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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá posouzením náhrady za nemovitosti a pozemky 

v případě těţby za územně ekologické limity. Stručně popisuje historii těţby hnědého uhlí 

v Ústeckém kraji, způsoby dobývání, dobývací metody a rekultivace území po těţbě. 

Velikost náhrady za nemovitosti a pozemky je ovlivněna nabídkou uhelné společnosti a 

moţnostmi přesídlení v případě postupu těţby. Výše finanční náhrady je dokumentována 

na vzorových výpočtech odškodnění vlastníků. Předposlední část práce je věnovaná 

modelovému odškodnění vlastníků, které se vypočítá z odhadní ceny tří variant 

nemovitostí v Horním Jiřetíně, navýšené o částku, kterou nabízí Czech Coal a.s. v případě 

zvolené varianty finančního odškodnění. Závěr práce je věnován zjištění, zda by byla 

nabídka ze strany Czech Coal a.s. pro majitele nemovitostí zajímavá, či nikoliv. 

  

Klíčová slova: Těţba; územně ekologické limity; nemovitosti a pozemky; nabídka; 

odhadní cena 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with the assessing real estate compensation as regards 

extraction over environmental limits. It briefly describes the history of brown coal mining 

in Ústí nad Labem region, methods and forms of mining and recultivation after the mining 

process. The extent of the compensation for the real estates and allotments is influenced by 

the offer of a coal mining company and by the possibilities of relocation in case of mining 

process. The amount of the financial compensation is documented on the pattern 

calculations of indemnification of the owners. The main part of the thesis is dedicated to 

the model indemnification of the owners, which is calculated from the estimated value of 

three variantions of the real estate in Horní Jiřetín, increased by a sum offered by Czech 

Coal a.s. in case of chosen variantion of the financial indemnification. The conclusion is 

dedicated to a survey whether the Czech Coal a.s. offer would be interesting for the owners 

or not. 
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1 ÚVOD 

Předkládaná bakalářská práce se týká posouzení náhrady za nemovitosti a pozemky 

v případě těţby za územně ekologické limity v Horním Jiřetíně a Černicích. Téma těţby 

hnědého uhlí za územně ekologické limity a náhrady pro majitele nemovitostí a pozemků 

je v současné době velmi aktuální.  

Jiţ několik let probíhají jednání mezi těţební společností Czech Coal a.s. (dříve 

Mostecká uhelná společnost a.s.) a majiteli nemovitostí a pozemků. Jedním z problémů 

v jednání se společností o případné těţbě, je v omezení, vyplývající z usnesení vlády České 

republiky č. 444 z roku 1991 o územních ekologických limitech těţby hnědého uhlí 

a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi, jejímţ hlavním úkolem byla ochrana 

ţivotního prostředí a krajiny v Severních Čechách. Další problém v jednání se společností 

je v přístupu majitelů nemovitostí a pozemků. Část majitelů s těţební společností odmítá 

komunikovat. Většinou je to z toho důvodu, ţe v lokaci proţili celý ţivot a mají k němu 

silnou citovou vazbu. 

Podle průzkumů leţí za limity 750 mil. tun vysoce kvalitního uhlí, které by 

v případě prolomení limitů poslouţilo k výrobě elektřiny a tepla pro Českou republiku. 

Samozřejmě, ţe hnědé uhlí se dá nahradit i jinými alternativními surovinami, například pro 

výrobu tepla se dá pouţít i zemní plyn. Jde ale hlavně o důsledky, které z toho plynou, 

hlavně o náklady spojené se změnou technologie, a to náklady finanční i časové[7]. Dalším 

důvodem, proč společnost Czech Coal a.s., spolu s vládou, usiluje o prolomení limitů, je 

zaměstnanost v regionu. V ústeckém kraji je míra nezaměstnanosti jednou z nejvyšších 

v republice. Pokud by nedošlo k prolomení limitů, přišlo by v příštích čtyřech letech aţ 

3500 osob o zaměstnání[8]. Na druhou stranu, pokud dojde k prolomení limitů, přijde více, 

neţ 2000 osob o domov. Z těchto důvodů se stále řeší, zda územní limity prolomit či je 

ponechat. 

Cílem bakalářské práce je zjistit, zda by obyvatelé Horního Jiřetína a Černic 

přesídlili na lokality Lom, Most nebo Vysoká Pec za finanční prostředky, které by obdrţeli 

od společnosti Czech Coal a.s. za prodej své nemovitosti a pozemku. Zda by získali 
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bydlení a ještě by jim zbyly finanční prostředky nebo by měly finance pouze na nákup 

nemovitosti s pozemkem, případně by byli nuceni se kvůli přestěhování ještě zadluţit.  

Ke zjištění tohoto cíle poslouţí modelový příklad odškodnění vlastníků, ke kterému 

je potřeba znát odhadní cenu 3 nemovitostí a pozemků v Horním Jiřetíně nebo Černicích 

a ceny pozemků v určených lokalitách.  

Na základě tohoto modelového příkladu bude zjištěno, zda je nabídka ze strany 

Czech Coal a.s., která činí 1,4 násobek odhadní ceny nemovitosti a pozemku dostačující 

nebo, zda by bylo potřeba, aby společnost svojí nabídku zvýšila. 
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2 TĚŽBA ENERGETICKÝCH SUROVIN 

V ÚSTECKÉM KRAJI 

2.1 Historie těţby energetických surovin 

 

První písemný doklad o dobývání uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi (dále jen 

SHP) pochází ze začátku 15. století. V duchcovské kronice je k datu 21. května 1403 

uveden zápis o prodeji důlních měr[1]. 

První historická zmínka o těţbě hnědého uhlí na Mostecku se datuje k roku 1613. 

Císař Matyáš v tomto roce udělil privilegium na těţbu uhlí u Havraně a Hrobu Janu 

Weindlichovi, mosteckému občanu. V době třicetileté války, v letech 1618 – 1648, mizí 

všechny zprávy o uhlí a dolech. Další zmínka o těţbě hnědého uhlí pochází aţ z roku 1740, 

dobývání uhlí u Všestud na Chomutovsku a u Otovic na Ústecku. První zmínky o dobývání 

hnědého uhlí na území města Mostu a v jeho okolí pocházejí z roku 1791. V tomto roce 

byly zahájeny těţební práce na Dole Magdalena u Střimic, dnešní rekultivovaná výsypka 

Lomu Leţáky[9]. V roce 1803 dosáhla těţba v tehdejším Litoměřickém a Ţateckém kraji, 

téměř 20 tis. tun. Do roku 1848 stoupla těţba hnědého uhlí jiţ na 123 tis. tun[1]. 

S výstavbou ţelezniční sítě v oblasti Podkrušnohoří v letech 1850 – 1870 dochází 

k průmyslovému rozvoji těţby uhlí v SHP. V 60. letech 19. století dosáhla těţba uhlí 

v pánvi jen úrovně 546 tis. tun, ale v 70. letech 19. století dosáhla těţba jiţ přes 5 mil. tun 

za rok. Nejvyšší těţby před 1. světovou válkou bylo dosaţeno v roce 1913, a to 18,453 mil. 

tun. Lomovým způsobem bylo z tohoto objemu vytěţeno 4,272 mil. tun. 

V období 1. republiky se těţba pohybovala v rozmezí 11 aţ 15 mil. tun ročně. 

