

cca 500 ha je v rozpracovanosti a k rekultivaci tedy zbývá ještě cca 2 080 ha [13].  

Klimaticky spadá území lomu ČSA do oblasti teplé, mírně suché s převáţně mírnou 

zimou, s průměrnou roční teplotou 8 aţ 9°C a průměrným ročním úhrnem sráţek 500 aţ 

600 mm [13]. Lom ČSA sám o sobě nemá k dispozici ţádné ornice ani spraše či sprašové 

hlíny. Pro zemědělskou rekultivaci se pouţívají návozy spraší a sprašových zemin, 

odtěţených v předpolí lokality lomu Vršany a umístěných na deponiích v prostoru lomu 

ČSA a výsypky Obránců míru. Před zahájením těţební činnosti povrchovým lomem 

územím protékala řeka Bílina a k ní se ze severu vějířovitě sbíhaly krušnohorské potoky  

Kundratický, Vesnický, Šramnický, Albrechtický a Jiřetínský. Tyto toky vytvořily mělkou 

dílčí kotlinu „Ervěnickou“. V ní ještě v první polovině 19. století existovalo mělké 

Komořanské jezero, které bylo však postupně zaneseno splaveninami z hor a zarostlo 
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slatinnou vegetací. Nakonec bylo dokončeno jeho odvodnění kvůli zisku zemědělské půdy 

a rozvíjející se těţbě uhlí. Později byla mezi dnes jiţ zaniklými obcemi Dřínov a 

Albrechtice vybudována vodní nádrţ Dřínov, která plnila zásobní a ochrannou funkci. Pro 

umoţnění těţby v této oblasti došlo k několikerému přeloţení řeky Bíliny, v současnosti je 

Bílina na jihozápadním okraji lomu svedena do potrubí, které prozatímně řeší její průtok 

po výsypkovém koridoru mezi lomy Šverma a ČSA. Krušnohorské potoky jsou 

podchyceny na úbočí hor a svedeny mimo prostor lomu. 

Lom Vršany/Šverma zahrnuje dva původně samostatné povrchové lomy – Šverma 

a Vršany, jejichţ porubní fronty jsou však jiţ v současné době propojeny. Lom se nachází 

jihozápadně od města Most, jiţně od tzv. Ervěnického koridoru. Rozloha lomu vč. výsypek 

je cca 4 780 ha [14]. K lomu náleţí rovněţ vnější výsypky – Velebudická, Malé Březno, 

Slatinická a Vrbenský, kde jsou rekultivace dokončené či v různém stádiu rozpracovanosti. 

V současné době bylo rekultivováno jiţ cca 2 340 ha a dalších 330 ha je rozpracovaných. 

K rekultivaci tedy zbývá ještě cca 2 110 ha. Výsypkové zeminy jsou ukládány do vnitřních 

výsypek obou lomů. 

Klima oblasti je srovnatelné teplotně s lomem ČSA, sráţkově je však mnohem více 

ovlivněno sráţkovým stínem Krušných hor. V předpolí lomu jsou skrývány zúrodnitelné 

zeminy – jak spraše, tak ornice, které jsou ukládány do deponií a opětovně pouţívány při 

zemědělských rekultivacích. V období před rozvojem povrchové těţby byla oblast 

typickou zemědělskou krajinou s převahou rolí, zemědělská půda zaujímala aţ 65 % 

z celkové rozlohy [10].  

Přehledná situace dokončených, rozpracovaných a zahajovaných rekultivací 

v rámci bývalé MUS je zobrazena na obrázku na straně 14. Lom Leţáky, který byl 

původně součástí bývalé MUS, byl na základě usnesení vlády ČR č. 395/2003 převeden 

pod Palivový kombinát Ústí, státní podnik. 
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Obrázek 5. Situace rekultivací v roce 2006 [11] 
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3. REGIONÁLNÍ POLITIKA UHELNÉ SPOLEČNOSTI VE VZTAHU K 

BUDOUCÍ TĚŽBĚ 

3.1 Regionální politika Skupiny 

Skupina Czech Coal je úzce spjatá s regionem, v němţ působí a to nejen proto, ţe 

v něm ţije většina zaměstnanců společnosti. Pokud by se Skupina věnovala pouze těţební 

činnosti a nijak by neřešila problémy regionu, její obraz u veřejnosti by byl spíše negativní. 

K tomu, aby vnímání Skupiny bylo jiné, slouţí mj. i regionální politika.  

Regionální politika Skupiny je zaměřena na Ústecký kraj, především na Mostecko a 

část Chomutovska. Je aktivitou dobrovolnou, ale nepochybně nezbytnou. Jejím cílem je 

zejména zlepšení kvality ţivota obyvatel v regionu. Hlavními pilíři politiky je dárcovství a 

sponzoring, podpora infrastrukturních investic, projekty v sociální oblasti, zdravotnictví, 

ochrany ţivotního prostředí, programy v oblasti kultury, vzdělávání nebo sportu. Blíţe jsou 

tyto aktivity popsány a analyzovány v kapitole 4. Za součást regionální politiky lze 

povaţovat, kromě vlastních „píárových“ aktivit, rovněţ působení vlastní činnosti Skupiny 

(např. vytváření „nové“ krajiny rekultivační činností) a aktivity podporující vytváření 

příznivějšího „image“ Skupiny (např. tzv. Uhelné safari). Těmto aktivitám se blíţe věnuji 

v kapitole 3.4. 

3.2 Perspektiva budoucí těžby Skupiny 

Skupina Czech Coal spravuje největší uhelné zásoby v ČR. Jejich ţivotnost 

dosahuje v rámci stávajících územních limitů do roku 2058, v případě zpřístupnění zásob 

za územními limity přesahuje ţivotnost zásob horizont roku 2100 [8]. 

3.2.1 Územně ekologické limity 

Územně ekologické limity byly původně stanoveny pro rychlejší ozdravení 

ţivotního prostředí severních Čech, protoţe tehdejší stav ovzduší v SHP byl alarmující. Jiţ 

v roce 1990 byl vypracován a následně vládou schválen „Program ozdravení ţivotního 

prostředí v Severočeské hnědouhelné pánvi”, který měl za úkol ochránit zbytek přírodních 

a kulturních hodnot krajiny. Investice byly směřovány především na zmírnění škodlivých 

následků těţby a průmyslu v SHP, nikoli na její omezení. Těţbu omezily aţ stanovené 
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územní ekologické limity pro těţbu a energetiku, blokující celkem 3,259 mld. t 

vyuţitelných zásob hnědého uhlí v předpolí činných lomů a na tzv. rezervních lomových 

lokalitách [20].  

