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Abstrakt 
 

   Bakalářská práce se zabývá těţebními limity pro těţbu hnědého uhlí na Mostec-

ku, resp. problémy, které by mohly nastat v případě, ţe by skutečně došlo 

k útlumu dolování v regionu. Ačkoli se o tomto tématu mluví čím dál častěji, si-

tuaci nelze ani zdaleka povaţovat za vyřešenou. Tato práce by měla slouţit jako 

hlubší vhled do problematiky a její primární snahou je odpovědět na otázky týka-

jící se potenciálních sociálních problémů spjatých s těţbou uhlí a jejím případným 

ukončováním. Nedílnou součást práce tvoří analýza aktérů na institucionální 

úrovni, jejímţ smyslem je evaluace navrhovaných řešení ze strany zainteresova-

ných orgánů.  
 

Abstract 
 

   This Bachelor Thesis is about the mining limits for brown coal mining at the 

region of Most and problems that could arise if there was a decrease in mining in 

the region. Although the issue is discussed more and more often, it cannot be 

considered as solved. This work should serve as deeper insight into the problem 

and it is primarily trying to answer the questions about potential social issues that 

are connected with the mining and its possible ending. One of core parts is an 

analysis of subjects at institutional level. Its purpose is an evaluation of solutions 

that were suggested by participating subjects.  
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Úvod 
 
   Město Most si během své dlouhé a bohaté historie prošlo různými obdobími 

slávy, úpadku, rychlého rozvoje i několikeré totální devastace. Zaţilo pustošení 

během třicetileté války, přírodní katastrofy, několik velkých poţárů, ale to neby-

lo takřka nic ve srovnání s tím, co na město čekalo v jeho moderní éře, jejímţ 

mezníkem byla druhá polovina 19. století. V tomto období totiţ započala rozsáhlá 

těţba obrovských zásob hnědého uhlí, o nichţ se sice vědělo jiţ dávno ve středo-

věku, ale jejichţ masivní dolování umoţnilo aţ proniknutí parního stroje do prů-

myslu. Drobné majitele primitivních šachtiček nahradily velké společnosti, které 

zakládaly moderní hlubinné doly a postupně hospodářsky ovládly celý kraj. Ač-

koli uhlí umoţnilo městu všeobecný rozvoj, stalo se mu nakonec osudným. 

Masivní těţbě podlehla nejprve celá řada okolních vesnic a později i samotné krá-

lovské město. Dnes, o téměř 50 let později, visí Damoklův meč i nad dalšími dvě-

ma vesnicemi, které před podobným osudem chrání jen chatrné rozhodnutí vlády 

o územních limitech pro těţbu uhlí z roku 1991. To sice jasně definuje, kde jsou 

jiţ zásoby uhlí odepsané a zaručuje dotčeným obcím, tj. Černicím a Hornímu Jiře-

tínu, dlouhodobou perspektivu jejich existence, na druhou stranu však nic zásad-

ního nebrání jeho zrušení, a tak je faktická ochrana vesnic takřka nulová. 

   Kvůli tenčícím se zásobám uhlí v jiţ otevřených dolech se dnes o limitech a je-

jich případném prolomení hovoří víc, neţ kdy dřív. Tématu se chytají především 

novináři a politici na komunální úrovni, přičemţ diskuse jsou vedeny zejména ve 

vztahu k Hornímu Jiřetínu. Zdaleka však nejde pouze o něj. Stovky let dolování 

se nesmazatelně podepsaly na místním ţivotním prostředí a také na ekonomické a 

sociální struktuře okresu. Rozhodnutí, zda i nadále pokračovat v těţbě či nikoli, 

tak významně zasáhne do osudů velkého mnoţství lidí a určí i další směřování 

regionu jako celku. 

   V boji za postupné ukončení dolování a naopak další postup těţebních velkost-

rojů se proti sobě spojuje řada aktérů, kteří shromaţďují argumenty potvrzující, ţe 

právě jejich názor na věc je ten správný. Není proto divu, ţe lze dohledat mnoho 

různých studií či analýz, které se nějakým způsobem věnují těţebním limitům. 

Problematika je ovšem vícedimenzionální a většina z nich řeší především ekolo-

gické a ekonomické otázky, případně jiţ několikrát zmíněný Horní Jiřetín. Even-

tuálním sociálním dopadům není věnována zdaleka taková pozornost. 



   Sociální otázky jsou ovšem pro nově vybudované Mostecko odjakţiva velmi 

tíţivé. Kořeny problémů sahají aţ k přelomu 19. a 20. století a jsou spojené jak 

jinak neţ s těţbou uhlí. Zájem o kvalitní surovinu a prudká industrializace totiţ 

odstartovala proud společenských změn, které byly nesrovnatelné s předchozími 

staletími. Rychlý rozvoj dolů byl zpočátku umoţněn získáváním pracovních sil 

z místních zdrojů, tedy především z německého prostředí a horských obcí. Místní 

pracovní rezervy však byly rychle vyčerpány, a na konci 19. století tak došlo 

k abnormálnímu přílivu obyvatel z českého vnitrozemí a ostatních koutů českých 

zemí. Sociální struktura se příliš nezměnila ani po druhé světové válce. Mostecku 

byl opět přiřknut úděl, ţe bude svou průmyslovou skladbou tvořit jednu 

z hlavních opor nového československého státu, a do Mostu se tak stěhovali další 

nepříliš vzdělaní dělníci, horníci a zemědělci. Vše pak završila výstavba rozsáh-

lých satelitních sídlišť, která navazovala na zástavbu starého Mostu, resp. na to, co 

po ní zbylo. Levné a na svou dobu velmi komfortní byty lákaly další davy lidí 

v tíţivé ekonomické situaci a tento stav trvá prakticky aţ dodnes. Postupná pro-

měna nově vybudovaných panelových sídlišť Chanov a Janov v největší romská 

ghetta v České republice Mosteckému regionu také příliš nepřidala. 

   Všechny tyto sociodemografické procesy mají společně s pozvolným utlumová-

ním těţby po roce 1989 celkem očekávané důsledky. Zdaleka nejhorší vzdělanost 

obyvatel v porovnání s jinými regiony České republiky, stabilně nejvyšší neza-

městnanost, vysoká kriminalita a řada sociálních problémů. Je zřejmé, ţe za toho-

to stavu nevěstí razantní útlum těţby, na níţ jsou stále ještě závislé tisícovky pře-

váţně nekvalifikovaných zaměstnanců, nic pozitivního. Jak uţ jsem ovšem po-

dotkl, v diskuzích dostává přednost ekologie, ochrana vesnic a ţivotního prostře-

dí, případně ekonomické otázky. Sociální dimenze zůstává stranou, a proto bych 

se ve své práci rád věnoval právě tomuto prozatím marginalizovanému tématu, 

které není ani zdaleka vyřešené.  

   Cílem práce je stručné shrnutí současného stavu trhu práce na Mostecku a ana-

lýza (zejména sociálních) dopadů při případném dodrţení těţebních limitů a tedy 

relativně rychlém ukončení těţebních prací na lomu ČSA, kterému zbývají záso-

by maximálně do roku 2017. Mojí primární snahou bude zjistit, jak významné by 

byly dopady na nezaměstnanost v regionu a náklady spojené s politikou zaměst-

nanosti a dále to, zda se kompetentní instituce jiţ dnes připravují na moţné dů-

sledky a vytvářejí seriózní programy a plány, které by Mostecku a jeho obyvate-



lům pomohly překonat sloţité období spojené se zavíráním dolů, nárůstem neza-

městnanosti a všeobecnou proměnnou regionu. 

 

Výzkumné cíle a otázky 
 
   Celá práce se točí okolo limitů pro těţbu hnědého uhlí na Mostecku, které jed-

noznačně určují, kam aţ mohou těţaři se svými stroji postoupit a která území uţ 

jsou pro ně naopak tabu. Ačkoli se jedná o závazné usnesení Vlády České republi-

ky, ţádná nepřekonatelná překáţka nebrání jejich zrušení. A vzhledem k tomu, ţe 

stojí proti mocným uhlobaronům a „veřejnému zájmu“, budou boje o jejich udr-

ţení velmi sloţité. Cílem práce rozhodně není dobrat se resumé, zda se má v těţbě 

pokračovat či nikoli. Otázka těţby a jejích limitů je totiţ vícedimenzionální a ze-

vrubné probádání pouze jedné oblasti (v tomto případě sociální) mě, ani kohokoli 

jiného, neopravňuje k vyslovení nějakých jednoznačných závěrů. Výsledky práce 

by měly mít spíše poznávací charakter. Jejím hlavním cílem je co moţná nejob-

jektivnější analýza eventuálních sociálních dopadů při útlumu těţby uhlí na Mos-

tecku a rozvinutí jednoho z často pouţívaných argumentů pro zachování těţby 

v rozsahu, jakém probíhá dnes. 

   Jak jsem jiţ naznačil v úvodu, první část práce by se měla v obecné rovině věno-

vat mosteckému trhu práce. Cílem zde bude analýza jeho současného stavu a pro-

blémů, které souvisí zejména s vysokou nezaměstnaností a nízkou kvalifikací 

uchazečů o zaměstnání. Vycházet budu především ze statistických dat a doku-

mentů a pokusím se najít odpovědi na několik základních otázek;  

• Jak vysoká je současná nezaměstnanost v Mostě a na Mostecku? 

• Jaká je struktura nezaměstnaných? 

• Kolik peněz stát vynakládá na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti 

v regionu? 

• V jakých odvětvích lidé nejvíce pracují? 

   V další části bych se rád věnoval samotným těţebním limitům. Dílčím cílem zde 

bude evaluace jejich dopadů zejména na mostecký trh práce, ale také na oblast 

energetiky, ekologie či podnikání v regionu. Analýza by měla vycházet především 

z koncepčních materiálů a rozhovorů se zástupci kompetentních institucí a měla 

by poskytnout odpovědi na tyto otázky; 

• Kolika zaměstnanců by se týkalo případné propouštění?  



• Jak moc by případné propouštění ovlivnilo nezaměstnanost v regionu? 

• Jaké jsou absorpční moţnosti mosteckého trhu práce? 

   Důleţitým cílem práce bude taktéţ analýza aktérů dané problematiky a popis a 

analýza jimi navrhovaných plánů a koncepcí zaměřených na řešení nebo alespoň 

zmírnění dopadů útlumu těţby v regionu (tj. zejména koncepcí spojených 

s aktivní politikou zaměstnanosti, investičních pobídek, programů na podporu 

podnikání a plánů regionálního rozvoje). Otázky, na které se budu snaţit najít 

odpověď, jsou zejména tyto; 

• Koho všeho (jakých aktérů) se problematika dotýká? 

• Jaká existují v současnosti zmírňující opatření a koncepce? 

• Jací aktéři je vytvářejí? 

• Jaké jsou jejich silné a slabé stránky? 

   Závěr by měla tvořit celková evaluace zjištěných poznatků a případný návrh 

vlastního řešení. 

 

Metody a metodologie 
 
    Pro svůj výzkum jsem si zvolil kvalitativní metodu. Jednak mi umoţňuje pro-

niknout do problematiky hlouběji, neţ metoda kvantitativní a navíc je vhodnější 

vzhledem k typu dat, která, doufám, budu mít k dispozici. Na materiál kvantita-

tivní povahy ovšem také zcela jistě narazím, a tak budu částečně pracovat i s ním. 

   Oporou práce (základními daty) budou dokumenty, koncepce a plány vytvářené 

relevantními aktéry – dostupné z publikací či na internetu. Jednou z pouţitých 

metod tedy bude obsahová analýza dokumentů. Otázky, na které mi tento mate-

riál neodpoví, pak budu formou rozhovorů směřovat na zástupce kompetentních 

institucí. Nedílnou součástí práce bude taktéţ (rychlá) analýza aktérů a jimi navr-

hovaných řešení. Chybět samozřejmě nebude vyhodnocení jednotlivých návrhů, 

takţe vyuţiji i metody evaluace a komparace.  To vše s cílem zjistit, zda aktéři, 

kteří by se měli zajímat o sociální dopady související s případným ukončením tě-

ţebních prací na Mostecku, vytvářejí nějaké koncepce a případně jak moc jsou 

propracované.  

 

 

 



Hodnotová východiska 
 
    Hodnotami povětšinou označujeme všechno to, čeho si váţíme, za čím jdeme a 

jsme tomu ochotni leccos obětovat. Řada z nich je uznávána větším mnoţstvím 

lidí a v takovém případě mluvíme o hodnotách společenských. Problémem je, ţe 

mnohé společenské hodnoty jsou ve vzájemném protikladu nebo mezi nimi při-

nejmenším vznikají určité třecí plochy. Příkladů, kde se různé hodnoty střetávají 

a bojují o své prosazení, bychom v našem kaţdodenním i celospolečenském ţivotě 

našli spoustu. Málokdy ovšem dochází ke střetu takového mnoţství hodnot, jako 

je tomu v případě mnou zvoleného tématu, tedy v případě těţebních limitů a dis-

kusí nad jejich budoucností. Na jedné straně stojí hodnoty ospravedlňující další 

těţbu, jako je třeba právo na práci, zaměstnanost nebo energetická soběstačnost, 

proti nim je ovšem řada jiných, neméně relevantních hodnot, kterými můţe být 

např. zdraví obyvatel, ekonomická a průmyslová modernizace či ochrana ţivotní-

ho prostředí a posledních zachovaných vesnic. Všechny tyto hodnoty jsou pro 

českou společnost velmi důleţité, a aktéři, kteří mají moc rozhodnout o osudu 

další těţby na Mostecku (nebo rozhodování alespoň ovlivnit), tak stojí před ne-

smírně sloţitou volbou. 