Pouze rok 1919 tvořil výjimku s těţbou 17,5 mil. tun za rok. Téměř 40% objemu bylo 

vytěţeno lomovým způsobem. 

Za 2. světové války, v roce 1943, bylo dosaţeno nejvyšší těţby, 20,255 mil. tun. 

V roce 1945 poklesla těţba v SHP na pouhých 11,1 mil. tun, avšak v důsledku orientace 

poválečného Československa na těţký průmysl rostla rychle výroba elektrické energie, 
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převáţně z hnědouhelných elektráren. V roce 1950 bylo dosaţeno těţby 19,8 mil. tun a do 

roku 1964 těţba stoupla aţ na 50,8 mil. tun. 

Nejvyšší hrubé těţby hnědého uhlí v SHP bylo dosaţeno v roce 1984, a to 

74,653 mil. tun. Od roku 1988 má těţba hnědého uhlí v SHP sestupný trend, který dále 

prohloubilo Usnesení vlády ČR z roku 1991 o útlumu uhelného hornictví. V roce 1999 

těţba poklesla na 34,9 mil. tun. V roce 2000 se těţba zvýšila na 40,3 mil. tun v důsledku 

opoţďujícího se zprovoznění jaderné elektrárny Temelín. V letech 2005 aţ 2007 bylo 

v SHP dosaţeno průměrné těţby 38,6 mil. tun hnědého uhlí[1]. 

V Severočeské hnědouhelné pánvi se dobývá hnědé uhlí dvěma způsoby, a to 

hlubinným způsobem a povrchovým neboli lomovým způsobem. 

2.2 Těţba hnědého uhlí hlubinným způsobem 

 

Hlubinným způsobem se těţí loţiska hnědého uhlí, černého uhlí a lignitu. 

V Ústeckém kraji se těţí pouze hnědé uhlí, takţe v bakalářské práci bude zmiňována pouze 

těţba tohoto druhu uhlí.  

Jedná se o loţiska sedimentárního původu, která si jsou navzájem kvalitativně 

podobná ve svých vlastnostech a jejichţ kvantitativní hodnoty ovlivňují volbu dobývací 

metody, volbu dobývacího způsobu. Mezi podstatné faktory patří mocnost dobývané sloje, 

úklon sloje a technologické vlastnosti sloje. 

Mocnost sloje je tloušťka vrstvy, popř. souvrství uţitkového nerostu. Ovlivňuje 

bezpečnost lidí, jejich práci, volbu mechanizačních prostředků pro rozpojování, nakládání, 

zajišťování vyrubaného prostoru, apod. Sloje dělíme podle mocnosti na: 

 velmi nízké sloje – mocnost do 0,4m; 

 nízké sloje - mocnost od 0,4 do 1,2 m; 

 středně mocné sloje – mocnost od 1,2 do 2,5 m; 

 mocné sloje – mocnost od 2,5 do 5,0 m; 

 velmi mocné sloje – mocnost nad 5,0 m. 
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Úklon sloje je úhel, který svírá spádová přímka loţiska s vodorovnou rovinou. 

Sloje mohou být: 

 ploše uloţené – úhel uloţení sloje se blíţí nule; 

 strmě uloţené – úhel uloţení sloje je 90°; 

 šikmě uloţené – úhel uloţení sloje je mezi 0° - 90°. 

Mezi technologické vlastnosti sloje patří řezný odpor a celková dobyvatelnost 

slojové výplně, tj. uhlí i proplástků ve sloji[4]. 

Výhody hlubinného dobývání oproti povrchovému jsou menší devastace regionu, 

hlubinná těţba není opticky vidět, protoţe se těţí pod povrchem, na těţbu nemají vliv 

klimatické podmínky, v podzemí se teplota nemění podle počasí, a uhlí v podzemí má 

vyšší kvalitu, vyšší stupeň prouhelnění. 

Nevýhody hlubinného dobývání oproti povrchovému jsou ve vyšších nákladech na 

těţbu, vyšších ztrátách při dobývání, hlubinným způsobem se vytěţí asi jen 50% loţiska, 

hromadění jedovatých a výbušných plynů v dole, shromaţďování vody v nejniţších 

patrech dolu, která se musí odčerpávat a ve vyšším riziku, protoţe je zde více závaţnějších 

úrazů horníků, ke kterým se záchranáři dostávají hůře z důvodu omezených prostor. 

2.2.1 Dobývací metody 

 

Dobývat nerost hlubinným způsobem lze několika dobývacími metodami. Volba 

dobývací metody, kterou se bude dané loţisko těţit, závisí na zhodnocení 

charakteristických znaků, které jsou pro kaţdou metodu různé. Závisí zejména na 

přírodních podmínkách, mezi které patří vlastnosti dobývaného loţiska, tj. hloubka loţiska 

pod povrchem, tvar loţiska, úklon loţiska, tektonická členitost, fyzikální vlastnosti 

dobývaného nerostu a průvodních hornin, hydrogeologické a plynové poměry, atd. Dále 

sem patří dostupnost vhodné mechanizace pro dobývání a nakládání nerostu a dodrţování 

bezpečnosti, tj. výběr vhodných strojů, které nejlépe vyhovují dobývacím prostorům[10]. 



Erika Oulehlová: Posouzení náhrady za nemovitosti a pozemky v případě těţby za 

územně ekologické limity 

 

2012  6 

 

Pouţívané hlubinné dobývací metody jsou komorování, stěnování a metoda 

komora-pilíř. První dvě metody se pouţívají v ČR, třetí metoda se pouţívá především 

v zahraničí. Další dvě dobývací metody, pilířování a zátinkování, se téměř nevyuţívají. 

Pro dobývání hlubinným způsobem máme tyto dobývací metody: 

 Dobývací metoda komorování - je stará dobývací metoda, která se začala 

pouţívat v polovině 19. století. Princip této metody spočívá ve vyraţení hlavní 

chodby, ze které se vyrazí dvě, zpravidla rovnoběţné chodby, z nichţ jedna plní 

funkci hlavní vtaţné chodby a druhá plní funkci hlavní výdušné chodby[4]. 

Výhody komorování spočívají v tom, ţe chodby se nemusí vyztuţovat a v moţnosti 

těţby různě odsířeného uhlí z kaţdé komory. 

Při dobývání mocné hnědouhelné sloje platí tyto zásady: 

 sloj o mocnosti od 4 do 10 m se dobývá najednou v celé mocnosti; 

 sloj o mocnosti 10 aţ 20 m se dělí na 2 lávky; 

 sloj o mocnosti nad 20 m se dělí na 3 lávky. 

 Dobývací metoda stěnování - je modernější metoda, která je rozšířena převáţně 

v Evropě. Tato metoda je zaloţena na raţbě dvou paralelních tunelů, 

vzdálených od sebe 20 aţ 200 metrů. Dobývací stroj se začne pohybovat 

a odebírá uhlí dlouhou porubní frontou – stěnou. Následkem toho se strop sloje 

za důlní výztuţí s horníky postupně zhroutí[11]. 

Výhody stěnování spočívají ve vysoké výtěţnosti, malém podílu ruční práce, 

vysokém podílu mechanizace, bezpečném větrání, vysoké výrudnosti, která se blíţí 100 %, 

v moţnosti dobývat mocné sloje v lávkách, atd. 