Územní limity těţby hnědého uhlí v severních Čechách jsou závazným usnesením 

vlády ČR č. 444 z roku 1991, které bylo přijato na návrh tehdejšího ministra ţivotního 

prostředí Ivana Dejmala. V tomto usnesení jsou kromě závazných linií omezení těţby a 

výsypek (viz Obrázek 6 a Obrázek 7) také stanoveny mezní hodnoty znečišťování ovzduší 

v SHP pro rok 2005. 

 

Obrázek 6. Územně ekologické limity pro lom ČSA (dle usnesení vlády č. 444/1991)  
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Obrázek 7. Územně ekologické limity pro lomy Vršany a Šverma (dle usnesení vlády č. 444/1991)  

3.2.2 Lom Vršany/Šverma 

Disponuje uhelnými zásobami s nejdelší ţivotností v ČR v rámci stávajících 

územních limitů aţ do roku 2058. K vytěţení je zde zhruba 323 mil. t uhlí [8]. 

V závěru roku 2010 vydalo MŢP ČR v rámci procesu EIA souhlasné stanovisko 

s Plánem otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP 

Slatinice. Postup lomu Vršany do DP Slatinice lze rozdělit na dvě územní fáze. V první 

fázi, tj. do roku 2032, postupuje lom severním směrem a přibliţuje se postupu 

schválenému OBÚ. První fáze těţby, která je předmětem souhlasného stanoviska, bude 

započata v roce 2012, kdy je báňskou technologií nutné v předstihu provést přípravu území 

v prostoru Slatinické výsypky pro poloţení nadzemních i podzemních inţenýrských sítí do 

nové trasy. Nová trasa koridoru bude částečně za hranou konečného prvního skrývkového 

řezu, částečně i přímo na pláni tohoto nově vybudovaného řezu. Je předpoklad, ţe báňská 

příprava území bude probíhat cca do roku 2022. Od roku 2023 bude následně zahájena 

těţba skrývkových řezů a od roku 2029 těţba uhelných řezů, a to aţ do roku 2032. Druhá 

fáze bude předmětem procesu EIA v časově přiměřeném předstihu před realizací tak, aby 

bylo moţno vyhodnotit vlivy těţby po roce 2032. Druhá fáze těţby po roce 2032 by dále 

pokračovala v prostoru energetického koridoru, a to na základě nového POPD lomu 
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Vršany do vyuhlení (tj. cca do roku 2058). Těţba skrývky a uhlí v tomto období by 

probíhala především v dobývacím prostoru Slatinice a Vršany. 

Těţba lomu Vršany/Šverma není ţádným způsobem omezena územními limity 

těţby a povolovací procedura probíhá zcela v rámci platných zákonných předpisů. 

Nicméně v současné době (březen 2011) informují média o poţadavku MŢP, aby alespoň 

60 % roční těţby hnědého uhlí bylo dlouhodobě vyuţito pro teplárenské zdroje zajišťující 

dodávky tepla pro systémy centrálního zásobování teplem na území České republiky. 

Tento svůj poţadavek podmiňuje MŢP vydáním souhlasného stanoviska v rámci procesu 

EIA. Skupina tuto podmínku povaţuje za nepřijatelnou a argumentuje tím, ţe poţadavek 

nemá oporu v českém právním řádu a není ani ekonomicky a technicky realizovatelný. 

Navíc by to zřejmě vedlo k negativním dopadům na ţivotní prostředí. Bylo by totiţ nutné 

převáţet velké objemy uhlí na delší vzdálenosti, neţ je tomu v současnosti. 

Poţadavek na upřednostnění teplárenského průmyslu před energetickým vyuţitím 

uhlí v elektrárnách se však neobjevil poprvé. Podobný poţadavek byl vznesen neziskovou 

organizací Kořeny o.s. v rámci projednávání POPD na lom Bílina v případě jiné těţební 

společnosti, a to Severočeských dolů a.s. Občanské sdruţení Kořeny poţadovalo, aby 

veškeré vytěţené uhlí bylo přednostně nabízeno tuzemským provozovatelům centrálních 

zdrojů tepla. Nicméně Obvodní báňský úřad v Mostě, který je příslušný k rozhodování ve 

věci povolování hornické činnosti podle POPD, podmínku Kořenů jednoznačně ve svém 

rozhodnutí ze dne 8. 11. 2010 zamítl s odůvodněním, ţe „prodej vyrobeného produktu jiţ 

není hornickou činností“, a tudíţ OBÚ „není věcně příslušný k zařazení podmínky, týkající 

se regulace prodeje vyrobeného produktu do rozhodnutí, které povoluje hornickou 

činnost“. 

3.2.3 Lom ČSA 

Právě další rozvoj tohoto lomu je zásadním způsobem dotčen územními limity. 

Zásoby uhlí do územně ekologických limitů představují 32 mil. t. Za těmito limity se dále 

nachází 750 mil. t hnědého uhlí s nejvyšší výhřevností v ČR. Pokud v krátké době nedojde 

ze strany vlády ke korekci vládního usnesení č. 444/1991, bude muset jiţ po roce 2012 

dojít k radikálnímu sníţení těţby, a to z 5 mil. t aţ na 2,5 mil. t ročně. Dále hrozí riziko, ţe 

v roce 2021 bude nutné těţbu v této lokalitě dočasně zastavit úplně [8].  
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V případě umoţnění těţby v tzv. II. etapě za územně ekologické limity se 

předpokládá postup lomu východním směrem přes osadu Černice a město Horní Jiřetín a 

poté jiţním směrem přes území Hornojiřetínské výsypky, s ukončením postupu na hranici 

ochranného pásma Chemopetrolu. Přitom východní okraj lomu respektuje hranici 

ochranného pásma obce Janov. Mezi Černicemi a Horním Jiřetínem se horní hrana lomu 

posunuje k horám, nepřekračuje však úroveň 320 m n. m., čímţ se minimalizuje zásah do 

svahů Krušných hor. Postup lomu do II. etapy zároveň otevírá prostor pro pokračování 

těţby v tzv. III. a IV. etapě. Celý postup těţby za územně ekologické limity je schematicky 

zobrazen na obrázku na straně 19. 