   I přesto, ţe je téma silně hodnotově zatíţeno, chtěl bych, aby hodnoty práci 

příliš neovlivňovaly. Jako rodilého Mostečana se mě problematika samozřejmě 

silně dotýká, na věc mám určitý názor, ale výzkum bych chtěl provést co moţná 

nejobjektivněji. Výstupy (tj. zejména smysluplnost a efektivnost programů) ale 

pochopitelně budu evaluovat ve vztahu k určitým hodnotám. Těmi jsou přede-

vším zaměstnanost a schopnost lidí uplatnit se na trhu práce.  

 

Teoretická východiska 
 
   V pozadí mé práce stojí zejména regionální politika utvářená Ministerstvem pro 

místní rozvoj a aktivní politika zaměstnanosti, na níţ se podílí celá řada institucí 

v čele s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Těţební limity jsou sice stále ote-

vřenou záleţitostí, ale veškeré instituce, kterých se problém dotýká, by měly ak-

ceptovat současný stav (tedy platnost limitů) a vytvářet efektivní koncepce a plá-

ny, jeţ by ztlumily nárůst počtu nezaměstnaných a s ním spojené problémy. 



   Při jakémkoli velkém transformačním procesu (kterým by si Mostecku po 

ukončení těţby uhlí zcela jistě prošlo) hraje určitou roli tzv. path dependence. 

Tento teoretický koncept vyjadřuje zásadní podmíněnost existující soustavy insti-

tucí a jejich rozhodování na tom, jakými stavy a jakou cestou si tato soustava pro-

šla v minulosti. Path dependence neznamená pouze to, ţe současná politika je 

vázána, ovlivňována, podmíněna, limitována či zaloţena na politice minulé, ale 

také to, ţe minulé instituce a jejich akce mají dopad na volby jednotlivců i skupin 

v současnosti. V dané problematice zřejmě nebude hrát výraznější úlohu, ale 

mohl by mít jistý vliv na to, jak kompetentní instituce zareagují na měnící se 

podmínky a směřování regionu.  

   Je třeba si uvědomit, ţe tematika dolování a jeho limitů je taktéţ tematikou ve-

řejně-politickou, protoţe zahrnuje celou řadu aktérů a konečné rozhodnutí je 

čistě záleţitostí vlády, která zájmům a lobby těchto aktérů přihlíţí. Pro práci bude 

důleţitý zejména koncept tvorby veřejné politiky (který klade důraz na vzájemné 

prolínání vládního, nevládního a soukromého sektoru) a veřejně-politické pojetí 

aktérů, které nebere v potaz pouze instituce nadané mocí rozhodovat, ale také 

instituce a ostatní aktéry, kterých se problematika byť jen vzdáleně dotýká. 

 

Možné problémy a nedostatky 
 
   Největší úskalí mnou vybraného tématu vidím v tom, ţe veškeré, z hlediska 

sociologie či sociální politiky, zajímavé problémy a jevy jsou ve své podstatě pou-

ze hypotetické, zcela závislé na tom, zda budou limity opravdu dodrţeny či niko-

li. Z toho také plyne, ţe je třeba počítat s moţným nedostatkem koncepčních ma-

teriálů, neboť útlum těţby je stále ještě hudbou budoucnosti, a to navíc pouze 

teoretickou. Další problém by se mohl objevit při analýze aktérů. Budu-li se totiţ 

drţet veřejně-politického pojetí, pak mi do analýzy vstoupí řada různých aktérů a 

já budu vzhledem k rozsahu práce chtě nechtě vybírat ty, kterým se budu věnovat 

podrobněji. Je zde tedy určité riziko, ţe bych mohl z analýzy vyloučit důleţité 

hráče nebo se naopak věnoval aktérům, kteří nejsou pro danou politiku aţ tak 

relevantní.   
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1   Úvod 

  
   Město Most si během své dlouhé a bohaté historie prošlo různými obdobími 

slávy, úpadku, rychlého rozvoje i několikeré totální devastace. Zaţilo pustošení 

během třicetileté války, přírodní katastrofy, několik velkých poţárů, ale to neby-

lo takřka nic ve srovnání s tím, co na město čekalo v jeho moderní éře, jejímţ 

mezníkem byla druhá polovina 19. století.  V tomto období totiţ započala rozsáh-

lá těţba obrovských zásob hnědého uhlí, o nichţ se sice vědělo jiţ dávno ve stře-

dověku, ale jejichţ masivní dolování umoţnilo aţ proniknutí parního stroje do 

průmyslu. Drobné majitele primitivních šachtiček nahradily velké společnosti, 

které zakládaly moderní hlubinné doly a postupně hospodářsky ovládly celý kraj. 

Ačkoli uhlí umoţnilo městu všeobecný rozvoj, stalo se mu nakonec osudným. 

Masivní těţbě podlehla nejprve celá řada okolních vesnic a později i samotné krá-

lovské město. Dnes, o téměř 50 let později, visí Damoklův meč i nad dalšími dvě-

ma obcemi, které před podobným osudem chrání jen chatrné rozhodnutí vlády o 

územních limitech pro těţbu uhlí z roku 1991. To sice jasně definuje, kde jsou jiţ 

zásoby uhlí odepsané a zaručuje dotčeným obcím, tj. Černicím a Hornímu Jiřetí-

nu, dlouhodobou perspektivu jejich existence, na druhou stranu však nic zásadní-

ho nebrání jeho zrušení, a tak je faktická ochrana sídel takřka nulová. 

   Kvůli tenčícím se zásobám uhlí v jiţ otevřených dolech se dnes o limitech a je-

jich případném prolomení hovoří víc, neţ kdy dřív. Tématu se chytají především 

novináři a politici na komunální úrovni, přičemţ diskuse jsou vedeny zejména ve 

vztahu k Hornímu Jiřetínu. Zdaleka však nejde pouze o něj. Stovky let dolování 

se nesmazatelně podepsaly na místním ţivotním prostředí a také na ekonomické a 

sociální struktuře okresu. Rozhodnutí, zda i nadále pokračovat v těţbě či nikoli, 

tak významně zasáhne do osudů velkého mnoţství lidí a určí i další směřování 

regionu jako celku. 

   Proti sobě stojí řada aktérů, kteří na jedné straně bojují za ukončení dolování a 

na straně druhé orodují za další postup těţebních velkostrojů. Oba tábory shro-

maţďují argumenty potvrzující, ţe právě jejich názor na věc je ten správný, a není 

proto divu, ţe existuje mnoho různých studií či analýz, které se nějakým způso-

bem věnují těţebním limitům. Problematika je ovšem vícedimenzionální a větši-

na z nich řeší především ekologické a ekonomické otázky, případně osud jiţ zmí-
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něného Horního Jiřetína. Eventuálním sociálním dopadům není věnována zdale-

ka taková pozornost. 

   Sociální otázky jsou ovšem pro nově vybudované Mostecko odjakţiva velmi 

tíţivé. Kořeny problémů sahají aţ k přelomu 19. a 20. století a jsou spojené 

s těţbou uhlí. Zájem o kvalitní surovinu a prudká industrializace totiţ odstartova-

la proud společenských změn, které byly svým rozsahem nesrovnatelné 

s předchozími staletími. Rychlý rozvoj dolů byl zpočátku umoţněn získáváním 

pracovních sil z místních zdrojů, tedy především z německého prostředí a hor-

ských obcí. Místní pracovní rezervy však byly rychle vyčerpány, a na konci 19. 

století tak došlo k abnormálnímu přílivu obyvatel z českého vnitrozemí a ostat-

ních koutů českých zemí. Sociální struktura se příliš nezměnila ani po druhé svě-

tové válce. Mostecku byl opět přiřknut úděl, ţe bude svou průmyslovou skladbou 

tvořit jednu z hlavních opor nového československého státu, a do Mostu se tak 

stěhovali další nepříliš vzdělaní dělníci, horníci a zemědělci. Vše pak završila vý-

stavba rozsáhlých satelitních sídlišť, která navazovala na zástavbu starého Mostu, 

resp. na to, co z ní zbylo [Kniha o Mostecku: 60-62]. Levné a na svou dobu velmi 

komfortní byty lákaly další davy lidí v tíţivé ekonomické situaci a tento stav trvá 

prakticky aţ dodnes. Postupná proměna nově vybudovaných panelových sídlišť 

Chanov a Janov v největší romská ghetta v České republice Mosteckému regionu 

také příliš nepřidala. 

   Všechny zmiňované sociodemografické procesy mají společně s pozvolným 

utlumováním těţby po roce 1989 celkem očekávané důsledky. Zdaleka nejhorší 

úroveň vzdělanosti obyvatel v porovnání s jinými regiony České republiky, sta-

bilně nejvyšší nezaměstnanost, vysoká kriminalita a řada sociálních problémů. Je 

zřejmé, ţe za tohoto stavu nevěstí razantní útlum těţby, na níţ jsou stále ještě 

závislé tisícovky převáţně nekvalifikovaných zaměstnanců, nic pozitivního. Jak 

uţ jsem ovšem podotkl, v diskuzích dostává přednost ekologie, ochrana vesnic a 

ţivotního prostředí, případně ekonomické otázky. Sociální dimenze zůstává stra-

nou, a proto se ve své práci věnuji právě tomuto prozatím marginalizovanému 

tématu. 

   Cílem práce je stručné shrnutí současného stavu trhu práce na Mostecku a ana-

lýza (zejména sociálních) dopadů při případném dodrţení těţebních limitů a tedy 

relativně rychlém ukončení těţebních prací na lomu ČSA, kterému zbývají záso-
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by maximálně do roku 2018[1]. Mojí primární snahou je zjistit, jak významné by 

byly dopady na nezaměstnanost v regionu a dále to, zda se kompetentní instituce 

jiţ dnes připravují na moţné důsledky a vytvářejí dlouhodobé programy a plány, 

které by Mostecku a jeho obyvatelům pomohly překonat sloţité období spojené se 

zavíráním dolů, nárůstem nezaměstnanosti a všeobecnou proměnnou regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zdroj: http://www.czechcoal.cz/cs/produkty/uhli/index.html#banner 
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•Jak vysoká je současná nezaměstnanost v Mostě a na Mostecku? 

•Jaká je struktura nezaměstnaných? 

•V jakých odvětvích lidé pracují? 

TRH PRÁCE  

2   Cíle práce a výzkumné otázky 

  
   Celá práce se točí okolo limitů pro těţbu hnědého uhlí na Mostecku, které jed-

noznačně určují, kam aţ mohou těţaři se svými stroji postoupit a která území uţ 

jsou pro ně naopak tabu. Ačkoli se jedná o závazné usnesení Vlády České republi-

ky, ţádná nepřekonatelná překáţka nebrání jejich zrušení a vzhledem k tomu, ţe 

stojí proti mocným uhlobaronům a „veřejnému zájmu“, budou boje o jejich udr-

ţení velmi sloţité. Cílem práce rozhodně není dobrat se resumé, zda se má v těţbě 

pokračovat či nikoli. Otázka těţby a jejích limitů je totiţ vícedimenzionální a ze-

vrubné probádání pouze jedné oblasti (v tomto případě sociální) mě, ani kohokoli 

jiného, neopravňuje k vyslovení nějakých jednoznačných závěrů. Výsledky práce 

mají spíše poznávací charakter. Jejím hlavním cílem je co moţná nejobjektivnější 

analýza eventuálních sociálních dopadů při útlumu těţby uhlí na Mostecku a roz-

vinutí jednoho z často pouţívaných argumentů pro zachování těţby v rozsahu, 

jakém probíhá dnes 

   Jak jsem jiţ naznačil v úvodu, první část práce se v obecné rovině věnuje mos-

teckému trhu práce. Cílem je zde analýza jeho současného stavu a problémů, kte-

ré souvisí zejména s vysokou nezaměstnaností a nízkou kvalifikací uchazečů o 

zaměstnání. Vycházím především ze statistických dat a dokumentů a pokouším se 

najít odpovědi na několik základních otázek; 

 

  

   V další části se věnuji samotným těţebním limitům. Dílčím cílem je zde evalua-

ce jejich dopadů zejména na mostecký trh práce, ale také na oblast energetiky, 

ekologie či podnikání v regionu. Analýza vychází především z koncepčních mate-

riálů a rozhovorů se zástupci kompetentních institucí a dává odpověď na tyto 

otázky; 

 

 

Diagram 1   Analýza trhu práce – výzkumné otázky 
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•Kolika zaměstnanců by se týkalo případné propouštění? 