Naopak nevýhody spočívají ve značném výpadku v těţbě v případě poruchy a ve 

vyšších ztrátách na ţivotech v případě havárie. 

V tabulce č. 1 lze shlédnout členění stěnování z různých hledisek.  
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Tabulka č. 1: Členění stěnování z různých hledisek4 

 

 

 Dobývací metoda komora-pilíř - metoda vyuţívaná především v zahraničí 

v hornicky vyspělých zemích pro dobývání ploše uloţených uhelných slojí do 

mocnosti cca 5 m u uhlí, které není náchylné k samovznícení. Hlavní 

charakteristické rysy metody jsou malé hloubky a ploché uloţení sloje, kde je 

nízká četnost tektonických poruch. 

Výhody metody jsou ve vysoké denní těţbě aţ 1800 tun uhlí za den, v moţnosti 

dopravy, pro dopravu slouţí 3 přepravníky, které se pouţívají permanentně, proto 

nedochází k prodlevě při přepravě. 

 Dobývací metoda pilířování - hlubinná dobývací metoda, která se v současné 

době pouţívá pouze k dobývání zbytkových pilířů mocných slojí s drobivým 

nadloţím. Charakteristickým znakem je rozdělení poměrně malého porubního 

pole na pilíře pilířovými chodbami4]. 
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 Dobývací metoda zátinkování - metoda podobná pilířování, ale liší se tím, ţe 

chodbami je připravován pilíř větších rozměrů, který se dobývá širším záběrem 

(minimálně 3,5 m, od 6aţ 10m), Tato metoda se jiţ téměř nevyuţívá4. 

2.2.2 Zakládání vytěţených prostor 

 

Po dokončené hlubinné těţbě je nutno zajistit vytěţený prostor, protoţe se zde 

mohou hromadit plyny nebo se můţe propadnout nadloţí. Z těchto důvodů se musí 

zlikvidovat. Likvidace vyrubaného prostoru se provádí: 

 Řízeným závalem – vypleněním výztuţe nebo odsunutím posuvné výztuţe 

z vyrubaného prostoru se poruší rovnováha tlakových poměrů. Řízený zával je 

nejlevnější a nejrychlejší, ale bohuţel dochází k propadu krajiny a zůstane 

kráter14; 

 Proplaveným závalem – málo stlačené závalové horniny mohou být proplaveny 

vhodnou směsí inertních materiálů, které vyplní volné prostory, přebytečná 

voda je ze směsi odváděna a směs v závalovém prostoru tuhne; 

 Základkou – jedná se o vyplnění vyrubaných prostor vlastním materiálem z jiné 

části dolu nebo cizím materiálem, např. popílek z elektrárny dovezený na 

základku, kterým se zaplní prostor. Základka můţe být: 

 Plavená – základkový materiál se dopravuje na místo uloţení vodou; 

 Ruční – je velmi pracná, jednotlivé kusy jsou dány ručně, nepouţívá se; 

 Vrhaná – materiál padá na pásový dopravník a je vrhán do porubu; 

 Foukaná – základka je stlačeným vzduchem dopravována do porubu; 

 Zpevněná – pouţívá se v případech, kdy potřebujeme zajistit velmi 

nízkou stlačitelnost základky nebo určitou pevnost24.  
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2.2.3 Hlubinný důl Centrum 

 

V současnosti probíhá v Ústeckém kraji hlubinná těţba pouze na hlubinném dole 

Centrum, který se nachází v Dolním Jiřetíně. Jeho historie začíná v srpnu roku 1888, kdy 

se začala hloubit jáma Centrum I. V červnu roku 1889 sděluje podnikatel c.k. revírnímu 

báňskému úřadu  v Mostě, ţe do 14 dnů bude na Dole Centrum započato s těţbou. 

V roce 1890 se nově zaloţený důl stává předmětem výnosné finanční transakce. 

Anglo-rakouská banka jej výhodně prodává Severočeské uhelné společnosti se sídlem 

v Mostě, která se stala vůbec nejmocnější těţařskou společností v severozápadních 

Čechách. Severočeská uhelná společnost koupila roku 1890 od Anglo-rakouské banky 

v mostecko-chomutovském revíru důlní pole ve výměře asi 3512 hektarů, z něhoţ byla 

tenkrát otevřena asi jedna osmina. Byla to jáma Quido I – II, Humboldt I a Centrum.  

Později byly otevřeny tyto doly: Humboldt II – v roce 1891, Radecký – 

v roce 1892, později Kolumbus, v roce 1897 bylo získáno těţařstvo Germania, které bylo 

rozpuštěno v roce 1915. Jeho majetek činil 264 hektarů důlních polí v Komořanech a důl 

Germania (později Fortuna) se dvěma lomy. V letech 1905 – 1907 byla vybudována jáma 

Tagetthof (později Herkules). 

Důl Centrum dával reálně předpoklad značných zisků, čehoţ dokladem je samo 

jeho rozloţení. Je umístěn v severovýchodní části katastrálního území obce Dolní Jiřetín 

a jeho dobývací prostor se nachází 4,5 km od města Mostu. Jeho prostory zaujímají 

katastrální území obcí Dolní Jiřetín, Čtrnáct Dvorů, Horní Jiřetín, Černice a Záluţí. 

Koncem roku1933 se prostor Dolu Centrum rozšiřuje o dolové pole Dolu Humboldt 

II, jehoţ provoz byl z hospodářských důvodů uzavřen. Tak se původní plocha dobývacího 

prostoru Dolu Centrum zvětšila z původních 277 hektarů na 604 hektarů. V roce 1938, po 

mnichovském diktátu, se Důl Centrum stává součástí Sudetoněmecké důlní akciové 

společnosti. Po osvobození v roce 1945 nastává pro důl éra velkého rozmachu. V roce 

1953 získal Důl Centrum část tzv. volného pole, čímţ se jeho dobývací prostor zvětšil na 

779 hektarů. V roce 1966, po spojení s Dolem Kolumbus, se rozprostíral jiţ na 

1177 hektarech5. 
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V současné době patří důl prostřednictvím akciové společnosti Důl Kohinoor firmě 

Mostecká uhelná a.s., která je součástí skupiny Czech Coal a.s. Společnost Důl Kohinoor 

a.s. vznikla v roce 2000 a původně zajišťovala všechny lokality MUS, které patřily do 

státního útlumového programu. Kromě Dolu Centrum sem patřil i hlubinný důl Kohinoor 

a lom Leţáky. Důl Centrum, jako činné pracoviště, byl z programu vyjmut. 

2.3 Těţba hnědého uhlí povrchovým (lomovým) způsobem 

 

V současné době probíhá na území Ústeckého kraje těţba hnědého uhlí, s výjimkou 

hlubinného dolu Centrum, převáţně povrchovým způsobem. V případě uhelných loţisek se 

jedná o sedimentární útvary deskovitého tvaru. Povrchový způsob dobývání loţisek je dán 

mnoha faktory. Rozhodujícími faktory jsou geneze loţiska, poloha loţiska v zemské kůře, 

tvar a mocnost loţiska. Dále o způsobu těţby loţiska rozhoduje mnoţství zásob uţitkové 

suroviny, plošný rozsah, prozkoumanost zájmového území, hydrogeologické poměry, na 

povrchu území stupeň jeho zastavění, dopravní síť, klimatické poměry, současný stav 

technologického zařízení a těţebních metod. 