 

Obrázek 8. Postup těžby lomu ČSA za územně ekologické limity  

3.2.4 Současná perspektiva omezení těžby územními limity 

Primárním účelem stanovení územně ekologických limitů bylo přijetí okamţitých 

opatření pro zlepšení alarmujícího stavu ţivotního prostředí, a to především stavu ovzduší. 

Proto také vládní usnesení obsahuje mezní hodnoty znečišťování ovzduší, které měly být 

postupně dosaţeny s cílovým rokem 2005. Rok 2005 lze také povaţovat za časový 
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horizont platnosti tohoto usnesení, neboť podle usnesení měly být omezující podmínky 

(územní linie a mezní hodnoty znečišťování) zohledněny při koncipování státní 

energetické politiky ČR do roku 2005.  

Územně ekologické limity tedy měly být zapracovány do státní energetické politiky 

a logicky lze proto usuzovat, ţe pokud byla zpracována nová Státní energetická koncepce, 

která byla schválená vládou dne 10. 3. 2004, vládní usnesení č. 444/1991 pozbývá 

automaticky své platnosti. Evidentně to takto vláda ani politici nevnímají. 

Pokud cílem vymezení územně ekologických limitů mělo být urychleně zlepšit 

kvalitu ovzduší dle stanovených mezních hodnot, je otázkou, zdali v tomto ohledu splnilo 

vládní usnesení svůj účel. Porovnáme-li skutečné hodnoty emisí v SHP s mezními 

hodnotami z vládního usnesení, zjistíme, ţe jiţ v roce 2003 se skutečné emise ocitly 

hluboko pod stanovenou maximální úrovní pro rok 2005 (viz Obrázek 9). I z  pohledu 

ochrany ovzduší se vládní usnesení jeví jako bezpředmětné, neboť bylo splněno a 

z pohledu současné platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší je jiţ zastaralé. V současné 

době je ochrana ovzduší před znečišťujícími látkami mnohem efektivněji a přísněji 

zabezpečena příslušným sloţkovým zákonem a dalšími souvisejícími právními předpisy. 

 

 

 

 

 

 

   skutečné emise za rok 2003 dle ČSÚ (REZZO 1-3) 

mezní hodnota pro rok 2005 stanovená vl. usn. č. 444/1991  

Obrázek 9. Mezní a skutečné hodnoty emise popílku a SO2 v pánevních okresech severních Čech  

Zajímavou a často diskutovanou otázkou je také právní závaznost vládního 

usnesení. Vládní usnesení není obecně závazným právním předpisem a není tudíţ závazné 

pro všechny orgány státní správy. Nicméně podle § 21 zákona č. 6/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, se ministerstva při své činnosti řídí 

mj. usneseními vlády. Teoreticky by tedy uhelná společnost mohla získat povolení 
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k hornické činnosti, neboť to vydává OBÚ (za předpokladu vyřešení veškerých střetů), ale 

nemohla by získat souhlasné stanovisko dle EIA, které vydává MŢP. Vládní usnesení 

o územně ekologických limitech těţby tak zbytečně blokuje legitimní postup, kterým by 

uhelná společnost mohla postupovat v rámci platných zákonných předpisů. Současný 

Horní zákon je dostatečnou legislativní ochranou, neboť uhelná společnost se musí 

„dohodnout“ se všemi fyzickými i právnickými osobami, jejichţ práva mohou být těţbou 

dotčena. Je mylné domnívat se, ţe těţba za limity by mohla být povolena bez vzájemné 

dohody mezi těţební společností a obyvateli dotčených obcí.  

3.2.5 Důsledky ukončení těžby na lomu ČSA 

Zastavení provozu lomu ČSA představuje především sociální a ekonomické 

dopady. Kromě akutní hrozby výrazného nárůstu míry nezaměstnanosti na Mostecku, 

vzhledem k vazbě mezi hlavním výrobním odvětvím a navazujícími obory a sluţbami, 

můţe stoupnout míra nezaměstnanosti v okrese Most aţ o 15 % [20], dojde ke sníţení 

příjmů do státního rozpočtu, sníţení příjmů do rozpočtů obcí za vydobytý nerost, a v 

neposlední řadě dojde k růstu závislosti na dováţených primárních energetických zdrojích 

a zdraţení tepla. 

Ani vliv pokračování těţby na kvalitu ţivotního prostředí nemůţe být argumentem 

pro zachování limitů. Postup těţby za hranice limitů by neznamenal nárůst zatíţení 

ţivotního prostředí nad rámec současného stavu. Povrchový lom by se pouze „posouval“ 

východním směrem. 

Jediným, ale obrovským negativem eventuálního vytěţení uhlí lomu ČSA za 

hranicí územně ekologických limitů, je přemístění obcí Horní Jiřetín a Černice formou 

náhradní výstavby ve zvolené lokalitě. Jedná se o přesídlení 1 936 obyvatel. 

3.3 Regionální politika ve vztahu k budoucí těžbě 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, otázka budoucí těţby budí kontroverzní reakce nejen 

mezi dotčenými obyvateli, ale i mezi politiky, občanskými sdruţeními a vlastními těţaři. 

Přičemţ velká část negativních reakcí či emocí vychází i z toho, jak je situace 

prezentována médii a politiky. K osvětlení některých problémů a ke zmírnění negativního 
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postoje zaloţila Skupina v roce 2006 Kontaktní a informační centrum Spoluţití pro 

obyvatele regionu. 

3.3.1 Informační centrum Spolužití 

Centrum bylo zaloţeno s cílem poskytovat obyvatelům především Horního Jiřetína 

a Černic, ale i ostatních obcí, co nejpřesnější a nejpodrobnější informace o krocích 

spojených s územními limity, o moţnostech pokračování těţby uhlí, řešit a zlepšovat 

vztahy s obcemi sousedícími s uhelnými lomy a především řešit témata přímo související 

s obcemi Horní Jiřetín a Černice. V září 2005 byly spuštěny webové stránky Spoluţití 

(www.spoluziti.cz) a zprovozněna bezplatná telefonní linka. Do června 2006 kontaktovalo 

MUS přibliţně 250 domácností z přibliţně 700 domácností z Horního Jiřetína [7]. Jak je 

z uvedených čísel patrné, byl o kontakt s MUS zájem. Je ale potřebné se obyvateli setkávat 

osobně, proto se MUS rozhodla v květnu 2006 otevřít informační a kontaktní centrum 

Spoluţití v Litvínově. Za prvních sedm dní centrum navštívilo 60 rodin z Horního 

Jiřetína [7]. Centrum od roku 2007 přijímá i ţádosti o sponzoring, je také místem, kam se 

mohou obracet studenti středních a vysokých škol zpracovávající své bakalářské a 

diplomové, ale i jiné práce týkající se tématiky těţby uhlí nebo obnovy krajiny. Činnost 

centra Spoluţití v Litvínově byla v roce 2010 ukončena. Informační a poradenskou funkci 

v současnosti v plném nahrazuje stálá bezplatná informační telefonní linka Spoluţití 

800 800 499.  

