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Abstrakt
Tato práce se zabývá obcí Dolní Jiřetín, zlikvidovanou na počátku 80. let minulého
století, a osudem jejích obyvatel, kteří v obci ţili do jejího zániku. Dolní Jiřetín byl
jednou z mnoha obcí na Mostecku zrušených v době od druhé světové války kvůli
rozmachu důlní těţby a chemického průmyslu. Od ostatních obcí se ale lišil tím, ţe byl
likvidován po částech. Jihovýchod obce se dostal do hygienického pásma chemických
závodů v Záluţí, zbytek Dolního Jiřetína poddoloval hlubinný důl Centrum. Práce
sleduje vývoj obce a ţivot jejích obyvatel před likvidací, především v době rapidního
nárůstu industrializace. Věnuje pozornost i rozvoji obou příčin zániku obce:
hnědouhelným dolům a chemickým závodům. Dále popisuje samotnou likvidaci, od
jejích příprav přes realizaci po dění v obci v době, kdy uţ v ní nebydleli ţádní lidé.
Dává přitom prostor jak pohledu institucí, které likvidaci organizovaly, tak pohledu
obyvatel Dolního Jiřetína, kterých se týkala. V závěru se práce zabývá případem
Horního Jiřetína, který měl s Dolním Jiřetínem společnou historii a dnes mu hrozí
podobný osud. Od zániku Dolního Jiřetína uplynulo třicet let a padl politický reţim –
změnily se ale vůbec vyhlídky lidí z obcí, kterým hrozí likvidace?

Klíčová slova
Dolní Jiřetín, likvidace, Horní Jiřetín, Mostecko, orální historie
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Abstract
This master thesis deals with the story of village of Dolní Jiřetín, liquidated on
the beginning of 1980s, and a destiny of its inhabitants who lived in the village until it
disappeared. Dolní Jiřetín was one of many villages destroyed in region of Most since
World War II because of an expansion of coal mining and chemical industry. However,
its liquidation was unique because the village was divided into two parts. The southeast
of the village became part of sanitary zone of chemical works in Záluţí, the rest
of Dolní Jiřetín was undermined by colliery called Centrum. This thesis describes
history of the village and life of its inhabitants before the liquidation, especially in time
of industrialization boom. The text concentrates on development of both causes
of disappearance of the village - brown coal collieries and chemical works in the region
of Most. Then it follows the liquidation itself, since preparation through realization
to what happened in the village after all the inhabitants left. It shows the process both
from the side of institutions which organized the liquidation and from the view
of inhabitants of Dolní Jiřetín. In the end the thesis deals with a case of village of Horní
Jiřetín which shared some parts of its history with Dolní Jiřetín and today it faces
probably very similar menace of destruction. Thirty years passed since Dolní Jiřetín had
disappeared and political regime in our state changed but do people from villages,
threatened by liquidation, have any better chances?

Keywords
Dolní Jiřetín, liquidation, Horní Jiřetín, region of Most, oral history

5

Prohlášení
Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a pouţila jen uvedené
prameny a literaturu a ţe práce nebyla vyuţita k získání jiného nebo stejného titulu.
Současně dávám svolení k tomu, aby tato práce byla zpřístupněna v příslušné knihovně
UK a prostřednictvím elektronické databáze vysokoškolských kvalifikačních prací
v repozitáři Univerzity Karlovy a pouţívána ke studijním účelům v souladu s autorským
právem.
Tato práce obsahuje 157 738 znaků včetně mezer, bez poznámkového aparátu a příloh.
Má 87,6 normostran.

V Praze dne 24. června 2011

Tereza Kryšpínová
6

Poděkování
Na tomto místě bych ráda poděkovala magistře Haně Pelikánové za rady a praktické
připomínky, pracovníkům Státního okresního archivu Most za trpělivou pomoc při
hledání materiálů a všem svým narátorům za otevřenost, cenné materiály a příběhy,
kterými mi pomohli při zpracování této práce.
7

Obsah
1. Úvod

10

1. 1. Metodologie

12

1. 2. Reflexe zdrojů

15

1. 3. Výzkumná otázka

19

1. 4. Postup a základní pojmy

20

1. 5. Stručné medailonky narátorů

22

1. 5. 1. Miroslav Domkář

23

1. 5. 2. Květoslav Duben

23

1. 5. 3. Jiří, Milan a Zdena Hromádkovi

24

1. 5. 4. Oldřich Matějka

24

1. 5. 5. Bohuslav Nedvěd

25

2. Cesta k likvidaci

26

2. 1. První úskalí vzájemných vztahů

26

2. 1. 1. Hornické město

27

2. 1. 2. Válečná léta

28

2. 1. 3. Nové pořádky

30

2. 1. 4. Bude likvidace?