Při rozhodování o realizaci otvírky a exploataci loţiska je důleţitá mezní hloubka 

dobývání. Z ekonomického hlediska jde o to stanovit takovou hloubku těţby, při níţ se 

náklady na povrchovou těţbu blíţí nákladům hlubinné těţby. Pod touto mezní hloubkou se 

jiţ z ekonomického hlediska nevyplatí dobývat loţisko povrchovým způsobem, ale 

hlubinným způsobem. 

Výhody povrchového dobývání oproti hlubinnému jsou v minimálních ztrátách při 

dobývání (ztráty jsou 2 – 5%), v moţnosti komplexní mechanizace, v moţnosti těţby 

doprovodných surovin, ve vysoké produktivitě práce a v nízkých výrobních nákladech. 

Nevýhody povrchového dobývání oproti hlubinnému jsou v nutnosti odkrýt velké 

mnoţství skrývkových hmot, v nutnosti vytvořit na určitou dobu vnější výsypku, na těţbu 

mají vliv klimatické podmínky, následkem těţby dochází k úplné devastaci ţivotního 

prostředí a po ukončení těţby je nutná nákladná a dlouhodobá rekultivace6.  
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2.3.1 Základní technické pojmy povrchového dobývání 

 

Těţbě loţiska předchází podrobná průzkumná činnost, jejímţ úkolem je určit 

velikost, tvar, polohu a kvalitu současně s geomechanickými vlastnostmi nadloţních 

zemin, vlastního loţiska, případně i podloţí.  

Velikost loţiska je dána jeho prostorovým rozloţením v horizontálním 

i vertikálním směru v zemském tělese a jeho kvalitativními znaky je vymezen i rozsah 

budoucí důlní činnosti. Dobývání je ovlivněno tektonickou a geologickou stavbou 

zájmového území, jeho fyzikálně mechanickými vlastnostmi a hydrogeologickými poměry. 

Na povrchu je ovlivněno přírodními překáţkami, zastavěností území, průmyslovými 

objekty, vodními díly, atd. 

Poloha loţiska určuje umístění loţiska v zemské kůře. Loţiska mohou být uloţena: 

 na povrchu v úrovni, eventuelně nad úrovní terénu – loţiska, u nichţ se provádí 

minimum odklizových prací, většinou se jedná o loţiska neuhelná; 

 v úrovni terénu nebo nad úrovní terénu – jsou to loţiska částečně přikrytá, 

otvírka se provádí obvykle z úrovně terénu bezzářezovou otvírkou; 

 přikrytá v hloubce pod povrchem – záleţí na technologickém zařízení a 

ekonomické hloubce uloţení, jedná se o většinu loţisek. 

Loţiska dle úklonu dělíme na: 

 plochá nebo mírně odkloněná – úhel sklonu je 0 – 7°; 

 šikmá – úhel sklonu je větší neţ 7° a je menší nebo shodný s generálním 

sklonem; 

 strmá – úhel sklonu je větší, neţ generální sklon. 

Tvar loţiska má vliv na technologii dobývání, na volbu dobývacích strojů 

a především na postupy porubních front6. 



Erika Oulehlová: Posouzení náhrady za nemovitosti a pozemky v případě těţby za 

územně ekologické limity 

 

2012  12 

 

2.3.2 Systémy povrchového dobývání a technologie 

 

Systém povrchového dobývání sestává z celého komplexu skrývkových, těţebních 

a pomocných prací, realizovaných určitými typy technologického zařízení. Základní 

rozdíly mezi jednotlivými systémy povrchového dobývání spočívají především ve způsobu 

provádění skrývkových prací. Z typických fází technologického procesu při provádění 

skrývkových prací, které jsou dobývání, přemisťování a zakládání, má rozhodující vliv na 

výběr typu technologického zařízení a na výběr technologie směr a způsob přemisťování 

skrývkových hmot. Systémy povrchového dobývání lze rozdělit podle: 

 Směru přemisťování na: 

 Příčný směr – skrývka jde ze skrývkového řezu přímo na výsypku; 

 Podélný směr – uhlí i skrývka jsou směrovány podél porubních front; 

 Kombinovaný směr – skrývka jde ze skrývkového řezu jednak podél 

porubních front a jednak přímo na výsypku. 

 Způsobu přemisťování na: 

 Beztransportní přemisťování – jde o přemisťování hornin na výsypku 

bez dopravních prostředků; 

 Transportní přemisťování – jde o přemisťování hornin na výsypku 

pomocí dopravního prostředku; 

 Kombinované přemisťování – má znaky obou předchozích způsobů 

přemisťování. 

 Technologie přemisťování na: 

 Kontinuální přemisťování – všechny fáze technologického procesu 

probíhají nepřetrţitě; 

 Cyklické přemisťování – fáze technologického procesu probíhají 

nepřetrţitě v určitém cyklu se střídáním produktivních 

a neproduktivních operací; 
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 Kontinuálně cyklické přemisťování – jde o kombinaci obou předchozích 

technologií6. 

2.3.3 Zahlazení lomové činnosti a rekultivace 

 

Při povrchovém dobývání loţisek dochází k úplné devastaci krajiny. Člověk 

výrazně narušuje ráz krajiny, zemské kůry a znehodnocuje vodní toky, do vody se 

dostávají škodliviny a sniţuje se hladina podzemní vody. S provozem lomu se v okolí 

zvyšuje prašnost a hlučnost, způsobená provozem rýpadel a dopravních strojů. 

Kaţdá těţební společnost je povinna vytvořit v průběhu těţby Fond sanací 

a rekultivací, na který se ukládá část finančních prostředků z prodeje uţitkového nerostu. 

Po ukončení těţby je povinna provést sanaci a rekultivaci postiţeného území, vlastních 

dobývacích prostor včetně vnitřních i vnějších výsypek. Tuto povinnost ukládá Zákon 

č. 44/1988 Sb. O ochraně a vyuţití nerostného bohatství (Horní zákon). 

Pojmy sanace a rekultivace se často zaměňují, ale nejsou to totoţné výrazy. Sanace 

znamená obnovování kompletních struktur ţivotního prostředí, odstranění škod na krajině 

komplexní úpravou území a územních struktur, naopak rekultivace je souhrn zásahů, které 

mají zahladit neţádoucí zásahy do krajiny, výsledkem rekultivace můţe být přeměna 

vytěţených ploch na pole a lesy nebo vybudování rekreačního zázemí. 

Rekultivaci je moţno provádět čtyřmi způsoby: 

 Rekultivace zemědělská – jedná se o nejdůleţitější způsob rekultivace území, 

začíná návozem a rozprostřením organické hmoty, následuje orba, vláčení, 

smykování, setí, zaorání, hnojení a pěstování cílových plodin, tímto způsobem 

se zakládají pole, louky, vinice a sady; 

 Rekultivace lesnická – jedná se o pracovně jednodušší formu rekultivace 

zasaţené krajiny, jsou zde menší nároky na úpravu terénu, pouţívá se 

k rekultivaci výsypek, které jsou ve svaţitých a velmi členitých reliéfech nebo 

na málo stabilních svazích. Tímto způsobem se zakládají nové lesy; 
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 Rekultivace vodní – pouţívá se pro zatápění zbytkové jámy po povrchové těţbě 

v lomech. Tímto způsobem se zatápí vytěţené lomy, obnovují říční 

ekosystémy, upravuje a zvyšuje vodní bilance; 

 Rekultivace ostatní (kulturní) – jedná se účelně koncipovaná území, patří sem 

například autodrom, hipodrom, golfová hřiště, lesoparky, apod.13. 