Na webových stránkách Spoluţití, kromě základních informací jako jsou kontakty a 

představení centra, najdete i důleţité sekce právě pro zlepšení atmosféry kolem budoucí 

těţby. Můţete zde najít zprávy o probíhajících jednáních se zástupci obcí nebo odpovědi 

na některá nepravdivá tvrzení (sekce NE těţbě pod Litvínovem). Zajímavá je i rubrika 

„Ptáte se, odpovídáme“, kde se můţe kdokoliv zeptat na otázky související nejen 

s přesídlením Horního Jiřetína a Černic.  

Velmi zajímavou sekcí je Projekt „Zpřístupnění zásob hnědého uhlí budoucím 

generacím“, ve kterém naleznete dokument, který můţe pomoci při tvorbě uceleného 

názoru na prolomení územně ekologických limitů. Najdete zde informace o situaci, která 

nastane při neprolomení či prolomení limitů, o přemístění dotčených obcí, o tom, kolik 

obyvatel je nakloněno přesídlení, nabídka lokalit pro přemístění, ale také vizualizaci 

moţných budoucích „nových“ obcí. 
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3.4 Rekultivace jako nástroj regionální politiky 

Přestoţe se rekultivace na první pohled nejeví jako primární nástroj regionální 

politiky, fakticky ovlivňují vnímání lidí a pokud si lidé zároveň uvědomují, ţe rekultivace 

jsou konečnou fází těţebního procesu, svým způsobem i rekultivace mohou fungovat jako 

nástroj regionální politiky. Pokud by těţařské společnosti opustily těţbou narušenou 

krajinu a spoléhaly na to, ţe si příroda pomůţe sama, příliš by to oblibě těţařů neprospělo. 

Nehledě na to, ţe to současná legislativa ani neumoţňuje. Proto je v zájmu kaţdé uhelné 

společnosti vrátit krajině a přírodě to, co jí dluţí. Skupina Czech Coal si to velmi dobře 

uvědomuje, a proto se snaţí provádět rekultivace s ohledem na budoucí vyuţití území.  

3.4.1 Významné rekultivační projekty 

Velebudická výsypka (800 ha) – na jejím území vzniklo dostihové závodiště, ze 

kterého je dnes mezinárodně uznávaná dostihová dráha, a golfové hřiště (viz Obrázek 10). 

Hipodrom je oblíbeným místem nejen místních obyvatel zejména proto, ţe se zde dá na 

sport dívat i ho provozovat a dostihy jsou určitě pro kaţdého velkým záţitkem. Kolem 

celého závodiště vznikla postupem času in-line dráha, která v zimě slouţí jako běţecká 

stopa. Důleţitou součástí hipodromu je dětské hřiště, které je udrţované a hlídané a místní 

rodiče ho mají v oblibě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10. Dostihové závodiště na Velebudické výsypce  
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Bývalý lom Vrbenský (500 ha) – na tomto místě byl vybudován areál autodromu a 

vodní plocha Matylda (viz Obrázek 11). Autodrom je stále atraktivní zastávkou nejen pro 

nadšence závodů, ale i pro ty, co si potřebují zlepšit svoje jízdní vlastnosti (Polygon Most). 

Matylda je oblíbeným cílem pro místní obyvatele, navíc v roce 2008 i zde vznikla in-line 

dráha pro bruslaře, tak je toto místo hojně navštěvované. 

Obrázek 11. Jezero Matylda s autodromem  

Mezi další významné projekty realizované na Mostecku na územích po hornické 

činnosti patří výstavba rodinných domků na Čepiroţské výsypce, úpravy kolem 

Děkanského kostela, Ervěnický koridor nebo Koridor inţenýrských zařízení Most. 

Všechny popsané rekultivace mají velký potenciál zlepšovat povědomí o Skupině, 

ale pouze v případě, ţe si lidé uvědomí, ţe je to výsledek rekultivační činnosti. Starší 

občané města, kteří si pamatují, jak to v okolí Mostu vypadalo v době maximálního 

rozvoje těţby uhlí, mohou srovnat situaci tenkrát a teď. Ale mladší generace mnohdy ani 

nevnímají, ţe místa, které rádi navštěvují nebo kde bydlí, byla kdysi lomem či výsypkou. 

Proto si myslím, ţe by stála za zváţení nějaká forma propagace, např. naučná cyklostezka 

po mosteckých výsypkách nebo doplnění informační tabulí s obrázky a finančními náklady 

na rekultivace. 
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Zajímavou aktivitou, která můţe přispět k vytvoření pozitivnější „image“ uhelné 

společnosti, je projekt s názvem Uhelné safari. Jedná se o exkurze po velkolomech, kdy si 

návštěvníci mohou prohlédnout pásové dopravníky, zakladače nebo rypadla nebo zaţít 

jízdu speciálním terénním vozem po dně dolu ČSA a Vršany. O exkurze je obrovský 

zájem, proto Skupina zahájila jiţ třetí turistickou sezonu.  
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4. ANALÝZA PR AKTIVIT A JEJICH VLIV NA MEDIÁLNÍ OBRAZ 

SKUPINY 

4.1 PR aktivity Skupiny 

PR neboli „public relations“ – označení vychází z angličtiny a je moţné jej volně 

přeloţit jako vztahy s veřejností. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost, která by 

měla mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné 

vazby a dalších informací od veřejnosti. 

Skupina chce udrţet dobré vztahy se svým okolím a s veřejností a svými PR 

aktivitami se je snaţí ovlivnit. Je významným ekonomickým subjektem, proto se výrazně 

podílí na vytváření podmínek pro zkvalitnění ţivota v mosteckém regionu. Uţ od počátku 

svého vzniku Skupina (resp. MUS) pravidelně podporuje oblasti jako je školství, kultura, 

zdravotnictví nebo ţivotní prostředí, k tradičně sponzorovaným oblastem patří i sport. 