34

2. 2. Důvody zániku

35

2. 1. 1. Chemopetrol

36

2. 1. 1. Důlní těţba

38

3. Likvidace

42

3. 1. Příprava likvidace

43

3. 1. 1. Hygienické pásmo

43

3. 1. 2. Deset milionů tun uhlí

46

3. 1. 3. Stavební uzávěra a zákaz přihlašování

47

3. 2. Likvidace obce

48

3. 2. 1. Výkupy

49

3. 2. 2. Stěhování

53

3. 2. 3. Nové bydlení

58

3. 2. 4. Z domků na zahrádky

61

3. 2. 5. Poslední týdny

62
8

4. Vývoj po likvidaci

64

4. 1. Dolní Jiřetín po odchodu obyvatel

64

4. 1. 1. Filmování

65

4. 1. 2. Hřbitov a památky

67

4. 1. 3. Současná situace

69

4. 2. Horní Jiřetín: Podobný osud o třicet let později?

70

4. 2. 1. Územní limity těţby

72

4. 2. 2. Horní Jiřetín: Pro nebo proti prolomení?

76

5. Závěr

79

Seznam použitých zkratek

83

Použité zdroje

84

Přílohy

9

1. Úvod
Cesta z Mostu do Litvínova je lemovaná pomníky lidských zásahů do krajiny. Hned
za Mostem se na pravé straně rozlévá jezero, napuštěné na místě bývalého historického
centra města. Silnice se vine oblastí, kde uţ jen místní názvy připomínají zrušené
vesnice, jako byly Kopisty, Pařidla či Růţodol. Pět kilometrů severozápadně od Mostu,
podél Jiřetínského potoka a cesty na Horní Jiřetín, se rozkládá skupina jezer. V těchto
místech stála ještě před několika desítkami let obec Dolní Jiřetín, kde v dobách rozkvětu
ţilo na tři tisíce obyvatel.
V této diplomové práci se chci věnovat právě Dolnímu Jiřetínu, jedné ze starých
vesnic v kraji, později vzkvétajícímu hornickému městu, jedné z obětí rozrůstajícího se
těţkého průmyslu. Konkrétní příčiny zániku řady sídlišť v této oblasti dnes
nepřehlédnutelně utvářejí ráz zdejší krajiny. Jsou to jednak chemické závody
Unipetrolu, jejichţ rozsáhlý areál leţí přímo na frekventované silnici mezi Mostem a
Litvínovem, jednak všudypřítomné hnědouhelné doly. Na zrušení Dolního Jiřetína měly
podíl oboje.
Likvidace vesnice pochopitelně citelně zasáhla do ţivotů obyvatel, kteří museli
opustit domy, v nichţ někteří proţili celý svůj dosavadní ţivot nebo do jejichţ
zvelebování investovali mnoho síly a energie, a přestěhovat se do bytů na panelových
sídlištích. V neposlední řadě se mnoha z nich dotklo i zrušení dolnojiřetínského
hřbitova, školy či kostela.
Ve své práci chci obsáhnout proces likvidace obce ve všech jeho vrstvách a
rozměrech. Budu se proto zabývat příčinami likvidace, mechanismy, kterými se jí
docílilo, jejím průběhem i dopadem na její nejbliţší okolí a především na obyvatele