Rekultivace na Mostecku probíhá téměř neustále. Mezi úspěšné rekultivační 

projekty na Mostecku patří vodní plocha u kostela Nanebevzetí panny Marie v Mostě, 

vodní nádrţ Matylda, Hipodrom, Autodrom, kruhový objezd pod hřbitovem, Vinice. 

Objem rekultivovaných ploch, rozpracovaných i ukončených (v hektarech) od roku 

1994 do roku 2005 ukazuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 2: Objem rekultivovaných ploch rozpracovaných i ukončených (v ha)21 

Rok Zemědělská Lesní Vodní Ostatní Celkem

1994 355 1252 78 496 2181

1995 453 1780 114 525 2872

1996 330 1986 131 870 3317

1997 309 2253 140 676 3378

1998 174 1825 27 1280 3306

1999 238 1836 81 1284 3439

2000 188 1634 70 1323 3215

2001 151 1283 77 1467 2978

2002 141 992 45 1094 2272

2003 125 860 46 939 1970

2004 193 929 47 966 2135

2005 144 928 47 983 2102
 

2.3.4 Činné povrchové lomy v Ústeckém kraji 

 

V současné době je uhelná sloj těţena čtyřmi povrchovými lomy. V severočeské 

hnědouhelné pánvi jsou těţební lokality Lom ČSA a Lom Vršany, kde těţí společnost 

Litvínovská uhelná a.s. a Vršanská uhelná a.s. a Lom Bílina a Lom Libouš, kde těţí 

společnost Severočeské doly a.s. Chomutov. 
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Rozloţení lomů ukazuje následující obrázek. 

 

Obrázek 1: Těžební lokality v Severočeské hnědouhelné pánvi22 

 

Lom Československé armády (ČSA) je hnědouhelný povrchový lom nacházející se 

v SHP pod úpatím Krušných hor. Na okraji lomu se nachází obce Vysoká Pec, Černice 

a bývalé Komořany a těţí zde společnost Litvínovská uhelná a.s. Dobývání je zde omezeno 

územními ekologickými limity těţby vzniklými usnesením vlády ČR č. 444 z roku 1991. 

Na území lomu jiţ zanikly obce Albrechtice, Dřínov, Ervěnice, Jezeří, Komořany, 

Kundratice a Podhůří15. 

Lom Vršany je hnědouhelný povrchový lom nacházející se v SHP. Na okraji lomu 

se nachází obce Strupčice, Vysoké Březno a Malé Březno a těţí zde společnost Vršanská 

uhelná a.s. Těţbě jiţ musely ustoupit obce Vršany a Bylany16. 

Lom Bílina je jednou z těţebních lokalit společnosti Severočeské doly a.s. 

V blízkosti lomu se nachází města Bílina, Duchcov, Ledvice, Braňany a zaniklá obec 

Libkovice. Leţí na hranicích okresu Most a Teplice. V průběhu těţby byl přerušen tok 

Radčického, Lomského a Loučenského potoka, původní přítok Bíliny17. 

Lom Tušimice - Libouš společně s postupně dotěţovaným úsekem lomu Merkur je 

nejrozsáhlejším povrchovým lomem v mostecké pánvi. Je jednou z těţebních lokalit 

společnosti Severočeské doly a.s. a leţí v okrese Chomutov. V blízkosti lomu se nachází 

města Chomutov, Kadaň, Březno, Prunéřov, Málkov, Černovice, Spořice a Drouţkovice. 
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V průběhu těţby byl přerušen tok říčky Hutné, Luţničky a přeloţen tok Prunéřovského 

potoka18. 

 

2.3.5 Přesun děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie 

 

Jednou z obcí, které musely ustoupit těţbě, bylo i město Most. Poválečný intenzivní 

rozvoj důlní a průmyslové činnosti vyvolal rozsáhlou stavební aktivitu. Nová výstavba jiţ 

reagovala na rozvoj důlní činnosti v okolí města a nezasahovala do míst, kde měla 

v budoucnu pokračovat povrchová těţba. Charakter staveb v Mostě v letech 1957 – 1958 

začal přecházet z cihlové zástavby na velkorozměrové panelové systémy bytů. Rozrůstající 

se Most byl nezávazně členěn na dvě části, které začaly být pro topografické rozlišení 

nazývány starý Most a nový Most. Rozhodujícím mezníkem pro další ţivot města byl 

rok 1964, kdy vláda vydala závazné rozhodnutí o likvidaci starého Mostu a dostavbě 

nového Mostu se všemi potřebnými atributy. 

Historické centrum města Mostu uvolnilo svým zánikem prostor pro vytěţení 

ochranného pilíře obsahujícího téměř 100 mil. tun kvalitního a těţbou nenarušeného 

hnědého uhlí o mocnosti 30 – 40 metrů. Za základ nového města byla určena sídliště ve 

Stalingradské čtvrti a na Podţatecké. Od konce 60. let začíná plánovaný zánik starého 

města a vznik nového Mostu. Aby bylo bez velkého přerušení staré nahrazeno novým, byly 

urychleně řešeny dostavby obchodních sítí a školských zařízení základního a středního 

stupně. Dále probíhala výstavba nových správních a administrativních budov, výstavba 

nového průmyslového areálu Most – Velebudice, bylo nově vybudováno sdruţené 

autobusové a vlakové nádraţí. Otevřely se nové dominanty a pohledy na město, kterými se 

stal areál okresní nemocnice, budova ředitelství Policie ČR, budova okresní knihovny, 

okresního soudu a prokuratury, budova SHD Komes, hotel Murom (dnešní Cascade), 

oblastní dům kultury (Repre) s kopulí planetária a Městské divadlo2. 

V souvislosti s těţbou pod starým Mostem se musela vyřešit otázka záchrany 

pozdně gotické památky kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl vystavěn 

v letech 1517 – 1550 po poţáru města v roce 1515. 
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Vládní usnesení z roku 1964 stanovilo, aby byl více, neţ 400 let starý gotický 

kostel při vyuhlení podloţí historického jádra města jako vzácná stavební a historická 

památka zachován. K záchraně kostela byla vybrána varianta přesunu po obloukové dráze. 

Projektem celé akce, řízením realizace přípravných prací a uskutečněním vlastního přesunu 

byla pověřena Transfera, organizace ministerstva kultury ČSR.  

Přesun kostela započal dne 15. září 1975, kdy se začalo se zdviháním a nakládáním 

celého objektu. Samotný přesun byl zahájen dne 30. září 1975 v 11 hodin a 50 minut. 

Dráha byla dlouhá 841,1 metru a měla obloukový půdorys. Celková hmotnost kostela 

i s ocelovou konstrukcí byla 12 160 tun. Kostel se pohyboval nepřetrţitě rychlostí 

1,2 aţ 3,2 cm za minutu a celková doba přesunu byla 646 hodin. Transfer kostela byl 

ukončen dne 27. října 1975 v 8 hodin a 52 minut. Kostel se po přesunu nachází v severní 

části města za Mosteckým koridorem, asi 1 km západně od nádraţí. Přesun kostela je 

zapsán i v Guinessově knize rekordů, jako přeprava nejtěţšího předmětu po kolejích3. 