Skupina kaţdoročně aktualizuje smlouvy o spolupráci s obcemi regionu, případně uzavírá 

nové a díky tomu se daří společně realizovat desítky akcí, na které by jinak obce neměly ze 

svých rozpočtů finanční prostředky. Z mého pohledu (obyvatele města Most) je zajímavý 

např. rok 1997, kdy došlo ke zprovoznění hipodromu, otevření hotelu Širák, začala 

rekonstrukce obytných domů v jedné ze starších čtvrtí města Most, ze které je dnes krásné 

místo k bydlení, a v neposlední řadě je to i vstup MUS do mosteckého fotbalového klubu. 

V roce 1998 MUS rozšířila své působení v oblasti PR i za hranice regionu a stala se 

významným partnerem Národního muzea v Praze. V roce 2000 se MUS rozhodla podpořit 

jednotlivé regionální projekty a vyhlásila tzv. Program podpory regionu MUS. Celkem si 

v tomto roce zaţádalo o podporu 233 subjektů. Zájem o podporu středního a vysokého 

školství vyústil v roce 2001 k otevření studijního střediska Vysoké školy finanční a 

správní, o. p. s., jejímţ je MUS spoluzakladatelem. V tomto roce také vznikl projekt 

zaměřený především na volný čas dětí a mládeţe s názvem „Mostík dětem“, coţ byly 

zejména sportovní a kulturní akce. Rádio Most, ve kterém jsem pracovala, bylo několikrát 

partnerem na těchto akcích a mohu potvrdit, ţe byly dětmi vnímány velmi pozitivně. Na 

tento úspěch v roce 2004 navázal projekt „Barborka“, postavička – patronka akcí pro děti 

zahrnutých do speciálního projektu „Krajina pro budoucnost“. V dalším roce se k Barborce 

připojil i Prokůpek. Jména jsou inspirována jmény svatých patronů, a to Svatou Barborou a 
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Svatým Prokopem, oba jsou patrony horníků. I v dalších letech se Skupina věnovala 

především podpoře regionálního rozvoje a podpoře vysokého školství. Skupina cílevědomě 

podporuje vysoké školy, protoţe mezi nejpalčivější problémy Ústeckého kraje patří nízký 

počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Další, avšak neméně důleţitou podporovanou 

oblastí, je partnerství s obcemi. Ale vznikaly i nové programy či projekty. V roce 2009 byl 

vyhlášen program „Spoluţití“, který byl zaměřen na podporu vzdělávání v regionu, a pro 

rok 2010 vyhlásila Skupina grantový projekt pro střední a vysoké školy Mostecka pod 

názvem „Chytré hlavy pro Sever“. Grantový projekt pokračuje i v letošním roce.  

Závěrem je důleţité zmínit, ţe v roce 2002 byl zaloţen nadační fond Most Naděje, 

který od té doby pomohl desítkám dětských domovů, azylových domů, domovů důchodců 

nebo hospiců. Mimo to pomáhá i zájmovým krouţkům, lidovým školám umění či 

mateřským školkám.   

Pro účely posouzení PR aktivit a jejich vlivu na mediální obraz Skupiny jsem 

provedla tři analýzy. V ekonomické analýze jsem se zaměřila na strukturu a výši 

finančních prostředků, které Skupina věnuje na jednotlivé PR aktivity. Analýzou veřejného 

mínění a analýzou mediálního obrazu Skupiny ve zpravodajství jsem se pak pokusila 

posoudit efektivitu prováděných PR aktivit Skupiny. 

4.2 Ekonomická analýza PR aktivit 

V této části jsem vycházela z dostupných údajů, které jsou zveřejňovány v rámci 

pravidelných výročních zpráv Skupiny (resp. MUS). V některých letech však nebyly 

informace ucelené a rovněţ struktura údajů z posledních pěti let nekorespondovala se 

strukturou údajů z prvních ročenek z 90. let 20. století.  

Obrázky na straně 28 jednak znázorňují vývoj podpory projektů v jednotlivých 

oblastech v období 2005 aţ 2009, a jednak srovnání podpory v roce 1995 a v roce 2009. 

Při podrobnějším průzkumu je patrné, ţe v období 2005 aţ 2009 byly nejniţší 

částky věnovány na projekty v oblasti ţivotního prostředí, naopak nejvyšší na projekty 

resocializace rekultivací, tj. do Hipodromu Most a v roce 2009 i Autodromu Most. Velká 

finanční podpora směřovala také do projektů v oblasti vzdělávání a sportu, coţ byla a je 

oblast, kterou skupina cílevědomě podporuje. Zajímavé je, ţe v posledních dvou letech se 

výrazně sníţila podpora zdravotnictví a sociální péče.  



Bc. Lucia Kabrnová: Regionální politika skupiny Czech Coal v Ústeckém kraji 

2011  - 28 -  

 

Obrázek 12. Podpora v období 2005 až 2009  

 

Obrázek 13. Srovnání roku 1995 a 2009  
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Z porovnání let 1995 a 2009 je patrné, ţe ve všech podporovaných oblastech vzrostl 

objem financí kromě jediné, a to ve zdravotnictví a sociální péči. Dominantními oblastmi 

jsou opět vzdělávání a sport. Celkové finanční částky se v obou letech výrazně liší. V roce 

1995 to bylo 6 950 273 Kč, v roce 2009 uţ 34 216 000 Kč. Přestoţe došlo k nárůstu 

absolutní výše finanční podpory regionu, srovnáme-li relativní podíl finanční podpory na 

hospodářském výsledku po zdanění, trend je spíše opačný. Zatímco v roce 2009 vykázala 

Skupina hospodářský výsledek po zdanění 3,294 mld. Kč a finanční podpora PR aktivit 

tedy tvořila cca 1 %, v roce 1995 dosáhla MUS hospodářského výsledku po zdanění ve 

výši 0,237 mld. Kč a podíl podpory regionu byl tak na úrovni cca 3 %. Zde je třeba 

podotknout, ţe hospodářský výsledek za rok 1995 byl ovlivněn poklesem odbytu uhlí a 

tedy i poklesem trţeb, coţ do jisté míry můţe zkreslovat výši relativního podílu podpory 

regionu na hospodářském výsledku. 