•Jak moc by případné propouštění ovlivnilo nezaměstnanost v 
regionu? 

•Jaké jsou absorpční možnosti mosteckého trhu práce? 

TĚŽEBNÍ LIMITY 

•Koho všeho (jakých aktérů) se problemetika dotýká? 

•Jaká existují v současnosti zmírňující opatření a koncepce? 

•Jací aktéři je vytvářejí? 

•Jaké jsou jejich silné a slabé stránky? 

AKTÉŘI A KONCEPCE 

 

   Důleţitým cílem práce je taktéţ analýza aktérů dané problematiky a popis a 

rozbor jimi navrhovaných plánů a koncepcí zaměřených na řešení nebo alespoň 

zmírnění dopadů útlumu těţby v regionu (tj. zejména koncepcí spojených 

s aktivní politikou zaměstnanosti, investičních pobídek, programů na podporu 

podnikání a plánů regionálního rozvoje). Otázky, na které se snaţím najít odpo-

věď, jsou tyto; 

 

   Závěr tvoří celková evaluace zjištěných poznatků a návrh řešení. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2   Evaluace dopadů těžebních limitů – výzkumné otázky 

Diagram 3   Analýza aktérů – výzkumné otázky 
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3   Metodologie 

  
   Pro svůj výzkum jsem si zvolil kvalitativní metodu. Jednak mi umoţňuje pro-

niknout do problematiky hlouběji, neţ metoda kvantitativní a navíc je vhodnější 

vzhledem k typu analyzovaných dat. Kvalitativní výzkum nedosahuje výsledků 

pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace [Strauss, Corbi-

nová 1999: 10]. „Obvykle zahrnuje úvodní obecnou výzkumnou otázku, sběr vět-

šího mnoţství dat získaných od relativně malého počtu respondentů a jejich or-

ganizace do soudrţného celku spolu s interpretací výsledků a formulací předběţ-

ných závěrů nebo hypotéz“ [Veselý, Nekola 2007: 150]. 

   Uspořádání výzkumného projektu (research design) odpovídá případové studii. 

Ta se zaměřuje na studium konkrétního jevu (události, programu,…), přičemţ 

„toto úzké zaměření umoţňuje hlubší analýzu zkoumaného případu v jeho přiro-

zeném prostředí a pochopení hlubších souvislostí a vztahů, které zůstávají jiným 

výzkumným strategiím utajeny“ [Veselý, Nekola 2007: 152].  

   Důleţitou část práce tvoří analýza aktérů (stakeholder analysis), která „se snaţí 

identifikovat všechny jednotlivce, skupiny či organizace, kterých se daná politika 

týká, poznat jejich jednání, záměry a vzájemné vztahy a zhodnotit jejich vliv, 

zdroje a zájem na realizaci určité politiky“ [Veselý, Nekola 2007: 225-226]. Po-

zornost je věnována zejména legislativním, strategickým a koncepčním dokumen-

tům, které identifikovaní aktéři vytvářejí, dostupné z publikací či na internetu. 

Pro dosaţení výzkumných cílů je vyuţita metoda rozhovoru a obsahové analýzy 

dokumentů.  

   Během výzkumu byly provedeny celkem tři polostrukturované rozhovory (tedy 

rozhovory, které jsou vedeny podle předem připravených rámcových otázek), 

přičemţ vyuţity byly pouze dva z nich. Jedná se o zhruba 25 minutový osobní 

rozhovor s vedoucím oddělení zaměstnanosti ÚP Most Ing. Jaroslavem Kuncem, 

který proběhl 15. 4. 2011 (citace v textu jsou označeny jako „R1“) a desetiminuto-

vý telefonický rozhovor s vedoucí odboru rozvoje magistrátu města Mostu Ing. 

Ivou Mazurovou ze dne 22. 4. 2011 (citace v textu jsou označeny jako „R2“). Re-

spondenti byli informováni o pouţití dat pro účely bakalářské práce, souhlasili se 

zveřejněním svého jména a netrvali na autorizaci.  
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4   Teoretická východiska 

    
4.1   Veřejná politika 
 

   Veřejnou politiku (public policy) lze chápat jako vědní disciplínu nebo jako spo-

lečenskou praxi. Jakoţto vědní disciplína se vyznačuje průřezovostí (uţívá prvků 

mnoha věd, např. politologie, sociologie, právní vědy, ekonomie či filozofie) a 

praktickým uplatněním při řešení konkrétních sociálních problémů. Jako spole-

čenská praxe je pak veřejná politika poměrně sloţitým procesem na sebe navazu-

jících kroků, jejichţ předmětem je ovlivňování ţivota společnosti [Potůček 2005: 

10-11]. 

 

4.1.1   Veřejný zájem 

 

   Snahou veřejné politiky je detekovat, podporovat a ochraňovat veřejné zájmy, 

potřeby a hodnoty. Ačkoli je termín „veřejný zájem“ poměrně vágní a kontro-

verzní, lze obecně říci, ţe se jedná o veškeré potřeby, které se týkají větších spole-

čenských skupin či celé společnosti, a které tedy přesahují potřeby soukromé. 

Problémem je, ţe identifikace a uznání veřejných zájmů můţe být (a většinou i 

bývá) zdrojem konfliktu, protoţe představy o tom, co je ţádoucí a pro společnost 

dobré, se liší [Potůček 2005: 12-13].  

   Typickým příkladem, kde se střetává mnoţství „veřejných zájmů“, je těţba uhlí 

na Mostecku. Zákon definuje podmínky, za nichţ se těţba nerostných surovin 

povoluje, přičemţ jednou z podmínek je právě ta, aby těţba neohroţovala obecné 

zájmy, které převyšují nad zájmem vydobytí těchto surovin [zákon č. 44/1998 Sb., 

§ 14a]. Otázkou je, který z těchto zájmů převyšuje a podle čeho je posuzovat.  

 

4.1.2   Veřejně politický cyklus 

 

   Tvorba veřejné politiky je velmi komplexní a mnohoúrovňový proces, který 

nutně probíhá po určitou dobu a který zahrnuje mnoho dílčích kroků. „Účel a cíle 

politiky jsou většinou vymezeny na začátku politického procesu, nicméně se 

v čase mohou měnit – a někdy bývají definovány pouze retrospektivně. Výsledky 
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IDENTIFIKACE           
A UZNÁNÍ 

SOCIÁLNÍHO 
PROBLÉMU 

ROZHODOVÁNÍ 

IMPLEMENTACE 

HODNOCENÍ 

a účinky veřejných politik nemusejí nutně znamenat konec politického procesu. 

Naopak mohou být opodstatněním pro jeho pokračování“ [Potůček 2005: 34].   

   Představa o tom, jak veřejná politika vzniká, není zcela jednotná. Nejpopulár-

nější je i přes četnou kritiku perspektiva, pro kterou se vţilo označení „model fá-

zí“ (stages model) nebo „model politického cyklu“ [Veselý, Nekola 2007: 45]. Pro-

ces politiky je zde popsán jako řada etap ve vývoji a sledování určitého cíle počí-

naje myšlenkou přes vlastní akci zakončenou řešením. „Etapy často nejsou pre-

zentovány jako linie, ale jako kruh. Naznačuje to existenci přirozeného přechodu 

z jedné etapy v druhou“ [Colebatch 2005: 53].  

   Různých modelů politického procesu, vycházejících z této představy, bylo teo-

retiky veřejné politiky vytvořeno mnoho. Tím zřejmě nejsofistikovanějším je mo-

del navrţený Yehezkelem Drorem. Skládá se ze tří hlavních fází, které se dále dělí 

na dílčí procesy [Potůček 2005: 35]. Pro účely práce je ovšem postačující pětiprv-

kový model Howletta a Rameshe, který někdy bývá pro jednodušší pochopení 

redukován pouze na čtyři fáze. 

 

   Diagram 4   Model veřejně politického cyklu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

Zdroj: Potůček 2005: 37 
 

 

Identifikace a uznání sociálního problému 

 

   Veřejná politika se zaměřuje na potlačování sociálních problémů. Aby tedy 

mohla vůbec vzniknout, musí určitý sociální problém „vyzrát“ do podoby, kdy se 

jeho řešení stává naléhavým a legitimním veřejným zájmem. Ne kaţdý problém 
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(byť je určitou sociální skupinou uznán za dostatečně „vyzrálý“ a akutní) se však 

předmětem veřejné politiky skutečně stane. Vše závisí na první a moţná nejzá-

sadnější fázi politického cyklu, který Howlett s Rameshem označují jako agenda-

setting. V jejím rámci se rozhoduje o tom, který problém se dostane do hledáčku 

volených zástupců (vlády) a který ne, coţ závisí zejména na tom kdo (jací aktéři) 

a jakým způsobem jednotlivé problémy vládě podsouvá. To, co se stane během 

této fáze, má rozhodující vliv na celý následující cyklus a jeho výsledky [Howlett, 

Ramesh 2009: 92].  

   Jestliţe uţ vláda uznala existenci problému a nutnost něco s ním dělat, očekává 

se od vykonavatelů veřejné politiky určitá „akce“. Tím vstupuje proces tvorby 

politiky do fáze „formulace“ (policy formulation), během níţ jsou vybírány a nao-

pak vylučovány různé návrhy a moţnosti řešení [Howlett, Ramesh 2009: 110].      

         
Rozhodování 

 

   Na rozhodování ve veřejné politice se podílejí tři hlavní aktéři – občané (ob-

vykle zastupovaní politiky), úředníci a odborníci. „Občané delegují svou odpo-

vědnost za veřejné záleţitosti (…) na politiky, na jejichţ výběru se čas od času 

podílejí ve volbách“ [Potůček 2005: 39]. U úředníků je stěţejní znalost postupů, 

kterými jsou rozhodnutí uváděna do ţivota, ale na jejich přijímání se podílejí i 

fakticky. Experti pak bývají těmi, kdo se sice příliš často neukazuje na veřejnosti, 

ale kdo má velký vliv na konečnou podobu politiky, neboť znají velmi dobře po-

vahu problému i způsoby jeho moţného řešení. 

   V rozhodovacích procesech prosazují jednotliví účastníci své vlastní zájmy a 

preference. Kromě zájmů přímo zainteresovaných aktérů je ovšem nutné brát 

v potaz i zájmy těch, kteří se rozhodování nemohou přímo účastnit. To je zvláště 

patrné u tematiky dolování, kde se uplatňuje kritérium udrţitelného způsobu ţi-

vota, které respektuje i zájmy budoucích generací.  

            
Implementace 

 

   Implementací (uskutečňováním) konkrétní politiky se rozumí vše, co nějakým 

způsobem souvisí s realizací cílů, které byly zformulovány v předchozích fázích, a 

to včetně výběrů a způsobů jejich realizace [Potůček 2005: 41]. Implementace 

politiky se opírá zejména o úřednictvo, které uskutečňuje a řídí nezbytné akce. 
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Do procesu ovšem mohou být zapojeni i nestátní aktéři, kteří jsou součástí poli-

tického subsystému [Howlett, Ramesh 2009: 160]. 

   Záměrné ovlivňování sociálního prostředí, které je jádrem implementace veřej-

ných politik uţívá řadu různých nástrojů (a jejich kombinací). Mezi ty nejdůleţi-

tější patří zejména strategické řízení (koncepce, strategie, cílové programy), poli-

tické deklarace (vládní prohlášení), právní a organizační normy, fiskální nástroje 

(regulace příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, redistribuce) či výchova a indok-

trinace [Potůček 2005: 44].  

             
Hodnocení 

 

   Hodnocení je poslední fází veřejně-politického cyklu, během níţ se „…hledá 

odpověď na otázku, nakolik se podařilo naplnit předpokládané cíle (vnější efekti-

vita), kolik zdrojů bylo na danou politiku vynaloţeno ve srovnání s dosaţenými 

cíli (vnitřní efektivita), jaké problémy se v průběhu její realizace vyskytly – a tedy 

i zda byla vůbec dobře navrţena a uplatňována“ [Potůček 2005: 45]. Pokud neby-

ly cíle dostatečně naplněny, vrací se politický cyklus podle potřeby zpět na začá-

tek, nebo do některé ze svých pozdějších fází.  

 

4.1.3   Aktéři ve veřejné politice 
 

   Mluvíme-li o aktérech ve veřejné politice, nemáme na mysli pouze rozhodova-

tele (ačkoli jsou nejvíce vidět), ale i veškeré organizace, skupiny a jednotlivce, 

kteří mohou být ovlivněni nebo mohou ovlivnit připravované politiky či projek-

ty. Důleţitý je v tomto směru přesun od otázky „kdo dělá veřejnou politiku“, k 

otázce „kdo se účastní její tvorby“. Poloţíme-li si otázku takto, budou aktéry ve-

řejné politiky všichni ti, kdo mají nějaký zájem na problému, jsou daným problé-

mem postiţeni nebo mají na řešení problému a rozhodování pasivní či aktivní vliv 

[Veselý, Nekola 2007: 225-226]. 