Na obrázku č. 2 je přestěhovaný děkanský kostel. 

 

Obrázek 2: Přestěhovaný děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě23 
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3 MOŽNOSTI PŘESÍDLENÍ A NABÍDKA UHELNÝCH 

SPOLEČNOSTÍ 

V souvislosti s jednáním o prolomení územně ekologických limitů vyjednávala 

společnost Czech Coal a.s. s obyvateli Horního Jiřetína a Černic. Dne 25. února 2005 

proběhlo v Horním Jiřetíně a Černicích referendum o prolomení nebo zachování územně 

ekologických limitů. K referendu přišlo 75% obyvatel a 96% z nich hlasovalo proti 

prolomení limitů. O dva roky později v komunálních volbách volilo 75% občanů strany, 

které prosazovaly zachování limitů. Zastupitelstvo města přijalo na základě výsledků 

referenda usnesení, ţe s těţaři nebudou vyjednávat o likvidaci města a učinili mnoho 

významných kroků pro zachování města a pro jeho rozvoj. Do města se navrací původní 

památky, opravilo se mnoho obecních bytů a budov, vydláţdily se chodníky, a v blízké 

době se začne s výstavbou městské kanalizace19. 

V roce 2006 obdrţeli obyvatelé a majitelé nemovitostí a pozemků v Horním Jiřetíně 

a Černicích od společnosti Czech Coal a.s. nabídku na vypořádání střetů zájmů, způsob 

odškodnění v případě přesídlení z důvodu pokračování těţby. Od července do prosince 

roku 2006 probíhala zjišťovací fáze, během níţ obyvatelé a majitelé nemovitostí v Horním 

Jiřetíně a Černicích mohli spolu se zástupci těţební společnosti prodiskutovat své náměty 

a připomínky k nabídce, kterou obdrţeli od těţební společnosti. Zástupci společnosti 

kontaktovali téměř všechny trvale bydlící obyvatele a majitele nemovitostí v Horním 

Jiřetíně a Černicích a 75% z nich bylo ochotných dále jednat o nabídce případného 

přesídlení a odškodnění20. 

3.1 Moţnosti přesídlení a veřejná nabídka uhelné společnosti 

 

V případě moţného postupu těţby přišla společnost Czech Coal a.s. s nabídkou 

přesídlení pro obyvatele a majitele nemovitostí a pozemků v Horním Jiřetíně a Černicích. 

V červnu roku 2006 společnost zveřejnila nabídku na vypořádání pro obyvatele Horního 

Jiřetína a Černic. V rámci této nabídky si mohli obyvatelé vybrat, zda by měli zájem 
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o skupinovou výstavbu, v rámci které by se o výstavbu nového bydlení postarala těţební 

společnost, nebo zda by si zvolili finanční vypořádání a stavěli sami, či by svoji bytovou 

situaci řešili jiným způsobem. V rámci zjišťovací fáze společnost Czech Coal a.s. 

představila všechny připravované varianty odškodnění včetně příleţitostí k náhradní 

individuální výstavbě a lokalit pro novou obec. Nabídka se vztahovala na všechny 

obyvatele přihlášené k 26. červnu 2006 a nabídka platila do 30. června 2009. Doposud 

společnost Czech Coal a.s. nepředstavila novou nabídku na vypořádání pro obyvatele 

Horního Jiřetína a Černic, proto bude nadále uváděna nabídka z roku 2006. 

Na výběr bylo z několika variant lokalit pro novou výstavbu. Mezi varianty, vhodné 

pro novou výstavbu patřily lokality Litvínov – Lom, Louka, Most – jezero, Vysoká Pec, 

Hrabák, Nové Skyřice a Nové Ţidovice. 

3.1.1 Skupinová výstavba 

 

Pokud by se obyvatelé rozhodli pro skupinovou výstavbu, společnost Czech Coal 

a.s. byla připravena zahájit skupinovou výstavbu rodinných domů v lokalitě Lom – Na 

Vyklučeninách. V této lokalitě by se dalo postavit aţ 2 200 rodinných domů. Principem 

této varianty je, ţe odškodněný občan obdrţí za svou nemovitost nově postavený dům 

v odpovídající hodnotě, nikoliv hotovost20. Například, pokud by tříčlenná rodina 

vlastnila nemovitost v hodnotě 1.100.000 Kč, obdrţela by nově postavený dům v hodnotě 

cca 2.730.000 Kč. Tato částka se vypočítává dle následující tabulky: 

 

Tabulka č. 3: Výpočet odškodnění v případě skupinové výstavby25 

Odhadní cena nemovitosti 1.100.000 Kč 

Předpokládané navýšení zohledňující stav a 

stáří objektu x 1,4 + 1.000.000 Kč 

440.000 Kč  

+ 1.000.000 Kč 

Náklady na stěhování do 50.000 Kč na 

osobu v domácnosti 

150.000 Kč 

Náhrada za nepouţitelné vybavení do 

40.000 Kč na domácnost 

40.000 Kč 

Celková částka 2.730.000 Kč 

 



Erika Oulehlová: Posouzení náhrady za nemovitosti a pozemky v případě těţby za 

územně ekologické limity 

 

2012  20 

 

V případě skupinové výstavby nabídka dále zahrnuje právní a technické 

poradenství, sluţby architekta, pomoc při zajištění půjček a engineering při realizaci 

skupinové výstavby.25 Na obrázku č. 3 je vidět, jak by vypadala skupinová výstavba 

v lokalitě Lom – Na Vyklučeninách. 

 

 

Obrázek 3: Skupinová výstavba v lokalitě Lom – Na Vyklučeninách20 

 

3.1.2 Finanční odškodnění 

 

Pokud by se obyvatelé rozhodli pro druhou variantu, tedy finanční odškodnění pro 

individuální výstavbu, či pořízení náhradního bydlení mimo lokality skupinové výstavby, 

obdrţeli by od těţební společnosti finanční náhradu za nemovitost a pozemek a mohli s ní 

nakládat dle svého uváţení. U této varianty budou postrádány úspory, které vznikají při 

hromadné výstavbě20. Také z tohoto důvodu se částka, kterou by majitel nemovitosti 

obdrţel, vypočítává z jiného vzorce, neţ pro skupinovou výstavbu. Pokud by si tříčlenná 

rodina, která vlastní nemovitost v hodnotě 1.100.000 Kč, vybrala tuto variantu, obdrţela by 
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finanční kompenzaci v hodnotě 3.230.000 Kč. Tato částka se vypočítává dle následující 

tabulky: 

 

Tabulka č. 4: Výpočet odškodnění v případě finančního odškodnění25 

Odhadní cena nemovitosti 1.100.000 Kč 

Předpokládané navýšení zohledňující stav a 

stáří objektu x 0,4 + 1.000.000 Kč 

440.000 Kč 

+1.000.000 Kč 

Vícenáklady na pořízení nového bydlení 500.000 Kč 

Náklady na stěhování do 50.000 Kč na 

osobu v domácnosti 

150.000 Kč 

Náhrada za nepouţitelné vybavení do 

40.000 Kč na domácnost 

40.000 Kč 

Celková částka 3.230.000 Kč 

 

Finanční prostředky by byly ze strany Litvínovské uhelné a.s. uvolňovány po 

dohodě s odškodňovaným postupně tak, aby jejich tok umoţňoval realizaci náhradního 

bydlení odškodňovaným20. 