4.3 Analýza veřejného mínění 

K analýze veřejného mínění jsem pouţila dva průzkumy, které se týkají regionu 

Mostecka a které do značné míry charakterizují vnímání Mostecka a jeho problémů. První 

průzkum z roku 2010 provedla společnost Factum Invenio, která patří mezi 

nejvýznamnější agentury výzkumu trhu. Druhý průzkum pochází z roku 2004 a prováděli 

jej studenti praţské VŠE v rámci svého studia. Oba průzkumy se alespoň částečně dotýkají 

témat, která občané vnímají jako problematická, avšak zásadní přínos obou průzkumů 

spočívá v tom, ţe jeden ilustruje vnímání problémů regionu z pohledu místních obyvatel, 

konkrétně města Litvínova (města, ke kterému se v případě prolomení limitů přiblíţí těţba 

na 500 m), zatímco druhý průzkum přináší pohled zvenčí, tj. vnímání Mostecka z pohledu 

obyvatel celé ČR. 

4.3.1 Průzkum společnosti Factum Invenio 

Reprezentativní šetření ve městě Litvínov proběhlo na základě dohody 

Hospodářské a sociální rady Mostecka a litvínovské radnice. Cílem bylo zjistit, jaké jsou 

názory a postoje obyvatel Litvínova k otázkám práce a ţivota ve městě, s čím jsou 

spokojeni a co je trápí. Průzkum přinesl celou řadu výsledků, avšak s ohledem na téma mé 

diplomové práce bych zmínila pouze jediný, a to, co obyvatelé Litvínova povaţují za 

největší negativa města (viz Obrázek 14).  
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Obrázek 14. Výsledky průzkumu Factum Invenio [25] 
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vytvářejí názor na Mostecko. Pokud Mostecko nikdy nenavštívili, jsou víceméně odkázáni 

pouze na informace z médií. Pokud však v televizi poběţí pouze dokumenty o zbourání 

starého Mostu, ve zprávách se budou objevovat jen členové Greenpeace přivázaní na 

rýpadle, a bude se stále jen hovořit o tom, ţe se budou bourat další obce, tak se nelze divit 

tomu, ţe povědomí o městě Most není příliš pozitivní. V posledních letech se mění tvář 

města i jeho okolí, ale tuto změnu je potřeba „prodat“, je důleţité o tom dát vědět turistům 

z celé ČR, je nutné jim dát důvod proč na Mostecko zavítat. 

 

Obrázek 15. Výsledky průzkumu studentů VŠE [16] 

Přestoţe oba průzkumy se liší metodikou, účelem i okolnostmi, za kterých vznikly, 

domnívám se, ţe poskytující vypovídající charakteristiku vnímání Mostecka ve vazbě na 

těţbu uhlí a související územně ekologické limity. Místní obyvatelé jiţ vnímají zásadní 

pokrok v kvalitě ţivotního prostředí Mostecka a uvědomují si útlum těţby uhlí na úkor 

nárůstu dokončovaných rekultivací v okolí Mostu. Těţbu uhlí a limity pak nevnímají jako 

problém spojený se ţivotním prostředí, ale spíše jako problém, který značně ovlivní místní 

nezaměstnanost. Vnímání Mostecka obyvateli vzdálenějších regionů ČR však díky 

převaţujícímu negativnímu zpravodajství neprodělalo nikterak závaţné změny a lidé mají 

Mostecko stále spojené s měsíční krajinou a „ropáky“. Diskusi o těţbě uhlí a limitech pak 

spíše vnímají jako otázku pokračování či nepokračování devastace krajiny Mostecka. 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Golf

Nic

Víno

Rekultivace

Negativa, zničené město

Hvězdárna, planetárium

Cikáni

Kriminalita

Nezaměstnanost

Ropáci

Hipodrom

Hněvín

Jiné

Autodrom

Kostel

Zničená příroda (měsíční krajina)

Uhelný průmysl

0,6%

0,9%

0,9%

1,9%

2,5%

2,8%

3,4%

4,9%

5,6%

6,5%

8,0%

8,0%

9,0%

25,9%

29,6%

44,4%

69,1%



Bc. Lucia Kabrnová: Regionální politika skupiny Czech Coal v Ústeckém kraji 

2011  - 32 -  

4.4 Analýza mediálního obrazu Skupiny ve zpravodajství 

4.4.1 Skupina na zpravodajských internetových portálech  

Více neţ polovina domácností (54 %) je podle ČSÚ připojena k internetu, a proto 

jsem si k analýze mediálního obrazu Skupiny vybrala celoplošné internetové portály 

(idnes.cz, ihned.cz, novinky.cz) a jejich volně dostupné archivy. Tyto portály patří mezi 

nejnavštěvovanější a nejdůvěryhodnější zpravodajské servery. V roce 2009 si podle ČSÚ 

stahovalo nebo prohlíţelo noviny a časopisy plných 70,4 % uţivatelů internetu ve věku 16 

aţ 74 let. Z tohoto důvodu si myslím, ţe právě internetové zpravodajství můţe z velké části 

ovlivnit smýšlení nebo nahlíţení na konkrétní problém. Snaţila jsem se setřídit zveřejněné 

články do určitých témat a udělat z nich závěr v kaţdém sledovaném roce (článků jsem 

prošla více neţ 600). Témata z těchto portálů se většinou opakují a odpovídají i tištěné 

mutaci. 

Tabulka 1. Přehled témat na internetových zpravodajských portálech 

Rok  Popis 

1999 Tomuto roku vévodila především témata o prodeji státního podílu do 

soukromých rukou a útlumu těţby v dole Kohinoor. 

2000 V tomto roce se portály výhradně věnovaly dolu Kohinoor, problémům mezi 

MUS a SHD Peel a následné stávce v tomto dole.  

2001 Tento rok zřejmě nebyl nijak výrazný. Informací o MUS se objevilo málo, 

informace se týkaly zisku společnosti nebo propuštěných horníků. 

2002 Zásadní událostí tohoto roku bylo jednání o vstupu společnosti Appian Group 

do plzeňské Škody a nabídka na odkup akcií Severočeských dolů Chomutov. 

V tomto roce došlo ke smrtelné nehodě v hlubinném dole Centrum, i tomu se 

média věnovala. 

2003 Uţ v tomto roce se články nejvíce týkají těţebních limitů, problémům kolem 

nich a následným konfliktům. Okrajově se píše o Appian Group a jeho koupi 

plzeňské Škody. 
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2004 Otázka limitů hnědého uhlí, zisk MUS a smrtelná nehoda horníka, to jsou 

hlavní události toho roku. 