   Colebatch rozlišuje vertikální a horizontální rozměry politiky, ve kterých se 

aktéři pohybují. Ve vertikální rovině je pohled soustředěn na osoby s autoritou 

(ministry, šéfy exekutivy atd.) a lidi a procesy, které je obklopují. V horizontální 

perspektivě je pak politika nahlíţena jako proces strukturovaných interakcí – vlá-

da není samostatnou entitou a řešení problému obvykle vyvolává společenskou 

aktivitu zapojující různé úřady [Colebatch 2005: 46-47].  
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4.2   Udržitelný rozvoj 
 

   „Trvale udrţitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který současným i budou-

cím generacím zachovává moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní potřeby a 

přitom nesniţuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“ 

[zákon č. 17/1999 Sb., § 6]. Udrţitelný rozvoj znamená především rovnováhu – 

rovnováhu mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty, mezi 

různými společenskými skupinami, mezi dneškem a budoucností. 

   Chceme-li zajistit udrţitelný rozvoj, musíme pomocí ekonomických prostředků 

a technologií uspokojovat lidské potřeby (materiální, kulturní i duchovní), a to 

při plném respektování přírodních limitů. Cesta k němu je podmíněna kvalitní 

veřejnou správou, která na lokální i regionální úrovni vytváří komplexní soubor 

strategií respektující určité principy.     
 

   Tabulka 1   Základní principy udržitelného rozvoje 

propojení základních oblastí života 

Ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu 
nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní. 

dlouhodobá perspektiva 

Každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba 
strategicky plánovat. 

kapacita životního prostředí je omezená 

Nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako 
prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu. 

předběžná opatrnost 

Důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání 
zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a 

proto je na místě být opatrní. 

prevence 

Je mnohem efektivnější, než následné řešení dopadů; na řešení problémů, kte-
ré již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časo-

vých, finančních i lidských). 

kvalita života 

Má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, 
kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život. 

sociální spravedlnost 

Příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi roz-
dílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto 
je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Soci-

álnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný 
rozvoj je čím dál častěji chápán jako trvalé zlepšování sociálních podmínek 

v rámci ekologické únosnosti Země. 
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zohlednění vztahu lokální – globální 

Činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni – vytvářejí je 
nebo je mohou pomoci řešit (a naopak). 

morální povinnost k budoucím generacím 

Vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnost práv), tj. zabezpe-
čení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i 

budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost. 

demokratické procesy 

Zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektiv-
nější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci. 

Zdroj: Česká informační agentura životního prostředí, 2009  
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5   Analytická část 

  
5.1   Mostecko 
 

   První historické zmínky o osídlení místa, na kterém dnes stojí město Most, po-

cházejí z poloviny 11. století a našli bychom je v latinsky psané Kosmově kronice 

české. Přes zdejší močálovitou krajinu tehdy vedla důleţitá obchodní stezka se 

spoustou dřevěných mostů, které daly městu jeho název. Původní osada se díky 

své výhodné poloze, rozvinutému obchodu a později i pěstování vinné révy prud-

ce rozvíjela a za vlády Přemyslovců uţ se mohla pyšnit statutem královského 

města s dalekosáhlým ekonomickým a politickým vlivem. Na vrcholu slávy byl 

ovšem Most zasaţen několika devastujícími ranami (velké poţáry, dlouhodobá 

neúroda a nakonec třicetiletá válka), přes které se jeho obyvatelům nepodařilo 

přenést. Novou éru započal Most aţ na počátku 19. století, kdy se na městských 

pozemcích začíná těţit uhlí. S tím, jak postupně přibývalo odbytišť, narůstalo na 

území Mostecka průmyslové podnikání, zvyšoval se počet obyvatel a rozšiřovala 

bytová výstavba. Město po dlouhé době opět získalo na významu a natrvalo spoji-

lo své jméno s hornictvím[2]. 

   V současné době patří Mostecko k nejmenším, za to nejlidnatějším okresům 

České republiky. Region je silně poznamenám těţbou nerostným surovin, zejmé-

na uhlí, a to nejen v oblasti ţivotního prostředí a krajinného rázu, ale také 

v oblasti sociodemografické. Kvůli dolování, kterému musela ustoupit většina 

tehdejších sídel, včetně zástavby starého Mostu, je dnes okres tvořen pouhými 26 

obcemi, z nichţ šest má statut města. Rozmístění obyvatel je velmi nerovnoměr-

né, celých 82 % obyvatel ţije ve dvou největších městech okresu, tedy Mostě a 

Litvínově. Sloţení obyvatelstva (ať uţ z hlediska věkového, vzdělanostního či et-

nického) je vlivem historických událostí ve srovnání se zbytkem republiky velmi 

atypické [ZTP 2010]. 

    

5.1.1   Obyvatelstvo 
 

   Mostecko je tvořeno pánevní oblastí, pro niţ je typická vysoká hustota osídlení, 

a oblastí Krušných hor, kde je z důvodu omezených hospodářských aktivit osíd-

                                                           
2 Zdroj: http://www.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=3444&p1=1192 
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lení naopak velmi řídké. Celkový počet obyvatel je dlouhodobě stabilní a pohybu-

je se okolo 120 tisíc.  

 

   Tabulka 2   Vývoj počtu obyvatel v okresu Most  

stav k počet obyvatel 

1. 3. 1961 112 818 

1. 12. 1970 117 189 

1. 11. 1980 117 297 

3. 3. 1991 120 212 

1. 3. 2001 117 196 

31. 12. 2009 117 294 

Zdroj: ZTP 2010, ČSÚ 2010c 

 

   Vzdělanostní struktura je v podstatě nejhorší v celé České republice. Ještě v roce 

2001 mělo celých 30 % lidí starších 15 let maximálně základní vzdělání a stav se 

lepší jen velmi pozvolna. Aktuální data o vzdělanosti mosteckého obyvatelstva 

budou k dispozici aţ po letošním sčítání lidu, a proto kromě starších dat z roku 

2001 uvádím ještě aktuální hodnoty platné pro celý Ústecký kraj a pro moţnost 

komparace také údaje za Prahu a celou ČR.  

 

   Tabulka 3   Vzdělanostní struktura obyvatel Mostecka  

dosažené vzdělání % podíl 

bez vzdělání 0,8 

základní 28,5 

vyučení, střední odborné bez maturity 39,3 

úplné střední s maturitou 21,5 

vyšší odborné 2,6 

vysokoškolské 5,2 

nezjištěno  2,1 

Zdroj: ZTP 2001 

 

   Tabulka 4   Vzdělanostní struktura obyvatel Ústeckého kraje, Prahy a celé ČR[3] 

dosažené vzdělání Ústecký kraj Praha ČR 

maximálně základní 23,4 8,7 16,2 

střední bez maturity 40,6 18,6 35,3 

střední s maturitou 29,4 42,7 34,5 

vysokoškolské 6,6 30,0 14,0 

Zdroj: ČSÚ 2010c, 2010d  

                                                           
3 Data jsou platná pro 4. čtvrtletí 2010. 
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   Věková struktura obyvatelstva je poměrně příznivá. V produktivním věku (15 

aţ 64 let) je 71,6 % obyvatel a i přes negativní vývoj porodnosti napříč Českou 

republikou v regionu stále převaţuje počet obyvatel v předproduktivním věku (do 

14 let) nad obyvateli v poproduktivním věku (65 a více let).  

 

   Zdroj: ZTP 2010 

 

5.1.2   Silné a slabé stránky regionu 
 

   Celkový stav mosteckého regionu, jeho silné a slabé stránky jsou přehledně shr-

nuty v následujícím diagramu.  

 

   Diagram 5   Silné a slabé stránky okresu 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Zdroj: ZTP 2010 

 
 

•výhodná geografická poloha mezi 
Prahou a Saskem 
•vybudovaná energetická a vodo-
hospodářská infrastruktura  
•rozsáhlá nabídka volných výrobních 
budov a ploch 
•tradice průmyslové výroby 
•relativně nízké náklady na pracovní 
sílu 
•velký objem disponibilní pracovní 
síly, dnes už i kvalifikované 
•příznivá věková struktura obyvatel 
•solidní kulturní a sportovní zázemí 

 
•vysoká míra nezaměstnanosti 
•nedostatečná integrace minoritních 
skupin obyvatelstva 
•vysoký podíl lidí pouze se základním 
nebo dokonce žádným vzděláním 
•nízký podíl vysokoškolsky vzděla-
ných obyvatel 
•nárůst sociálně-patologických jevů 
•silné zaměření ekonomiky na prů-
myslová odvětví s velkou materiálo-
vou náročností 
•špatný stav komunikací 

Graf 1   Věková struktura obyvatel Mostecka 
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 5.2   Trh práce na Mostecku 
 

   Dobývání uhlí zanechalo svou stopu v podstatě všude a nejinak je tomu i ve 

vztahu k mosteckému trhu práce. Prudký rozvoj uhelného průmyslu a chemické 

výroby v období socialismu vytvářel dostatek pracovních míst, a to především pro 

dělnické profese bez poţadavků na kvalifikaci. Mnoţství příleţitostí lákalo pra-

covníky i z jiných koutů republiky, a pracovní síla na Mostecku tak byla tvořena 

homogenní nepříliš vzdělanou masou dělníků. Tento stav pochopitelně vyvolal na 

trhu práce po roce 1989 velké problémy, které nejsou ani dnes zdaleka vyřešeny.       
 

5.2.1   90. léta 

 

   Postupnou změnou struktury hospodářství regionu, která proběhla v 90. letech, 

se situace v oblasti zaměstnanosti obyvatel výrazně změnila. Restrukturalizace 

uhelného průmyslu a navazujících sluţeb přinesla dominový efekt a způsobila, ţe 

na trhu práce nastal ohromný přebytek pracovních sil. Jestliţe se míra nezaměst-

nanosti v roce 1991 pohybovala kolem 2 %, v roce 2000 to bylo jiţ 21 %. Během 

10 let tedy došlo k více jak desetinásobnému navýšení počtu nezaměstnaných a 

trend navíc pokračoval i na počátku 21. století. Mostecko se dostalo co počtu ne-

zaměstnaných na republikovou špičku a konkurovat mu začaly teprve nedávno 

některé okresy v Moravskoslezském a Olomouckém kraji [MPSV 2011a].      

   Postupně stoupající aktivita podnikatelských subjektů se v 90. letech nevyhnula 

ani Mostecku. V porovnání s ostatními okresy však byla velmi slabá a i na konci 

dekády bylo Mostecko pořád aţ přespříliš orientováno na těţký průmysl.   

 

   Tabulka 5   Odvětvové složení ekonomicky aktivního obyvatelstva  

 počet obyvatel % podíl z celku 

průmysl 32 455 50 

zemědělství a lesnictví 2 356 3,6 

stavebnictví 3 973 6,1 

doprava a spoje 4 143 6,4 

obchod 5 457 8,4 

školství, kultura 4 151 6,4 

správa a soudnictví 1 727 2,7 

zdravotnictví a sociální péče 3 705 5,7 

ostatní 6 897 10,7 

Zdroj: ZTP 2000 
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5.2.2   Trh práce po roce 2000 

 

   Ani na počátku nového tisíciletí se stav mosteckého trhu práce příliš nezlepšil, 

naopak i nadále pokračoval nepříznivý trend zvyšování míry nezaměstnanosti, 

která kulminovala v roce 2004 na hodnotě 24,3 % (22,8 % podle nové metodiky, 

která byla v tomto roce poprvé pouţita) [MPSV 2011a]. Trh práce měl takřka nu-

lovou absorpční schopnost a nedokázal nijak reagovat na postupné propouštění 

zejména v oblasti hornictví.  

   Situace se změnila k lepšímu aţ v polovině dekády, kdy se pomalu začínají pro-

jevovat opatření města, které konečně zahájilo komunikaci s investory. V rámci 

okresu byla vytipována řada rozvojových ploch, které začaly být nabízeny ke 

komerčnímu vyuţití a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 2003 za-

hájil v průmyslové zóně u obce Havraň svou činnost významný zaměstnavatel 

Nemak Europe, s.r.o., který se specializuje na výrobu hliníkových hlav do auto-

mobilů a v téţe lokalitě ho pak následovaly firmy RAI Most, s.r.o. a AFSI Europe, 

s.r.o. Další investiční průmyslová zóna v Louce u Litvínova poskytla zázemí spo-

lečnostem Magnesium Elektron Recycling CZ, s.r.o. (výroba a zpracování neţe-

lezných kovů) a Greiner packaging, s.r.o. (výroba plastového zboţí). Přímo 

v Mostě se pak začala rozvíjet průmyslová zóna Lajsník, kde našly útočiště firmy 

ROS Czech, s.r.o. a Martin Stahl [ZTP 2003 – 2008].  

   Důleţitým počinem bylo taktéţ vybudování nového moderního obchodního 

centra Central Most v samotném středu města. To dalo práci více jak třem stov-

kám zaměstnanců, jejichţ naprostou většinu tvoří obyvatelé Mostu a blízkého 

okolí[4].     