3.1.3 Výkup pozemků 

 

Tento druh odškodnění je určen pro majitele pozemků. Částka odškodnění se 

v tomto případě vypočítává z odhadní ceny dle odborného znaleckého posudku. V případě 

výkupu od společnosti Czech Coal a.s. bude odhadní cena navýšena o 50%.  

Obecná nabídka v případě výkupu pozemků zahrnuje bezúplatně kompletní servis 

sluţeb spojených s prodejem, tzn. zajištění výpisu z katastru nemovitostí, zajištění dokladů 

o vlastnictví, případně geometrického plánu, sluţby spojené s vyřešením dědických řízení, 

sepsání kupní smlouvy, podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, apod.25.  
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3.1.4 Individuální řešení 

 

Kromě majitelů nemovitostí a pozemků nabízí společnost odškodnění také osobám, 

které jsou jinak spjaté s obcí. Patří sem podnikatelé, kteří vlastní nemovitost a vyuţívají ji 

k podnikatelské činnosti. Společnost Czech Coal a.s. nabízí odškodnění nemovitosti, 

náhradu prokazatelného zisku po dobu tří let, pomoc při vyhledávání nové podnikatelské 

aktivity, technickou pomoc při zajištění náhradní provozovny, apod. Dále do této skupiny 

patří obyvatelé obce, kteří nejsou vlastníky nemovitosti, tj. nájemníci. Dále sem patří 

spolky, sdruţení, zájmové organizace, kterým je nabízena pomoc ve formě finančního 

odškodnění, moţnosti výstavby náhradních objektů, zajištění náhradních ploch, apod. 

A poslední skupinou osob, kterých se týká individuální řešení, jsou zdravotně postiţení, 

kterým společnost nabízí sociální asistenci25. 
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4 MODELOÝ PŘÍKLAD ODŠKODNĚNÍ VLASTNÍKŮ 

 

Pro modelový příklad odškodnění vlastníků je zapotřebí znát odhadní cenu tří 

variant nemovitostí a pozemků v Horním Jiřetíně nebo v Černicích a průměrnou obvyklou 

cenu nemovitostí v regionu Most. Ke zjištění odhadních cen konkrétních nemovitostí 

v Horním Jiřetíně poslouţily znalecké posudky o ceně nemovitostí, zapůjčené od majitelů 

nemovitostí. Poté bylo provedeno místní šetření po realitních kancelářích, kde byly 

zjištěny průměrné obvyklé ceny nemovitostí v regionu Most a porovnány s odhadními 

cenami nemovitostí v Horním Jiřetíně. Majitelé nemovitostí by v tomto případě volili 

variantu finančního odškodnění. 

 

4.1 Nemovitost 1 

 

Na základě odhadní ceny nemovitosti č. 1 a zjištěné průměrné obvyklé ceny 

nemovitosti bylo provedeno modelové posouzení náhrady za nemovitost v případě těţby za 

územně ekologické limity.  

První typ posuzované nemovitosti má pracovní označení Nemovitost 1. Jedná se 

o samostatně stojící rodinný dům, o výměře 293 m 2 , s pozemkem o výměře 372 m 2  se 

dvěma nadzemními podlaţími se sedlovou střechou. Dům obývají čtyři osoby. V domě 

jsou dvě samostatně přístupné bytové jednotky o velikosti 1+4, uţívané společně, jednou 

rodinou, a společné prostory, dílna, garáţ a kotelna. Dům je umístěn v centrální části 

souvislé zástavby obce Horní Jiřetín a je přímo přístupný z komunikace s asfaltovým 

povrchem. V obci je základní vybavení, základní škola, mateřská škola, restaurace, pošta 

a stanice MHD autobusu, vzdálená 150 metrů. Stáří domu je 6 let a je po částečné 

rekonstrukci. 



Erika Oulehlová: Posouzení náhrady za nemovitosti a pozemky v případě těţby za 

územně ekologické limity 

 

2012  24 

 

Dle znaleckého posudku je odhad ceny nemovitosti vyčíslen na částku 

5.386.270 Kč a cena je navýšena o další částky, dle obecné nabídky od těţební společnosti. 

Následující tabulka zobrazuje cenu, kterou by majitel nemovitosti obdrţel v případě 

postupu těţby za územně ekologické limity. 

Tabulka č. 5: Modelový výpočet odškodnění pro majitele Nemovitosti 1Vlastní zpracování 

Odhadní cena nemovitosti 5.386.270 Kč 

Předpokládané navýšení zohledňující stav a 

stáří objektu x 0,4 + 1.000.000 Kč 

2.154.508 Kč 

+ 1.000.000 Kč 

Vícenáklady na pořízení nového bydlení 500.000 Kč 

Náklady na stěhování do 50.000 Kč na 

osobu v domácnosti 

200.000 Kč 

Náhrada za nepouţitelné vybavení do 

40.000 Kč na domácnost 

40.000 Kč 

Celková cena 9.280.778 Kč 

 

Na základě místního šetření po realitních kancelářích bylo zjištěno, ţe průměrné 

ceny nemovitostí o výměře 250 m 2  aţ 300 m 2  v tomto okrese se pohybují v rozmezí 

2.800.000 Kč aţ 5.000.000 Kč. 

Z tohoto průzkumu vyplývá, ţe majitel Nemovitosti 1 by si mohl dovolit koupit 

nemovitost o stejné výměře, stejného stáří, ale mohl by si dovolit koupit i novější 

nemovitost v kterékoliv lokalitě v okrese Most, a ještě by mu zbyly finanční prostředky. 

 

4.2 Nemovitost 2 

 

Na základě odhadní ceny nemovitosti č. 2 a zjištěné průměrné obvyklé ceny 

nemovitosti bylo provedeno modelové posouzení náhrady za nemovitost v případě těţby 

za územně ekologické limity. 

Druhá posuzovaná nemovitost má pracovní označení Nemovitost 2. Jedná se 

o patrový zděný dům, o výměře 223 m 2 , s pozemkem o výměře 172 m 2 , podsklepený, 

se dvěma nadzemními podlaţími. Dům obývá pět osob. V domě je jedna bytová jednotka o 

velikosti 1+5, rozdělená do dvou pater. Dům je umístěn v centrální části souvislé zástavby 



Erika Oulehlová: Posouzení náhrady za nemovitosti a pozemky v případě těţby za 

územně ekologické limity 

 

2012  25 

 

obce Horní Jiřetín a je přímo přístupný z komunikace s asfaltovým povrchem. V obci je 

základní vybavení, základní škola, mateřská škola, restaurace, pošta a stanice MHD 

autobusu, vzdálená 50 metrů. Stáří domu je75 let a další ţivotnost se předpokládá na 30 let, 

při celkové ţivotnosti 105 let. Dům je před rekonstrukcí. 

Dle znaleckého posudku je odhad ceny nemovitosti vyčíslen na částku 

1.620.157 Kč a cena je navýšena o další částky, dle obecné nabídky od těţební společnosti. 

Následující tabulka zobrazuje cenu, kterou by majitel nemovitosti obdrţel v případě 

postupu těţby za územně ekologické limity. 