obce. Nucené přesídlení je velice intenzivní zkušenost, která nejen bezprostředně
ovlivnila ţivoty či názory těch, jichţ se týkala, ale pocítili ji i jejich příbuzní, přátelé či
jen sousedé z vedlejší obce.
Rušení obcí kvůli expanzi průmyslových podniků, velkých vodních staveb a
podobně dnes jiţ není běţnou praxí. Přesto stále existuje několik obcí, ohroţených
potenciálním rozšířením hnědouhelné těţby. Případ Dolního Jiřetína proto můţe být
příkladem situací, které takový proces provází.
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Téma jsem si zvolila z více důvodů, ale nejsilnějším z nich byla rodinná vazba na Horní
i Dolní Jiřetín. V Dolním Jiřetíně původně ţila má babička a i po jejím odstěhování zde
dále bydlely její příbuzné, z nichţ babiččina teta se dočkala likvidace obce, odkud se,
stejně jako část dalších obyvatel vysokého věku, přesunula do pečovatelského domu
U Bílého sloupu v Litvínově. V Horním Jiřetíně pak desítky let ţili moji prarodiče a
dodnes zde bydlí dědova sestra. Pátrání po osudu zlikvidované obce tak pro mě mělo
poněkud nostalgický nádech a spojilo se s pátráním po vlastních kořenech.
Dalším důvodem byla situace Horního Jiřetína. Tato problematika je poměrně
často medializovaná, pozornost získává hlavně ve chvíli, kdy je ohroţována další
existence obce. Polovina Horního Jiřetína leţí na rovině bohaté na zásoby uhlí a
jediným důvodem, proč ještě neustoupil povrchové těţbě, jsou limity přijaté českou
vládou na počátku 90. let minulého století. Jiţ přes deset let přitom uhelné společnosti
vyvíjejí na vlády tlak, aby tyto limity prolomily a umoţnily tak další těţbu, i na úkor
zrušení dalších obcí.
Přestoţe uhlí leţí jen pod částí Horního Jiřetína, obec by v případě prolomení
těţebních limitů podlehla likvidaci celá, včetně místní části Černice. Kromě nich je
ohroţený i zámek Jezeří na úbočí Krušných hor, spadající také pod Horní Jiřetín. Jáma
hnědouhelného dolu dnes sahá aţ na úpatí hor a způsobuje sesuvy půdy, které ničí
zámek i silnici k němu vedoucí. Hrozí tak odříznutí zámku od světa.
Historie Horního Jiřetína proto moţná jednou skončí podobně jako historie
Jiřetína Dolního – likvidací, ačkoliv mezitím uběhlo třicet let a změnil se politický
reţim. Za těchto okolností pro mě bylo ještě zásadnější zpracovat poslední etapu
existence Dolního Jiřetína, a to jak z organizačního hlediska, tak zejména z pohledu
tamních obyvatel, kteří se museli potýkat se všemi pozitivy i negativy likvidace obce.