   Větší aktivita podnikatelských subjektů vedla společně s všeobecně dobrou 

ekonomickou situací země k postupnému sniţování nezaměstnanosti, a to aţ na 

úroveň zhruba 13 % v roce 2008 (tedy na úroveň, kterou mělo Mostecko naposle-

dy v roce 1998) [MPSV 2011a].   
 

5.2.3   Současný stav 

 

   Mostecko si i přes řadu parciálních změn a zásahů udrţuje postavení regionu 

s vysokou koncentrací těţkých, kapitálově náročných odvětví, pomalu reagujících 

                                                           
4 Zdroj: http://realit.cz/clanek/obchodni-centrum-central-most 
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na hospodářské změny, ve srovnání s výrobními odvětvími zaměřenými na ko-

nečnou spotřebu nebo sluţby. Při hodnocení ekonomické specializace okresu je 

zřejmé výrazně nadprůměrné zaměření na dobývání nerostů, zejména hnědého 

uhlí. Ačkoli počet zaměstnanců pracujících v oblasti těţby nerostných surovin 

v posledním desetiletí kontinuálně klesá (a to poměrně výrazně, viz tabulka 6), je 

těţařská skupina Czech Coal, a.s. stále nejvýznamnějším zaměstnavatelem 

v okrese. Dalším důleţitým odvětvím je chemický průmysl, zastoupený zejména 

společností Unipetrol RPA, s.r.o. (bývalý Chemopetrol). Tato společnost je největ-

ším petrochemickým podnikem v České republice a druhým největším zaměstna-

vatelem na Mostecku. Na celkové zaměstnanosti se dále významně podílí zpraco-

vatelský průmysl (zastoupený zejména společností Česká rafinérská, a.s.), staveb-

nictví, doprava a obchod [ZTP 2010]. 

 

   Tabulka 6   Vývoj počtu zaměstnanců pracujících v oblasti těžby uhlí  

rok (stav k 31. 12.) počet zaměstnanců 

2001 5786 

2002 5310 

2003 5383 

2004 5294 

2005 5037 

2006 4768 

2007 4595 

2008 4428 

2009 3491 

2010 2192[5] 

Zdroj: ZTP 2001 - 2010 

 

   V porovnání s předchozím obdobím je na tom mostecký trh práce z hlediska 

nezaměstnanosti poměrně dobře. V důsledku hospodářské krize sice došlo v po-

sledních letech k opětovnému nárůstu nezaměstnanosti, situace se ale stabilizova-

la a v současné době lze pozorovat mírné oţivování. Čísla platná pro březen 2011 

hovoří o celkem 9 380 dosaţitelných uchazečích o zaměstnání[6] a míře nezaměst-

nanosti 16,4 %. V samotném Mostě je pak situace o něco lepší, míra nezaměstna-

nosti je zde na úrovni 14,5 % [MPSV 2011b, 2011c].     
                                                           
5 5,5 % z celkového počtu zaměstnaných lidí na Mostecku. 
6 Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou při nabídce vhodného pracovního místa okamži-
tě nastoupit do zaměstnání, tj. takové evidované nezaměstnané, kteří nemají žádnou objektivní 
překážku pro přijetí zaměstnání.   



 19 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

průměrná míra nezaměstanosti v %

   Graf 2   Vývoj nezaměstnanosti na Mostecku v letech 1997 až 2010    

Zdroj: MPSV 2011a 

 

   Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání není nijak zvlášť příznivá. Ce-

lých 45 % uchazečů nemá naprosto ţádnou kvalifikaci a situace se v tomto směru 

za poslední roky příliš nezlepšila.  

 

   Tabulka 7   Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání 

 absolutní % podíl 

bez vzdělání 55 0,6 

základní  4 299 43,6 

nižší střední 302 3,0 

střední nebo střední odborné bez maturity 
či výučního listu  

32 0,3 

střední odborné s výučním listem 3 377 34,2 

středoškolské 1 596 16,2 

vyšší odborné 18 0,2 

vysokoškolské (bakalářský stupeň) 60 0,6 

vysokoškolské (magisterský stupeň) 127 1,3 

doktorské 5 0,0 

Zdroj: ZTP 2010 

 

   Věková struktura nezaměstnaných víceméně odráţí celkovou strukturu okresu. 

Největší měrou se na zvyšování nezaměstnanosti podílejí uchazeči starší 45 let.  
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   Tabulka 8   Věková struktura nezaměstnaných  

věk % podíl 

do 19 let 5,3 

20 – 29 24,3 

30 – 39 25,0 

40 – 49 21,6 

50 – 59 21,8 

nad 60 2,0 

Zdroj: ZTP 2010 

 

   Podíl uchazečů, kteří jsou v evidenci dlouhodobě, je velmi vysoký. Více neţ šest 

měsíců je evidováno přes 60 % uchazečů a více neţ 12 měsíců necelých 43 %. 

 

   Tabulka 9   Délka evidence nezaměstnaných 

délka evidence % podíl 

do 3 měsíců 23,9 

3 – 6 měsíců 15,8 

6 – 12 měsíců 17,5 

12 – 24 měsíců 19,1 

více jak 24 měsíců 23,7 

Zdroj: ZTP 2010 

 

   Struktura uchazečů podle Klasifikace zaměstnání je výrazně determinována 

jejich vzděláním. Největší měrou se na celkové nezaměstnanosti podílí pomocná a 

nekvalifikovaná pracovní síla, prodavači v obchodech, uklízeči, sekretářky, zed-

níci, kuchaři, číšníci a řidiči. 

 

   Tabulka 10   Struktura uchazečů o zaměstnání podle KZAM 

KZAM % podíl 

tř. 1 zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 0,7 

tř. 2 vědečtí a odborní duševní pracovníci 2,2 

tř. 3 techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci 5,6 

tř. 4 nižší administrativní pracovníci (úředníci) 7,6 

tř. 5 provozní pracovníci ve službách a obchodě 15,4 

tř. 6 kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví 0,9 

tř. 7 řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé a opraváři 11,9 

tř. 8 obsluha strojů a zařízení 6,7 

tř. 9 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 30,9 

tř. 0 příslušníci armády 0,0 

 nezadáno 18,1 

Zdroj: ZTP 2010 
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   Volných pracovních míst, která mostecký Úřad práce nabízí, je v poslední době 

jen pár stovek. Největší nabídka je pro vyučené uchazeče, především zedníky, 

elektrikáře a nástrojáře, přesto tvoří lidé vyučení právě v těchto oborech největší 

skupinu zájemců o zaměstnání. Tento paradox vzniká proto, ţe řada z nich má 

různá zdravotní omezení, která jim znemoţňuje profesi vykonávat, anebo jsou 

demotivováni malými výdělky [ZTP 2010]. 

   Na konci roku 2010 nabízel Úřad práce v Mostě celkem 247 volných pracovních 

míst, většinou pro lidi s výučním listem a nekvalifikovanou pracovní sílu.  

 

   Tabulka 11   Počet volných pracovních míst podle požadavků na vzdělání 

 uchazeči volná místa 
počet uchazečů 
na jedno místo 

bez vzdělání 55 8 7 

základní 4299 73 59 

vyučení 3861 104 37 

střední s maturitou 1437 34 42 

vysokoškolské 192 28 7 

celkem 9844 247 40 

Zdroj: ZTP 2010 

 

5.3   Těžební limity 
 

   Územní limity těţby hnědého uhlí v severních Čechách jsou závazným usnese-

ním vlády České republiky č. 444 z roku 1991, které bylo přijato na návrh tehdej-

šího ministra ţivotního prostředí Ivana Dejmala a které jasně definuje dobývací 

prostory a naopak oblasti, kde jsou zásoby uhlí odepsané. Týkají se lokalit lomu 

Bílina, ČSA a Nástup-Tušimice. 

   Hlavním důvodem jejich stanovení byla ochrana ţivotního prostředí a krajiny 

v oblasti severních Čech. Masová těţba v 70. a 80. letech a především nekvalitní 

technologie spalování uhlí v elektrárnách totiţ vedly k prudkému nárůstu obsahu 

škodlivého oxidu siřičitého a prachových částic ve vzduchu, hromadnému úhynu 

lesů Krušných hor a všeobecnému zhoršení zdravotního stavu obyvatel. Kvůli 

neustálé expanzi dolů byly navíc bourány celé vesnice, ba i města (Most a Dolní 

Litvínov) a situace se stala neudrţitelnou. Vláda ČSFR se problém rozhodla řešit 

odsířením a odprášením státem vlastněných elektráren a stanovením hranic, kte-

ré těţaři nebudou moci v budoucnu překročit [Říha 2005: 6]. 
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   Návrh ve své době prošel poměrně hladce a nevzbudil ani příliš mnoho emocí. 

Ve společnosti se totiţ začínala zvedat „zelená vlna“ a těţaři před sebou měli ještě 

několik desítek let poklidného dolování. S tím, jak léta plynula a nevytěţeného 

uhlí ubývalo, se ovšem těţební limity staly opět aktuálním tématem, o němţ se 

dnes diskutuje čím dál častěji, a to nejen na regionální, ale i celostátní úrovni. 

 

   Diagram 6   Spor o limity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroje: Černoch, Zapletalová, Vlček 2010: 273 – 275 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=619259 
  

5.3.1   Dopady další těžby 
 

   Rozhodnutí o budoucí těţbě na Mostecku bude mít zásadní vliv na celou řadu 

oblastí, ţivotním prostředím počínaje a podnikáním v regionu konče. Odpovědět 

na otázku zda těţit nebo nikoli je velmi obtíţné, protoţe ani jedno řešení není 

ideální a kaţdé z nich by přineslo klady i zápory. V následujících kapitolách se 

pokouším o stručný přehled všech moţných důsledků a vlivů, které by s sebou 

pokračující těţba přinesla, a to ve všech důleţitých oblastech ţivota společnosti. 

 
5.3.1.1   Dopady na přírodu a krajinný ráz 

 

   V průběhu 20. století bylo v oblasti od Kadaně aţ po Ústí nad Labem vytěţeno 

území o rozloze několika stovek km2. Jen samotný velkolom ČSA (o který v práci 

Premiér Jiří Paroubek se vyjádřil pro zrušení limitů, což vyvolalo diskusi o 
jejich budoucí existenci. Většina politiků názor tehdejšího ministerského 
předsedy nesdílela.  

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman vyjádřil podporu 
částečnému prolomení limitů. Navrhoval obnovit těžbu u 
Mariánských Radčic a Lomu. 

Rada Ústeckého kraje podpořila odpis zásob 
pod Horním Jiřetínem. 

Limity se stávají jedním z hlavních témat 
předvolebního boje v Ústeckém kraji.  

Další diskusi zahájil ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek zveřejněním  
            výsledků dvou studií o stavu českého teplárenství. 

2005 

2007 

2008 

2010 
2011 
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v první řadě jde) by pohltil dalších více jak 30 čtverečných kilometrů krajiny, coţ 

pro představu odpovídá ploše praţského Starého i Nového města, Malé strany, 

Hradčan, Letné, Holešovic, Karlína, Ţiţkova, Vršovic, Nuslí a Vyšehradu dohro-

mady[7].  

   Vzhledem k tomu, ţe se lom rozprostírá na úpatí Krušných hor, představuje 

další těţba potenciální ohroţení pro tamní cenné bukové lesy a biotopy chráně-

ných druhů rostlin a ţivočichů. Pokračující těţba je navíc hlavní příčinnou se-

souvání půdy, které kromě přírody váţně ohroţuje i zámek Jezeří, který se nachá-

zí těsně za hranicí lomu a který představuje jednu z mála památek dokumentující 

krásy starého Mostecka. Skupina Czech Coal, vlastnící důl, sice vystoupila se zá-

měrem svah zpevnit, podle místostarosty Horního Jiřetína Vladimíra Buřta je ale 

jediným moţným řešením zastavení těţby u paty kopce. K tomuto prohlášení ho 

dohnal poslední masivní sesuv z ledna letošního roku, při kterém se zhruba dva 

milionu kubíků zeminy sesunulo o třicet metrů níţe. Takový nápor by podle něj 

ţádné opěrné zdi, piloty či kotvy nemohly vydrţet[8].    

 

   Diagram 7   Dopady na přírodu – shrnutí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.2   Dopady na život a zdraví místních obyvatel 

 

   Jakýmsi symbolem smysluplnosti těţebních limitů se stalo město Horní Jiřetín. 

Jako první by totiţ prolomení limitů odnesl společně se svou místní částí Černice 

právě on. Nucené vystěhování by postihlo zhruba dvě tisícovky obyvatel, jejichţ 

jedinou náplastí by byly nemalé peníze, za které by museli těţaři jejich domy a 

pozemky vykoupit.  