2005 Myslím, ţe v tomto roce mohla média výrazně ovlivnit mínění široké 

veřejnosti o problému „prolomení těţebních limitů“. Informace se týkají 

především rozšíření těţby, řešení přesídlení obcí Horního Jiřetína a Černic, 

referendu o rozšíření těţby, postavení politiků k tomuto problému. Informují 

také o změnách v majetkových poměrech MUS. 

2006 I tento rok je výrazně ovlivněn konfliktem mezi MUS a obcemi, kterých se 

týká prolomení těţebních limitů, obviňování jedné či druhé strany z šíření 

poplašných zpráv a podpora obou zúčastněných stran. Další významnou 

událostí z pohledu médií je moţný vstup finančníka Pavla Tykače do MUS. 

2007 V tomto roce se MUS objevuje na informačních serverech poměrně často, ale 

články nejsou tak vyhraněné vůči jednomu tématu. Týkají se sporů MUS a 

ČEZ, MUS a United Energy, nebo hospodářskému výsledku společnosti. 

2008 Naopak tento rok byl důleţitý z hlediska územních limitů a častěji se objevují 

informace opět o prolomení či neprolomení, komentáře některých politiků k 

této situaci, o uhlobaronech. Důleţitou informací je i rozdělení mosteckých 

dolů na tři části. 

2009 Vzhledem ke komunálním volbám na Litvínovsku bylo tématem číslo jedna 

prolomení těţebních limitů a vztahy dotčených obcí a Czech Coal. Dalším, 

neméně důleţitým tématem, je vyšetřování privatizace MUS. 

2010 I v tomto roce se opakují témata z roku předchozího, a to limity a situace 

kolem nich, dále pak vyšetřování privatizace MUS. Stejnou měrou se 

objevují i články o ovládnutí mosteckých dolů Pavlem Tykačem. 

 

Podle výstupu z kaţdého roku je moţné konstatovat, ţe se média věnují většinou 

takovým tématům, které mají skutečně jen informační hodnotu. Zejména v posledních 

letech mohou vytvářet spíše negativní mediální obraz Skupiny – stávka horníků, prolomení 

limitů a přesídlení zmíněných obcí, privatizace a její vyšetřování.  
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Pozitivní informace, které by se týkaly např. rekultivací, sponzorování sportovních 

či kulturních akcí nebo darů MUS se objevují na těchto portálech jen velmi zřídka (rok 

2000 – Mostíkovo basketbalové turné, kdy MUS byla generálním partnerem). Je to 

pochopitelné, protoţe tyto informace nejsou pro širokou veřejnost nijak „vzrušující“.  

Zajímavé je, ţe i nejčtenější deník Blesk, který patří do kategorie bulvárního tisku, 

informuje o některých situacích v MUS. Bohuţel je to právě takovým způsobem, který je 

bulváru vlastní a opět spíše zhoršuje mínění o MUS (např. „Grossovi lidé dostali miliony 

z prodeje Mostecké uhelné“). 

4.4.2 Skupina ve zpravodajství ČTK 

Česká tisková kancelář (ČTK) je veřejnoprávní instituce zřízená zákonem, pracuje 

jako politicky i ekonomicky nezávislá zpravodajská agentura. Vytváří sluţbu zvukového a 

videozpravodajství a společenský servis, poskytuje zpravodajství pro internet, mobilní 

média a informační panely. 

V databázi ČTK se od roku 1993 nachází 3 216 zpráv o Mostecké uhelné 

společnosti, resp. Skupině (ústní sdělení kanceláře). Dají se setřídit do těchto témat: 

1. Mostecká uhelná (hospodaření její a jejích nástupnických organizací a dcer) – 

dále provázanost firmy s dalšími (majetková, personální), také jejich 

sponzoring fotbalu  

2. Činnost důlních společností v ČR (akvizice firem, ceny uhlí, plánované těţby 

uhlí, splněné těţby uhlí) 

3. Jednání a rozhodování na úrovni státu (např. vláda schválila program 

restrukturalizace uhelného průmyslu, rozhodování o postupech těţby uhlí, 

privatizace)  

4. Odborové organizace těţebních společností v ČR (souvisí s chováním firem 

vůči zaměstnancům, včetně organizace výstraţných stávek)  

5. „Ekologie“ (protesty obcí proti těţbě, dopady na vliv ţivotního prostředí, 

k tomu státní či mezivládní jednání, rozhodování o rozšíření či útlumech těţby, 

dále druhy ekologického paliva, ekologické státní dotace)  

6. Přepravci (společnosti, které se zabývají přepravou uhlí)  

7. Zpravodajství z burzy (jako a. s. byla MUS obchodovatelná na burze)  
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Je vidět, ţe se ČTK ve svém zpravodajství věnuje Skupině více a podrobněji neţ 

výše uvedené internetové portály a nezaměřuje se pouze na kontroverzní témata. Je to 

pochopitelné, protoţe ČTK poskytuje zpravodajský servis a měla by mít portfolio zpráv 

široké. 

4.4.3 Skupina v regionálním tisku 

Jako zástupce regionálního tisku jsem vybrala Mostecký deník, protoţe je 

nejčtenějším regionálním deníkem. 

Zprávy v tomto deníku jsou většinou stejná jako témata v celoplošném 

internetovém zpravodajství, přesto se některým událostem věnuje regionální tisk 

podrobněji, objevují se i ony články s pozitivním podtónem (Chytré hlavy pro Sever: 

Těţaři podpoří vylepšování škol) nebo se věnují vyloţeně regionálnímu dění (Den horníků 

na Hipodromu). 

4.4.4 Územně ekologické limity v médiích 

Problematika prolomení územně ekologických limitů se od roku 2003 pravidelně 

objevuje v českém internetovém zpravodajství a podle zvyšujícího se počtu článků je 

zřejmé, ţe je to téma, které je stále aktuálnější a ţe ho dokonce někteří politici vyuţívají 

jako svoje volební téma. 

Jedním z prvních článků na jiţ zmiňovaných portálech byl článek s titulkem 

„Vesnici hrozí zánik kvůli těţbě uhlí“. Uţ samotný titulek mohl vyvolat pocit ohroţení 

u obyvatel dotčených obcí a jejich zápornou reakci bylo moţné očekávat. A v podstatě celá 

následující léta jsou vedena v podobném duchu. 