Tabulka č. 6: Modelový výpočet odškodnění pro majitele Nemovitosti 2Vlastní zpracování 

Odhadní cena nemovitosti 1.620.160 Kč 

Předpokládané navýšení zohledňující stav a 

stáří objektu x 0,4 + 1.000.000 Kč 

648.064 Kč 

+ 1.000.000 Kč 

Vícenáklady na pořízení nového bydlení 500.000 Kč 

Náklady na stěhování do 50.000 Kč na 

osobu v domácnosti 

250.000 Kč 

Náhrada za nepouţitelné vybavení do 

40.000 Kč na domácnost 

40.000 Kč 

Celková cena 3.608.224 Kč 

 

Na základě místního šetření po realitních kancelářích bylo zjištěno, ţe průměrné 

ceny nemovitostí o výměře 200 m 2  aţ 250 m 2  v tomto okrese se pohybují v rozmezí 

1.450.000 Kč aţ 3.250.000 Kč. 

Z tohoto průzkumu vyplývá, ţe majitel Nemovitosti 2 by si mohl dovolit koupit 

nemovitost o stejné výměře, stejného stáří, ale mohl by si dovolit pořídit i dům novější 

v kterékoliv lokalitě v okrese Most a ještě by mu zbyly finanční prostředky. Majitel by si 

zřejmě zvolil novější bydlení, protoţe málokdo by si při výběru mezi starší a novější 

nemovitostí vybral nemovitost starší.  
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4.3 Nemovitost 3 

 

Na základě odhadní ceny nemovitosti č. 3 a zjištěné průměrné obvyklé ceny 

nemovitosti bylo provedeno modelové posouzení náhrady za nemovitost v případě těţby za 

územně ekologické limity.  

Třetí posuzovaná nemovitost má pracovní označení Nemovitost 3. Jedná se 

o samostatně stojící rodinný dům, který je částečně podsklepen, o výměře 358,34 m 2 , 

leţící na pozemku o výměře 392 m 2  se dvěma nadzemními podlaţími se sedlovou 

střechou. Dům obývá sedm osob, jedná se o dvě rodiny. V domě jsou dvě samostatně 

přístupné bytové jednotky o velikosti 1*1+4 a 1*1+3, uţívaná kaţdá zvlášť. Celý dům 

vlastní jeden majitel. Dům je umístěn v zastavěné části obce Horní Jiřetín a je přímo 

přístupný z veřejné komunikace. V obci je základní vybavení, základní škola, mateřská 

škola, restaurace, pošta a stanice MHD autobusu, vzdálená 200 metrů. Stáří domu je 

100 let a další ţivotnost se předpokládá na 35 let, při celkové ţivotnosti 135 let. Dům je 

před rekonstrukcí. 

Dle znaleckého posudku je odhad ceny nemovitosti vyčíslen na částku 

2.951.550 Kč a cena je navýšena o další částky, dle obecné nabídky od těţební společnosti. 

Následující tabulka zobrazuje cenu, kterou by majitel nemovitosti obdrţel v případě 

postupu těţby za územně ekologické limity. 

Tabulka č. 7: Modelový výpočet odškodnění pro majitele Nemovitosti 3Vlastní zpracování 

Odhadní cena nemovitosti 2.951.550 Kč 

Předpokládané navýšení zohledňující stav a 

stáří objektu x 0,4 + 1.000.000 Kč 

1.180.620 Kč 

+ 1.000.000 Kč 

Vícenáklady na pořízení nového bydlení 500.000 Kč 

Náklady na stěhování do 50.000 Kč na 

osobu v domácnosti 

350.000 Kč 

Náhrada za nepouţitelné vybavení do 

40.000 Kč na domácnost 

40.000 Kč 

Celková cena 6.022.170 Kč 
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Na základě místního šetření po realitních kancelářích bylo zjištěno, ţe průměrné 

ceny nemovitostí o výměře 350 m 2  aţ 400 m 2  v tomto okrese se pohybují v rozmezí 

3.000.000 Kč aţ 5.500.000 Kč. 

Z tohoto průzkumu vyplývá, ţe majitel Nemovitosti 3 by si mohl dovolit koupit 

nemovitost o stejné výměře, stejného stáří, ale mohl by si dovolit pořídit i dům novější 

v kterékoliv lokalitě v okrese Most a ještě by mu zbyly finanční prostředky. Majitel by si 

zřejmě i v tomto případě zvolil novější bydlení, protoţe málokdo by si při výběru mezi 

starší a novější nemovitostí vybral nemovitost starší. 



Erika Oulehlová: Posouzení náhrady za nemovitosti a pozemky v případě těţby za 

územně ekologické limity 

 

2012  28 

 

5 ZÁVĚR 

 

Jak bylo uvedeno jiţ v úvodu, bakalářská práce se zabývá posouzením náhrady za 

nemovitosti a pozemky v případě, ţe by došlo k prolomení územně ekologických limitů 

v Horním Jiřetíně a v Černicích. Jiţ několik let je otázka limitů velmi diskutovaná, avšak 

stále nevyřešená. 

Cílem bakalářské práce bylo zjištění, zda by byla veřejná nabídka na vypořádání 

střetů zájmů, v případě přesídlení z důvodu pokračování těţby, vydaná společností Czech 

Coal a.s. pro majitele nemovitostí a pozemků dostačující, či nikoliv. K tomuto zjištění 

poslouţil modelový příklad odškodnění vlastníků tří variant nemovitostí v Horním Jiřetíně. 

Částka, kterou by majitel obdrţel v případě prodeje nemovitosti, byla vypočítána na 

základě odhadní ceny nemovitosti, která byla navýšena o částky, dle obecné nabídky od 

těţební společnosti pro variantu finančního odškodnění. 

Pro modelové příklady odškodnění poslouţily nemovitosti různé výměry, různého 

stáří a různého umístění v obci. Na základě vypočítaných modelových cen odškodnění od 

těţební společnosti bylo zjištěno, ţe majitelé ve všech variantních modulech nemovitostí 

by neměli problém s nalezením nového bydlení v okrese Most. Největší šanci na nalezení 

bydlení, podobné výměry i podobného stáří, by měl majitel varianty nemovitosti 

Nemovitost 1, protoţe vlastní novější nemovitost, neţ ostatní majitelé. Majitelé 

nemovitostí typu Nemovitost 2 nebo typu Nemovitost 3 by měli téţ šanci na nalezení 

bydlení, podobné výměry i podobného stáří, ale je otázkou, zda by hledali nemovitost 

stejného stáří, jelikoţ jsou majitelé relativně starší nemovitosti, a zda by hledali nemovitost 

stejné výměry nebo menší. 

Pokud by jednou skutečně došlo k prolomení územně ekologických limitů 

a k postupu těţby, je pravděpodobné, ţe by se ceny nemovitostí v okolí zvýšily. To je 

zřejmé ze vztahu nabídky a poptávky. V tomto případě by poptávka po nemovitostech, 

především po rodinných domech, o hodně převyšovala nabídku nemovitostí. Majitelé 
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nemovitostí v okrese by mohli na základě vztahu, kdy poptávka o hodně převyšuje 

nabídku, zvyšovat trţní ceny nemovitostí aţ o 30 – 40 %. 

Pokud by se tak skutečně stalo, nebyla by uţ nabídka od společnosti Czech Coal 

a.s. pro majitele nemovitostí a pozemků dostačující a zajímavá a bylo by nutné, aby 

společnost svoji nabídku zvýšila. 
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