                                                           
7 Zdroj: http://www.greenpeace-media.cz/zitnebotezit/limity.htm#Význam_limitů 
8 Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/jezeri-je-po-sesuvu-opet-bliz-uhelnemu-lomu-radnice-chysta-trestni-
oznameni-1vq-/domaci.asp?c=A110127_143424_usti-zpravy_alh 

 
 

•povolení další těžby by pravděpo-
dobně vyvolalo větší tlak na rychlou 
rekultivaci již zdevastovaných území 
 
 

 
•další narušení krajinného rázu 
•ohrožení cenných bukových lesů na 
svazích Krušných hor (v důsledku 
ztráty vody) 
•zničení biotopů ohrožených živoči-
chů a rostlin 
•další sesuvy půdy 
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   Postupující těţba by se ovšem časem dotkla i daleko většího města, kterým je 

Litvínov. Plány společnosti Czech Coal počítají s přiblíţením jámy velkolomu na 

zhruba 500 metrů k druhému největšímu sídlu v okrese, od něhoţ je uţ dnes 

vzdálena pouhé čtyři kilometry. Neznamená to sice, ţe by lidem burácely velkost-

roje těsně pod okny (neboť samotné stroje pracují daleko od hranice lomu), zvý-

šení hluku a prachového znečištění by ale i tak místní obyvatelé pocítili.  

   Dobývání uhlí se negativně odráţí také na celkovém zdravotním stavu obyvatel. 

Nejvýmluvnější jsou v tomto směru holé statistické údaje. Naděje doţití obyvatel 

Ústeckého kraje je nejniţší v celé České republice (71,7 let u muţů a 78,5 u ţen), 

počet zemřelých na 1000 obyvatel je naopak nejvyšší (10,6) a taktéţ kojenecká 

úmrtnost je vyšší, neţ v ostatních krajích.  

 

   Tabulka 12   Vybrané demografické údaje 

 Ústecký kraj Česká republika 

naděje dožití – muži 71,7 74,2 

naděje dožití – ženy 78,5 80,1 

zemřelí na 1000 obyvatel 10,6 10,2 

kojenecká úmrtnost 3,9 2,9 

Zdroj: ČSÚ 2010b, 2010c 

 

   Při pohledu na příčiny úmrtí můţeme pozorovat vyšší výskyt nádorových one-

mocnění (zejména nádorů hrtanu, průdušek a plic), neţ je republikový průměr 

[ČSÚ 2010b, 2010c]. 

 

   Diagram 8   Dopady na život a zdraví místních obyvatel – shrnutí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
•zničení dvou obcí, které jako jedny 
z mála na severu Čech přežily až do 
současnosti 
•negativní vliv na zdraví obyvatel-
stva v důsledku nadměrného hluku a 
vysokých koncentrací částic prachu a 
oxidu siřičitého ve vzduchu 
•ztížený přístup k zámku Jezeří a 
obcím v Krušných horách (zejména 
Hoře Sv. Kateřiny, Nové vsi v Horách 
a Brandovu) 
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5.3.1.3   Dopady na energetiku 

 

   Uhlí je pro chod tuzemské ekonomiky strategickou komoditou, neboť pokrývá 

zhruba polovinu energetické spotřeby. Česká republika je na uhlí historicky vá-

zaná a tento stav nelze během krátkého časového horizontu změnit. Pokud by se 

tedy limity těţby neprolomily, musely by na poli energetiky proběhnout postup-

né dalekosáhlé změny týkající se především diverzifikace zdrojů primární ener-

gie. Češi by museli daleko více vyuţívat obnovitelné zdroje, jejichţ potenciál je 

podle ekologických organizací dostatečný. Pokud by spotřeba zůstala na stejné 

úrovni jako dnes, mohli bychom podle nich do roku 2050 aţ 56 % poptávky satu-

rovat energií z biomasy a o dalších 23 % by se postaraly obnovitelné zdroje [Chyt-

rá energie: 52]. Otázkou však zůstává, zda by Česká republika tohoto potenciálu 

dokázala naplno vyuţít a zda by nakonec nedošlo k menší či větší energetické 

krizi, kterou by musela řešit nákladným importem energie vyrobené v zahraničí. 

O tom, jakým směrem se země nakonec vydá, rozhodne vláda, resp. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, které jí doporučí zrušit usnesení z roku 1991 nebo naopak 

definitivně odepsat uhlí pod Horním Jiřetínem. Zatím se zdá, ţe ministerstvo vlá-

dě navrhne spíše první variantu, o čemţ svědčí obsah Státní energetické koncepce 

z roku 2004, ve které jsou definovány priority České republiky v oblasti energeti-

ky.      

 

Státní energetická koncepce 

 
   Státní energetická koncepce „je výrazem státní odpovědnosti za vytváření pod-

mínek pro spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny 

a za vytváření podmínek pro její efektivní vyuţití, které nebudou ohroţovat ţi-

votní prostředí a budou v souladu se zásadami udrţitelného rozvoje“ [MPO 2004]. 

   Ministerstvo průmyslu a obchodu v ní vyjadřuje obavu nad dlouhodobou spo-

lehlivostí a bezpečností zásobování energií. Pro dosaţení cíle zajištění efektivní 

výše a struktury spotřeby primárních energetických zdrojů navrhuje vyuţití 

všech dostupných zásob hnědého i černého uhlí a dalších paliv, která se nachází 

na území České republiky, uhlí pod Horním Jiřetínem nevyjímaje. 
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Aktualizace Státní energetické koncepce 

 

   Na podzim roku 2009 předloţilo ministerstvo aktualizaci Státní energetické 

koncepce z roku 2004, kterou odůvodňuje tím, ţe „v období od roku 2004 do roku 

2009 došlo k řadě podstatných změn nejen v rámci energetického hospodářství 

ČR, ale i v jeho vnějším okolí, na které je potřeba reagovat [MPO 2009]. Aktuali-

zovaná koncepce akcentuje stejné cíle, jako koncepce původní, přičemţ uţ naplno 

a zcela otevřeně doporučuje těţbu uhlí i za hranicemi územních limitů, 

s odvoláním na hrozbu omezených dodávek energie ze zahraničí a zvýšení neza-

městnanosti v regionu, které by útlum těţby znamenal.  

 

Další aktualizace Státní energetické koncepce 

 
   V současné době vláda pracuje na další aktualizaci, která by měla světlo světa 

spatřit někdy ke konci roku 2011. Klíčovým bodem je řešení problému tepláren-

ství, které se potýká s klesajícími dodávkami uhlí. K tomuto účelu si ministerstvo 

objednalo studii o stavu teplárenství, kterou na začátku letošního roku zpracovala 

Vysoká škola báňská v Ostravě. Podle té je současný poměr palivového mixu pro 

centralizované i decentralizované zásobování 44 % uhlí/42 % zemní plyn/14 % 

ostatní, přičemţ reálné jsou do budoucna pouze dva scénáře – další těţba uhlí i za 

limity a zachování zhruba 40% zastoupení uhlí anebo většinová saturace zemním 

plynem, který se ale musí do České republiky dováţet. Jakákoli jiná varianta by si 

ţádala celkovou rozsáhlou restrukturalizaci, na kterou není české teplárenství 

připraveno. Dopady scénářů „uhlí“ a „zemní plyn“ jsou heslovitě uvedeny 

v tabulce [SST 2011]. 

 

   Tabulka 13   Dopady scénářů „uhlí“ a „zemní plyn“ 

 scénář „uhlí“ scénář „ZP“ 

poměr uhlí/zemní plyn/ostatní 40/40/20 20/60/20 

potřeba revize těžebních limitů ANO NE 

spotřeba hnědého uhlí v teplárenství 17 mil. tun 7 mil. tun 

spotřeba černého uhlí v teplárenství  2 mil. tun 1 mil. tun 

spotřeba zemního plynu v teplárenství 5,9 mld. m3 8 mld. m3 

pokles dodávek elektřiny z tepláren NE ANO 

potřeba investic nad běžný rámec NE 100 – 150 mld. Kč 

vyšší ceny za teplo NE ANO 

Zdroj: Vysoká škola báňská v Ostravě, Studie stavu teplárenství, 2011  
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   Z tabulky je patrné, ţe jednodušší a finančně méně náročný je scénář „uhlí“, coţ 

je také scénář, ke kterému se přiklání jak Ministerstvo průmyslu a obchodu, tak 

provozovatelé tepláren, ve většině případů polostátní ČEZ. Pro ten představuje 

výroba na bázi uhlí více jak polovinu jejího instalovaného výkonu i roční spotře-

by elektřiny, a proto má na co moţná největším vyuţití uhlí maximální zájem[9].  

 
   Diagram 9   Dopady na energetiku – shrnutí 
 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.4   Sociální dopady 

 

   Hlavním důsledkem masivního útlumu těţby, o kterém tato práce primárně 

pojednává, by byl nárůst nezaměstnanosti. Kolika lidí by se propuštění týkalo, lze 

v současné chvíli pouze odhadovat, i v tom nejoptimističtějším scénáři je však 

třeba počítat s několika tisíci nových nezaměstnaných. Aktéři bojující za dodrţení 

limitů argumentují tím, ţe nezaměstnanost na Mostecku je hlavně strukturální 

(tedy daná rozporem mezi nabídkou a poptávkou, především z hlediska kvalifika-

ce) a další těţba by ji nevyřešila. To je sice pravda, okamţité zastavení těţby by ji 

ale nevyřešilo taktéţ. Názor kompetentního zástupce mosteckého Úřadu práce a 

detailnější rozbor problematiky je obsaţen v kapitole 5.4.3.2.  

   Vysoká nezaměstnanost by se pak pravděpodobně promítla i ve zvýšené krimi-

nalitě a nárůstu sociálně-patologických jevů. Čísla uţ dnes nejsou příliš lichotivá. 

Pomineme-li Prahu, je kriminalita (resp. počet trestných činů na 1000 obyvatel) 

v Ústeckém kraji společně s krajem Moravskoslezským vůbec nejvyšší v republice 

[MVČR 2010b]. Jistě není náhoda, ţe se jedná o kraje s největší nezaměstnaností. 

Příliš optimistická data nenalezneme ani v demografických ročenkách. Na 1000 

obyvatel došlo v roce 2009 v Ústeckém kraji k 3,4 rozvodům (republikový průměr 

je 2,8) a je zde nejvyšší počet potratů na 100 narozených dětí.  

 

                                                           
9 Zdroj: http://www.techtydenik.cz/detail.php?action=show&id=1640&mark= 

 
 

• Česká republika by zůstala plně 
energeticky soběstačná 
• ceny energií by příliš nestoupaly 
 

 
• zahozená příležitost k nastartování 
restrukturalizace české energetiky, 
ke které bude muset jednou stejně 
dojít  
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   Tabulka 14   Vybrané údaje  

 Ústecký kraj ČR 

rozvody na 100 sňatků 71,1 60,8 

potraty na 100 narozených dětí 47,5 34,1 

podíl uměle přerušených těhotenství 63,1% 60,8% 

podíl sebevražd na celkové úmrtnosti 1,32% 1,48% 

Zdroj: ČSÚ 2010b, 2010c 

 

   Zajímavý je také pohled do ročenek hasičů. Ačkoli je Mostecko co do počtu 

obyvatel aţ 32. největší okres v ČR[10], hasiči zde v roce 2010 zaznamenali celkem 

408 poţárů, coţ je šesté nejvyšší číslo, které překonává jen Praha, Brno, Plzeň, 

Karviná a Ostrava. To jsou ovšem okresy, kde ţije daleko víc lidí, takţe při pře-

počtu na počet obyvatel je na tom Mostecko zdaleka nejhůř [MVČR 2010a]. 

 

   Diagram 10   Sociální dopady – shrnutí  

 

 

 

 

 

 
5.3.1.5   Dopady na podnikání v regionu 

 

   Podnikání se v Ústeckém kraji obecně příliš nedaří. Počet ekonomických sub-

jektů je zde asi o 13 % niţší, neţ celostátní průměr a poměr 176 422 firem a ţiv-

nostníků na 836 045 obyvatel posouvá Ústecko aţ na dvanácté místo v ţebříčku 

krajů, viz graf 3 [ČSÚ 2010a].  

   Názory na to, jaké dopady by měla další těţba nebo naopak dodrţení limitů na 

aktivitu ekonomických subjektů se různí. Podle významného českého ekonoma 

Doc. Ing. Jiřího Schwarze, CSc. (vedoucí Katedry ekonomie Národohospodářské 

fakulty VŠE) se „zrušením územně ekologických limitů vytvoří podmínky pro 

ekologické podnikání, vznik nových pracovních příleţitostí, růst poptávky po 

dodatečném zboţí a sluţbách nabízených podnikateli z regionu (poptávka po by-

tech, dopravních, hostinských sluţbách apod.), růst příjmu obyvatel, a tím i jejich 

výdajů. Zaostávající region se začne měnit v prosperující oblast s lepšími ţivotní-

                                                           
10 Zdroj: http://obce.sweb.cz/rekap/aa_okresy_okres.htm 

 
 

•záchrana řady pracovních míst 
 
 

 
•dopady na nezaměstnanost  
•zvýšený výskyt sociálně-
patologických jevů 
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mi podmínkami pro své obyvatele.“[11] Proti tomuto názoru se ovšem formuje po-

četné opozice, která tvrdí, ţe zrušení limitů by naopak vedlo ke sníţení atraktivi-

ty kraje (zejména Litvínovska) pro investory, neboť málokdo chce ţít a podnikat 

na hraně povrchového velkolomu. Impulsem pro oţivení kraje se podle ní musí 

stát postupný útlum dolování a hledání alternativních zdrojů pracovních míst. 