Pro člověka, který v regionu Mostecka neţije, můţe být po přečtení článků 

stanovisko poměrně jasné a to neprolomit, protoţe zbourat dvě vesnice a přestěhovat 

obyvatele kvůli uhlí je neetické, špatné, nelidské. Ale pro člověka ţijícího v tomto regionu 

není situace tak jednoznačná. Diskuze pod články přesně vystihují situaci, která panuje na 

Mostecku. Lidé, kteří si uvědomují dopad neprolomení limitů, jsou svými příspěvky 

zásadně pro a lidé, kteří vidí „jen“ zbourání obcí, jsou proti. Záměrně jsem „jen“ dala od 

uvozovek, protoţe je to velmi těţké a zásadní rozhodnutí a rozumím i protestům obyvatel 

Horního Jiřetína a Černic. Zvláštní skupinou jsou pak původní obyvatelé starého Mostu či 
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zaniklých obcí, kteří zaţili zbourání svých rodných sídel a přestěhování do panelových 

domů. Myslím si ale, ţe není moţné srovnávat např. staré královské město 

s nevyčíslitelnou hodnotou s oběma jiţ zmíněnými obcemi. Ani postavení obyvatel není 

stejné, protoţe nyní by za svůj majetek dostali odškodnění mnohem vyšší hodnoty, kdeţto 

obyvatelé původního Mostu neměli na výběr. Ale opět musím zdůraznit, ţe i citové pouto 

má svou váhu a ţádná finanční částka nemusí rozhodování ovlivnit.  

Při podrobnější analýze článků je vidět, ţe se nezabývají důkladnějším vysvětlením 

dopadu neprolomení limitů, následným postupným útlumem těţby, není popsána 

energetická politika. Tyto zpravodajské servery jsou sice nejčtenější, ale k podrobným 

popisům a vysvětlování zřejmě ani nejsou určeny. Vyjádření politiků v médiích 

k uklidnění situace také nijak nepřispívají. Jejich komentáře a názory ovlivňuje a mění i to, 

zda je právě před volbami, takţe pokud mají obyvatelé Mostecka pocit, ţe „uţ je 

rozhodnuto“, tak to můţe být za velmi krátké období jinak. A tato nejistota sporům jen 

nahrává.  
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5. ZÁVĚR 

Skupina Czech Coal je jedním z nejvýznamnějších podnikatelských subjektů 

v regionu Mostecka, ale i v celém Ústeckém kraji. Ne jedné straně se dají její PR aktivity 

charakterizovat jako standardní podpora ekonomicky silného subjektu vůči „tíţivým“ 

oblastem regionu. Na straně druhé je však obraz Skupiny výrazným způsobem ovlivněn 

jejím klíčovým byznysem, kterým je těţba uhlí. Tato podnikatelská činnost Skupiny svým 

charakterem zásadně ovlivňuje krajinu i její obyvatele. Bohuţel hornictví jako takové má 

stále poněkud pošramocenou pověst, kterou si získalo díky negativnímu mediálnímu a 

politickému tlaku na začátku 90. let minulého století. Nicméně pozitivním zjištěním je 

alespoň skutečnost, ţe obyvatelé regionu vnímají Skupinu a těţbu uhlí naprosto odlišně od 

ostatních obyvatel ČR. Na pomyslném ţebříčku tíţivých problémů pro ně nepředstavuje 

závaţný problém, který by ovlivňoval jejich ţivoty. Osobně se domnívám, ţe obraz 

Skupiny byl negativně ovlivněn dvěma skutečnostmi. 

Tou první byl komplikovaný vývoj akcionářské struktury doprovázený častými 

změnami obchodního názvu. Titulky bulvárního raţení, kterými byly a nadále jsou tyto 

změny prezentovány v mnoha médiích, vzbuzuje u lidí negativní emoce, ačkoliv dosud 

nebylo ţádné ze spekulativních obvinění prokázáno.  

Druhá skutečnost se týká územně ekologických limitů a jejich prolomení. 

Problematika limitů se mediálně začala řešit zhruba v roce 2003. Nicméně celá záleţitost 

se soustřeďuje pouze na nejvíce kontroverzní aspekt prolomení či neprolomení limitů, a 

tím je přesídlení obcí. Postrádám v tomto ohledu mnohem širší veřejnou diskuzi 

o veškerých důsledcích pokračování i nepokračování těţby. Mnoho lidí má samozřejmě 

stále v paměti způsob řešení likvidace obce Libkovic. O likvidaci obce bylo sice 

rozhodnuto jiţ v roce 1987, ale situace eskalovala zejména krátce po listopadovém 

převratu s nástupem ekologických aktivistů. Ještě dnes mnozí zastánci zachování limitů 

cíleně pouţívají hesla typu „Nechceme další Libkovice“. Ačkoliv uhelná společnost 

podnikla některé vstřícné kroky, kterými chtěla „nastartovat“ diskuzi s dotčenými 

obyvateli, místní politická reprezentace s podporou ekologických hnutí, která většinou ani 

nemají ţádný vztah k regionu, nepřipouští jakoukoli diskuzi. Téma limitů je pro ně tabu a 

věcná diskuze o důsledcích je pro ně nepřijatelná. 
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Nehledě na související problémy pokračování či nepokračování těţby, jako je vliv 

na zaměstnanost, národní hospodářství, energetická soběstačnost atd., i vlastní přesídlení 

obcí je tématem, o kterém se dá diskutovat. Příkladem, jak se přesídlení obcí dá řešit ke 

spokojenosti obou stran, můţe být obec Groβgrimma v Německu. Obyvatelé této obce ve 

středoněmeckém hnědouhelném revíru našli své nové domovy v moderní vilové čtvrti 

sousední obce, postavené dle jejich individuálních poţadavků. Přesídleny byly i všechny 

ţivnosti, byl nově vybudován kulturní dům, sportovní klub, rekreační prostředí s rybníkem 

nebo autobusové nádraţí. Přesidlování bylo započato v březnu 1992 rozhodnutím obecní 

rady obce a ukončeno bylo v roce 1998 (nepublikováno, ústní sdělení). Je vidět, ţe od 

rozhodnutí přesídlit uplyne ještě dlouhá doba, neţ k tomu skutečně dojde. V případě lomu 

ČSA tak díky zachovávání vládního usnesení č. 444/1991 a blokování jednání ze strany 

politické reprezentace dotčených obcí „utíká“ tolik drahocenný čas.  

Myslím, ţe je důleţité, aby zástupci těţební společnosti jednali citlivě a 

s pochopením. Pokud by jednání s obyvateli dotčených obcí probíhala v duchu 

zastrašování, arogance a dokazování moci, výsledek těchto jednání bude nulový. 
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