„V kraji lze na rekultivovaných plochách oţivit rybářství, zemědělství nebo les-

nictví, moţný by byl i návrat k oblíbenému lázeňství. Leitmotivem ekonomické-

ho rozvoje ale patrně zůstane průmysl, tentokrát ovšem sofistikovanější a moder-

nější. Nadále si svou důleţitost ponechá strojírenství a elektrotechnický průmysl, 

kvalifikovaná chemie a farmaceutický průmysl, potravinářství, sklářský a kera-

mický průmysl, průmysl stavebních hmot a výrobků pro stavebnictví“ [Říha 

2005: 40].  

   Ať uţ je pravda kdekoliv, jedno je jisté – Ústecký kraj (a Mostecko obzvlášť) se 

do budoucna neobejde bez intenzivní podpory podnikatelů. V tomto směru sice 

kraj udělal v posledních deseti letech velký krok kupředu (vznikla zde řada prů-

myslových zón, např. Triangl u Loun, zóna v Krupce na Teplicku nebo zóna u 

Kadaně), v současné době ovšem podnikání v regionu opět stagnuje a navíc se 

zcela vyhýbá Mostecku, na které by útlum těţby dopadl nejvíc [Hnutí Duha: 8].     

 

   Graf 3   Ekonomické subjekty v České republice podle krajů 

Zdroj: ČSÚ 2010a 

                                                           
11 Jiří Schwarz pro Hospodářské noviny v červnu 2005 (zdroj: http://hn.ihned.cz/c1-16376170-jiri-
schwarz-pryc-s-uzemnimi-limity) 
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5.4   Analýza aktérů 
 

   Jak uţ bylo v práci několikrát poznamenáno, problematika těţby uhlí a jejích 

limitů je dalekosáhlá a zahrnuje velké mnoţství aktérů. Následující analýza si pro-

to nečiní nárok na úplnost a vyčerpanost, ale snaţí se spíše poukázat na nejdůleţi-

tější hráče, ať uţ z hlediska moci či z hlediska zájmu.  
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   Tabulka 15   Postoj politických stran na komunální úrovni 

 volební lídr postoj k zachování limitů těžby 

ČSSD Martin Klika jednoznačně proti 
„Usnesení okresní konference ČSSD je, že jsme pro prolomení územně ekologických limitů 

těžby hnědého uhlí.“ (Ing. Karel Strakoš) 

ODS Daniel Volák nevyjádřila se 
„Limity těžby nejsou volebním tématem ODS pro nadcházející volební období, a tudíž 

každá odpověď na otázky s nimi související by byla nepřípadná.“ (Daniel Volák) 

TOP 09 Milan Roškot nevyjádřila se 

 KSČM  Erika Sedláčková prosazuje postupné omezování těžby 

Severočeši.cz Dušan Belák pro 
„Politické hnutí Severočeši.cz jde do komunálních voleb s jasným požadavkem: zachování 

limitů těžby hnědého uhlí.“ (Karel Linhart) 

VV Milan Šťovíček pro 
„Nejen já, ale celá strana Věci veřejné a její jednotliví kandidáti dlouhodobě prosazujeme 

zachování limitů.“ (Milan Šťovíček) 

Zdroj: Greenpeace (http://www.greenpeace-media.cz/zitnebotezit/politika.htm) 

 
5.4.1   Zájem aktérů na politice 
 

   Účast aktérů na dané politice je obvykle posuzována z různých hledisek. Prv-

ním z nich je dimenze zájmu (interest), ve které jde o to, jak moc se navrhovaný 

záměr jednotlivých hráčů dotkne (ať uţ pozitivně či negativně). Posouzení zájmů 

identifikovaných aktérů (na regionální i celostátní úrovni) a jejich postoj k otázce 

těţebních limitů je shrnuto v následujících tabulkách. 

 

   Tabulka 16   Vybraní aktéři na regionální úrovni 

aktér 
postoj k zachování 

limitů těžby 
dopad 

Czech Coal, a.s. jednoznačně proti 
Dodržení limitů by znemožnilo jeho 

další podnikatelské aktivity. 
„Skupina Czech Coal bude nadále usilovat o realizaci projektu zpřístupnění zásob hnědé-

ho uhlí v platném dobývacím prostoru tak, jak jí to ukládá Horní zákon.“  
(oficiální prohlášení na internetových stránkách společnosti[12]) 

zaměstnanci,  
odbory 

jednoznačně proti 

Dodržení limitů by s sebou přineslo 
velké propouštění. Vyhlídky za-
městnanců na nalezení nového 

uspokojivého zaměstnání přitom 
nejsou moc optimistické. 

„Vyzvali jsme vládu k tomu, aby respektovala energetickou koncepci státu a nepřehod-
nocovala ji. Když nám najdou jinou práci, nebudeme se limitům bránit, ale to nikdo neudě-

lal.“ (odborový předák Czech Coalu Jaromír Franta pro ČTK[13]) 

                                                           
12 Zdroj: http://www.czechcoal.cz/cs/profil/lu/limity.html 
13 Zdroj: http://www.denikreferendum.cz/clanek/4309-odborari-z-czech-coal-pozaduji-prolomit 
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obyvatelé Horního 
Jiřetína, 

Černic a Litvínova 
jednoznačně pro 

Pro Horní Jiřetín by další těžba 
znamenala zánik, pro obyvatele 

Litvínova zhoršení životních podmí-
nek. 

V roce 2005 proběhlo v Horním Jiřetíně referendum, ve kterém se 96% zúčastněných 
voličů vyslovilo proti další těžbě. O rok později proběhlo stejné referendum i 

v Litvínově, kde proti těžbě hlasovalo 95% lidí (kvůli nízké účasti však bylo neplatné [14]). 

obyvatelé regionu spíše pro 
Další těžba by se jich dotkla 

v mnoha ohledech  
(viz kapitola 5.3.1). 

V bleskovém průzkumu STEM a SC&C pro Českou televizi k volbám do PSP ČR 2010 se 
66% respondentů v Ústeckém kraji vyjádřilo pro zachování limitů.[15] 

Úřad práce v Mostě zatím spíše proti 

Útlum těžby by zvyšoval nezaměst-
nanost, což vyvolává tlak na větší 

aktivitu Úřadu práce, zejména 
v oblasti politiky zaměstnanosti. 

„Těžit by se mělo alespoň do té doby, než bude připravené něco jiného. Pokud se má za-
stavit těžba, musí se pro lidi vymyslet jiná práce nebo je nějak motivovat k tomu, aby se 

odsud odstěhovali a šli za prací někam, kde je.“ (Ing. Jaroslav Kunc, ÚP Most, R1) 

město Most spíše proti 
Dopady na město by byly spíše ne-
přímé spojené především s nárůs-

tem nezaměstnanosti. 
„Abych pravdu řekla, město prolomit limity chce, čeká na to.“ (Ing. Iva Mazurová, ve-

doucí odboru rozvoje magistrátu města Mostu, R2) 

 
     Tabulka 17   Vybraní aktéři na národní úrovni 

aktér 
postoj k zachování 

limitů těžby 
dopad 

Ministerstvo prů-
myslu a obchodu 

jednoznačně proti 
Je zodpovědné za energetickou 

politiku státu, kterou rozhodnutí o 
limitech významně ovlivní. 

„Ano, limity se asi budou muset prolomit. Jako energetik, který pracuje v energetice 25 
let, se s plnou vážností domnívám, že ano. Bude se muset změnit programové prohlášení 
vlády a prolomit limity.“ (Ing. Tomáš Hüner, náměstek MPO pro energetiku v Otázkách 

Václava Moravce[16])  

teplárny jednoznačně proti 
Útlum těžby by je nutil přecházet 

na zemní plyn a biomasu. 
S těžebními limity se nemohou smířit především teplárny, které tvrdí, že v důsledku 

nedostatku uhlí mnohonásobně zdraží teplo. Podle odborníků bude teplárnám od roku 
2013 kvůli těžebním limitům chybět pět až šest miliard tun uhlí ročně. Nové podmínky 

týkající se těžebních limitů by podle nich měly být zaneseny v aktualizaci Státní energe-
tické koncepce, kterou se vláda letos zabývá.[17] 

                                                           
14 Zdroj: http://www.greenpeace-media.cz/zitnebotezit/verejnost.htm 
15 Zdroj: http://img9.ct24.cz/multimedia/documents/16/1592/159195.doc 
16 Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-2-
cast/211411030510227/video/ 
17 Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=695593 



 33 

Vláda ČR spíše proti  
„Vláda se zavázala, že neprolomí limity těžby uhlí. Pravdou však je, že tyto limity nemají 
žádnou oporu v českém právním řádu. Jinými slovy, pokud by došlo k dohodě mezi důl-

ními společnostmi a majiteli pozemků, pak bude nastartován správní proces, který může 
a také nemusí vést k zahájení těžby v předmětném území.“ (Petr Nečas, premiér ČR, na 

březnovém energetickém kongresu České republiky [18]) 
 

   Postoj aktérů k dané otázce zcela nekoresponduje se závaţností dopadů, jaké na 

ně rozhodnutí o limitech bude v budoucnosti mít. Příkladem mohou být ekolo-

gické organizace, které se asi nejvehementněji zasazují o odpis uhlí pod Horním 

Jiřetín, ale na jejichţ členy by případné prolomení limitů, vyjma šrámu na duši, 

nemělo příliš velký vliv.  

   Pozice jednotlivých aktérů je nanesena na následující ordinální škále. U někte-

rých, jako je např. Czech Coal či obyvatelé Horního Jiřetína, je názor na další 

těţbu poměrně jasný. Postoj řady dalších je ovšem ambivalentní nebo ne zcela 

zřetelný, a proto je třeba diagram vnímat spíš jako subjektivní odhad, neţ jako 

dogma.    

 

   Diagram 11   Zájem aktérů na prolomení limitů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autor 

                                                           
18 Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=695593 
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5.4.2   Aktéři a jejich moc rozhodovat 
 

   Důleţitou charakteristikou kaţdého aktéra je taktéţ jeho moc rozhodovat, nebo 

rozhodování alespoň ovlivnit. Tato sloţka zde hraje velmi důleţitou roli, neboť 

můţe leccos napovědět ohledně budoucnosti těţby na Mostecku. 

 

   Graf 4   Moc a zájem aktérů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autor 

 

   Z grafu lze vyčíst jednoznačnou mocenskou převahu na straně aktérů, kteří se 

větší či menší měrou zasazují o prolomení územně-ekologických limitů. Ani tento 

diagram nelze povaţovat za autentický odraz reálného stavu, horší vyjednávací 

pozice aktérů bojujících za Horní Jiřetín a postupný útlum těţby je však neoddis-

kutovatelná.  
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zornost je věnována především mosteckému Úřadu práce (který představuje jednu 

z organizačních sloţek Ministerstva práce a sociálních věcí) a magistrátu města 

Mostu.      

 
5.4.3.1   Czech Coal, a.s. 

 

   Skupina Czech Coal se kromě samotné těţby a prodeje hnědého uhlí zabývá 

také obchodem s elektrickou energií a povolenkami na emise skleníkových plynů, 

výrobou tepla a poskytováním souvisejících sluţeb[19]. Její pozice a chování jsou 

snadno předvídatelné – chce těţit (a ještě více spalovat, protoţe to je hlavní zdroj 

jejích příjmů) s co moţná nejvyšším ziskem a minimálními náklady. Sociální 

otázky jí příliš nezajímají, a pokud ano, pak pouze jako podpora argumentu pro 

překročení limitů.  

   Jakoţto velký a vlivný podnik by sice Czech Coal měl respektovat něco jako 

společenskou odpovědnost firem a snaţit se napravovat negativní externality, ke 

kterým nepatří jen zdevastovaná příroda, ale také dlouhý zástup bývalých a dnes 

jiţ nepotřebných zaměstnanců na úřadu práce, představa uhelného koncernu, 

který bojuje proti nezaměstnanosti, pomáhá lidem s rekvalifikací a podporuje 

podnikání v regionu, by však byla velmi naivní. Postoj firmy je v tomto směru 

jednoznačný – dáváme lidem práci, a proto nás nechte dál těţit.       

 
5.4.3.2   Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce v Mostě 

 

   Podle oficiálních informací, které má k dispozici mostecký Úřad práce, by měl 

útlum dolování na lomu ČSA začít uţ v roce 2012, kdy by mělo o práci přijít 

zhruba 500 horníků. O rok později by se propouštění týkalo asi 400 lidí a v roce 

2014 dalších 1300. Za tři roky by tedy přišlo o zaměstnání 2200 lidí. Další, i kdyţ 

mírnější propouštění by probíhalo i po roce 2014, aţ by nakonec na dole zůstalo 

jen asi 450 lidí, kteří by zajišťovali likvidaci a sanaci velkolomu. Číslo 2200 ale 

není zdaleka konečné. Hospodářství na Mostecku je totiţ tak úzce svázané 

s těţbou uhlí, ţe s kaţdými deseti propuštěnými horníky přijde o práci dalších 15 

zaměstnanců v navazujících oborech. Celkově by si tak pro výpověď v příštích 

třech aţ čtyřech letech mohlo přijít okolo 5000 lidí. Do evidence mosteckého 

Úřadu práce by se sice nedostali všichni, protoţe část zaměstnanců pochází 

                                                           
19 Zdroj: http://www.czechcoal.cz/cs/produkty/index.html 
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z okolních okresů, míra nezaměstnanosti na Mostecku by i tak mohla překonat 

hranici 20 %. 

   Absorpční moţnosti lokálního trhu práce jsou přitom takřka nulové. „Kdyţ si 

vezmeme, kolik je v průměru hlášeno volných pracovních míst, tak v Mostě, 

Chomutově a Teplicích je to dohromady nějakých 1000 míst, a to jsou ještě místa 

v podstatě neobsaditelná, do kterých se lidi moc nehrnou – takoví ti obchodní 

zástupci a pojišťovací agenti, pak jsou to různé šičky a obsluhy na poloautomatic-

kých linkách, to moc nechtěj. (…) Pak jsou tu místa pro kvalifikované pracovní-

ky, řemeslníky, ale tam bude u těch lidí, kteří přijdou z hornictví, problém, ţe 

nebudou mít tu potřebnou kvalifikaci, takţe pro ty ta místa taky nebudou… Tak-

ţe ona ta absorpční schopnost trhu práce tady v té naší hnědouhelné pánvi není 

moc velká, protoţe tady není nabídka v jiném průmyslu, neţ hornickém“ [R1]. 

   Dalo by se předpokládat, ţe na tento nepříliš optimistický výhled úřad práce 

nějak reaguje a jiţ dnes vytváří programy např. v oblasti aktivní politiky zaměst-

nanosti, které by lidem z hornictví a navazujících oborů pomohly najít novou 

práci a překlenout sloţité období po ztrátě zaměstnání. Opak je ale pravdou. Pod-

le vedoucího oddělení zaměstnanosti Ing. Jaroslava Kunce je tomu tak proto, ţe 

veškerá činnost úřadu práce je závislá na pokynech a penězích od Ministerstva 

práce a sociálních věcí, které celá situace okolo těţebních limitů nechává chlad-

ným. „My třeba v těch zprávách, které zpracováváme pro Ministerstvo práce, 

můţeme upozorňovat, a upozorňujeme, ţe taková situace můţe nastat, ale jak se 

zachová stát, to uţ je otázka. (…) Vţdycky to řešení bude odvislé od toho, jak se 

zachová stát, kolik na to vyčlení peněz. My to pak zadministrujem a dáme to tam, 

kam bude potřeba. Jakoţto úřad práce jsme schopni vymýšlet různé projekty – 

kdyţ dostaneme zadání, vymyslíme nějaký projekt i pro horníky, aby třeba změ-

nili kvalifikaci“ [R1]. Tím se dostáváme zpátky k omezeným absorpčním moţnos-

tem místního trhu práce, resp. nízké aktivitě podnikatelských subjektů v regionu. 

Aby se totiţ mohli horníci začít rekvalifikovat, musí být předem jasné, na co má 

být rekvalifikace zaměřena. „My je překvalifikujeme, to není problém, ale aby-

chom je překvalifikovali jen tak, pro nikoho? Tím se nic nevyřeší“ [R1].                  

   Jinými slovy, vše je o podpoře podnikání. Má-li být v severních Čechách defini-

tivně zastavena těţba, musí se za ni najít alternativa. „V opačném případě by se 

z Mostecka mohla stát sociálně vyloučená lokalita s největší nezaměstnaností 

v republice a bez jakékoli perspektivy“ [R1].    
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5.4.3.3   Město Most 

 

   Na první pohled by se mohlo zdát, ţe se Most v otázce těţebních limitů nachází 

v poněkud schizofrenní situaci, neboť má v určitých ohledech zájem na zachování 

těţby a v mnoha jiných by pro něj zase bylo lepší těţbu omezit. Postoj města je 

ale vcelku jednoznačný – limity prolomit chce. A důvod je prostý; veškeré nega-

tivní dopady dolování jsou pro Most jen nepřímé a zastavení těţby by pro něj za 

současných podmínek přineslo více škody, neţ uţitku. Výrazně by stoupla neza-

městnanost, coţ by se následně projevilo nárůstem sociálně-patologických jevů a 

sníţením výdajů obyvatel. Kromě toho jsou vztahy Czech Coalu a Mostu poměrně 

vřelé a město se pravděpodobně nechce dostat do podobné situace, v jaké je dnes 

Litvínov, který si nedávno „dovolil“ vystoupit proti záměrům těţařů. Výsledkem 

totiţ bylo, ţe Czech Coal okamţitě zastavil přítok peněz do litvínovského rozpoč-

tu, do kterého firma za posledních 13 let přispěla formou nejrůznějších grantů 

zhruba šedesáti miliony korun[20].     

   Most tedy v poklidu vyčkává na definitivní verdikt a na moţné budoucí pro-

blémy se prozatím nepřipravuje, a to ani v oblasti podnikání, které by mohl pod-

porovat bez ohledu na to, zda se v těţbě bude pokračovat či nikoli. Podle vedoucí 

odboru rozvoje magistrátu města Mostu Ing. Ivy Mazurové má prý město v tomto 

ohledu svázané ruce. „Problémem je, ţe město uţ prakticky nemá ţádné své po-

zemky, takţe není co nabízet. Aktivní podpora prakticky neexistuje, musí přijít 

sám investor“ [R2].    

 
5.4.3.4   Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

   Ministerstvo pro místní rozvoj je hlavním tvůrcem regionální politiky České 

republiky, mezi jejíţ nejdůleţitější cíle patří zvyšování konkurenceschopnosti 

jednotlivých regionů a zajištění jejich soudrţnosti. Stěţejním nástrojem je 

v současné chvíli Strategie regionálního rozvoje České republiky platná pro obdo-

bí 2007 aţ 2013, která zabezpečuje provázanost národní regionální politiky 

s regionální politikou Evropské unie a také ostatními odvětvovými politikami 

ovlivňující rozvoj území. Vycházejí z ní veškeré regionálně zaměřené rozvojové 

programy, které jsou financovány z národních zdrojů nebo zdrojů Evropské unie 

                                                           
20 Zdroj: http://finweb.ihned.cz/c1-51406970-czech-coal-rozhodla-do-litvinova-uz-ani-korunu-
starosta-jde-proti-nam 
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[MMR 2006]. Pro regiony poznamenané těţbou nerostných surovin je nejdůleţi-

tější Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslez-

ského regionu, který se zaměřuje na „podporu rozvoje infrastruktury malého a 

středního podnikání, sníţení nezaměstnanosti a podporu záměrů rozvoje na úseku 

cestovního ruchu v hospodářsky a strukturálně postiţených oblastech severozá-

padních Čech a severní Moravy“ [MMR 2003]. Podpora má podobu „finančních 

dotací na realizaci vybraných projektů nebo akcí, a to aţ do výše 70 % vynaloţe-

ných nákladů v příslušném roce“ [MMR 2003].     
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6   Závěr 

  
   Nejen Mostecko, ale celá Česká republika se nachází v situaci, kdy je potřeba 

jednoznačně a hlavně co nejrychleji rozhodnout o budoucnosti milionů tun uhlí 

pod Horním Jiřetínem. Ani jeden z moţných scénářů by pro Mostecko nemusel 

být katastrofální, důleţité ovšem je, aby veškeré zainteresované orgány (ať uţ na 

regionální či celostátní úrovni) jiţ dnes vyvíjely aktivitu a přemýšlely nad tím, jak 

zmírnit negativní dopady, které se regionu tak či tak dotknou. 

   Původním cílem této práce bylo zkoumat koncepce, programy a plány, které 

jsou zaměřeny na blíţící se razantní útlum těţby v severních Čechách, resp. pro-

blémy (zejména ty sociální), které by s sebou přinesl. Hlavním zjištěním práce 

ovšem je, ţe prakticky ţádný z důleţitých aktérů se na tuto situaci nijak nepřipra-

vuje, neboť se všeobecně čeká na definitivní verdikt Vlády České republiky a pře-

devším se ani moc nepočítá s tím, ţe by limity nakonec nepadly.    

   Povolení další těţby se skutečně zdá jako pravděpodobnější scénář, o čemţ 

svědčí provedená analýza aktérů, v jejímţ rámci bylo identifikováno hned několik 

mocensky velmi silných hráčů, kteří jsou více či méně proti limitům. Kromě 

těţařského gigantu je to např. Ministerstvo průmyslu obchodu, provozovatelé 

tepláren (v čele s polostátním ČEZem) a co je důleţitější samotná Vláda ČR. Ta se 

sice ve svém programovém prohlášení ze srpna loňského roku zavázala, ţe limity 

prolamovat nebude, dnes ale pomalu otáčí a podle vyjádření ministerského před-

sedy Petra Nečase by za určitých podmínek byla ochotna o limitech znovu jednat.  

   Aktéři bojující proti limitům, zejména pak Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

velmi často argumentují veřejným zájmem. Ten samozřejmě při tvorbě politik 

musí být respektován, zároveň je ovšem ţádoucí přihlédnout i ke konceptu trvale 

udrţitelného rozvoje, kterým se sice aktéři taktéţ ohánějí, ale který v koncepcích 

fakticky chybí. Pakliţe skutečně dojde (s přihlédnutím k veřejnému zájmu) 

k prolomení limitů, měla by společnost přijmout odpovědnost a snaţit se společně 

s obyvateli regionu řešit negativní důsledky další těţby. Principy udrţitelného 

rozvoje předpokládají, ţe negativní externality budou řešit subjekty, jejichţ čin-

ností vznikly, spoléhat se pouze na uvědomělost těţařů by však nebylo efektivní. 

   V současnosti ovšem limity těţby stále platí a můţe se stát, ţe se Hornímu Jiře-

tínu povede malý zázrak a uhlí pod jeho zástavbou bude definitivně odepsáno. 
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V takovém případě bude Mostecko řešit zcela jiné problémy, které budou souviset 

s nárůstem nezaměstnanosti. Veškeré odhady toho, jak razantní by bylo propouš-

tění, je třeba brát s rezervou, neboť vycházejí z čísel, jeţ poskytuje zaměstnavatel, 

který má pochopitelný zájem na tom, aby těţba pokračovala (data tak mohou být 

lehce nadsazená anebo můţe být časový horizont, ve kterém by se mělo propouš-

tění udát, posunutý blíţe současnosti). Nárůst nezaměstnanosti by byl v kaţdém 

případě citelný a nevyhnutelný. V tomto kontextu se ukazuje, jak nebezpečné je 

vyčkávání vládní garnitury, která není schopna přijmout jednoznačné rozhodnutí 

a těţební limity jednou provţdy zrušit nebo naopak potvrdit. Útlum těţby totiţ 

započne jiţ příští rok a do současné chvíle neexistuje jediný projekt či plán, který 

by s ním počítal, neboť se odpovědným institucím do jejich tvorby při současném 

nejistém stavu příliš nechce. Ať uţ se vláda ohledně limitů rozhodne jakkoli, měla 

by tak učinit co nejdřív, aby se veškeří aktéři na budoucí stav věcí mohli připravit 

a aby byla v případě zachování limitů nastartována tvorba programů, které budou 

řešit vysokou nezaměstnanost a pomáhat Mostecku na počátku nové éry. 

   Bez ohledu na to, zda se těţit bude či nikoli, by měla být pozornost věnována 

zejména podpoře podnikatelské aktivity, která je na Mostecku velmi slabá. Nejde 

přitom ani tak o přímou podporu spočívající ve finančních dotacích či levném 

pronájmu výrobních ploch, jako spíš o vytvoření podnikatelsky přívětivého pro-

středí, kde budou chtít firmy sami od sebe zakládat své pobočky. Město Most leţí 

na velmi strategickém místě mezi Prahou a Saskem (z něhoţ koneckonců těţilo 

po celá staletí), coţ mu ale není vzhledem ke špatnému stavu infrastruktury příliš 

platné. Mostecku by daleko víc, neţ přímá stimulace podnikatelské aktivity, po-

mohla dostavba rychlostní silnice R7, vytvoření nové dálnice na Německo a pře-

stavba blízkých hraničních přechodů, které by za současného stavu nebyly 

schopny zvládat pohyb většího mnoţství kamionů. Pokud by měly firmy moţnost 

rychlého a snadného spojení s Německem a praţským letištěm, nic dalšího by jim 

v podnikání na Mostecku nebránilo, neboť je zde dostupná a především velmi 

levná pracovní síla. 
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