1. 1. Metodologie
Zpracovávání této práce proběhlo jako kvalitativní výzkum. Základní metodou byla
práce s archivními materiály, zabývajícími se jednak historií Dolního Jiřetína, jednak
samotnou likvidací. Nicméně pro vytvoření holistického obrazu likvidace obce se
sedmisetletou historií bylo nutné čerpat i z dalších zdrojů. Přistoupila jsem proto
k pouţití metody orální historie, od níţ jsem si slibovala doplnění jiného úhlu pohledu,
neţ nabízely oficiální materiály.
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Oficiální dokumenty z pochopitelných důvodů přibliţují jen stanovisko místních
úředních zástupců, tedy umoţňují přístup pouze k okleštěnému mnoţství informací.
Nezmiňují například ohlas nuceného stěhování mezi obyvateli obce a případným
problémům při likvidaci se věnují jen velmi povrchně. Z různých důvodů také není
dostupná dokumentace k dalšímu dění na území Dolního Jiřetína. Tento nedostatek
materiálů jsem se proto rozhodla nahradit informacemi získanými pomocí rozhovorů
s pamětníky, při pouţití metody orální historie nazývanými narátory.
Narátory jsem hledala různými cestami, přičemţ jsem vyuţila hlavně jiţ
zmiňované rodinné vazby. Velmi mi pomohla prateta a především její syn, Miroslav
Mach, který mě seznámil se čtyřmi narátory. Další tři narátory jsem získala opět přes
příbuzenský vztah, kdy jsem navázala kontakt s bývalou manţelkou jednoho z mých
prastrýců a vedla jsem rozhovor s ní i s jejími dvěma bratry. Tento přístup, kdy mě
s narátory seznámil někdo z lidí, kteří mě osobně znají, mi velmi usnadnil navazování
důvěry s narátory. Místo jako neznámého badatele, který přišel z anonymity a
po uskutečnění rozhovoru se do ní opět vrátí, mě narátoři vnímali v kontextu
s konkrétním rodinným zázemím a tím i zárukou mé spolehlivosti.
Výhodou se ukázalo být i téma rozhovoru. Přestoţe šlo o ţivotopisná interwiev,
narátoři byli od počátku vyrozuměni o tom, ţe tématem mé práce je především likvidace
Dolního Jiřetína. Rozhovor se proto vţdy značně dotýkal narátorova ţivota v obci a
kladl důraz právě na období likvidace. Jiţ po prvním rozhovoru se ukázalo, ţe navzdory
intenzitě zkušenosti s nuceným přesídlením není likvidace Dolního Jiřetína pro narátory
bolestivou záleţitostí a byli ochotni mi o ní vyprávět.
Má koncentrace na témata spojená s Dolním Jiřetínem se odrazila i v tom,
ţe v případě, ţe se rozhovor stočil směrem, který byl narátorovi výrazně nepříjemný a
přitom nesouvisel s tématem práce, jsme citlivé téma opustili. Někteří narátoři měli
i přes mé vysvětlení tendenci vnímat rozhovor jako sled otázek a odpovědí. Tím se
poněkud omezilo mnoţství informací, které jsem od nich získala, jednoduše řečeno
proto, ţe mi neřekli nic, na co jsem se neptala.
V takovém případě se mi osvědčilo rozhovor z mé strany částečně ukončit tím,
ţe jiţ nemám další otázky, a nechat narátora, aby vyprávěl i o věcech, které s tématem
našeho hovoru nesouvisely, ale mohly mu připomenout něco, na co si dříve během
rozhovoru nevzpomněl a přitom to mohla být poměrně zásadní informace. Nutno
podotknout, ţe narátor vţdy věděl, ţe se po celou dobu nahrává na diktafon.
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Prodlevy vzniknuvší v době, kdy narátor vyprávěl o zcela nesouvisejících
tématech či na chvíli odešel pro nějaké písemnosti či fotografie, mi spolu s poznámkami
z průběhu interwiev umoţnil naformulovat doplňující otázky, které jsem na závěr
poloţila. Rozhodla jsem se proto jiţ nerealizovat druhé rozhovory, protoţe se
domnívám, ţe by nepřinesly nové informace nebo by jich přinesly tak málo, ţe by
se nevyplatilo narátory znovu obírat o čas.
Všechny rozhovory proběhly u narátorů doma, jen v případě rodiny
Hromádkových se sourozenci sjeli k jednomu z bratrů a rozhovor s Miroslavem
Domkářem se uskutečnil u mé pratety, kde jsem po dobu svého bádání bydlela. Narátor
přišel na nečekanou návštěvu, kdyţ si uvědomil, ţe se mu původně domluvený termín
nehodí. Interwiev tudíţ probíhala v prostředí, které bylo narátorům známé, a přitom
z větší části zaručovalo klid. Nutno přiznat, ţe u dvou rozhovorů byli i různí domácí
mazlíčci, ale jejich přítomnost nahrávání nenarušila. Jiný byl případ Bohuslava
Nedvěda, kdy těsně před závěrem přišla narátorova ţena, vnučky a pes, coţ poněkud
znehodnotilo poslední minuty rozhovoru.
Horší kvalitu měl rozhovor s Oldřichem Matějkou. Při něm se nejvíce projevilo,
ţe je narátor vysokého věku a jiţ nedoslýchá a špatně artikuluje. Kvůli tomu mezi námi
docházelo k občasnému neporozumění a část rozhovoru je obtíţně srozumitelná. Toto
interwiev bylo také dosti krátké, protoţe narátora velmi unavovalo a on tak omezoval
své odpovědi jen na holé nebo stručné věty.
Nejsdílnějším narátorem oproti tomu byl bezpochyby Jiří Hromádko, na nějţ mě
jiţ předtím upozorňovali někteří další narátoři, ţe má nejvíce fotografických i jiných
materiálů k likvidaci obce a k Dolnímu Jiřetínu vůbec. V osobním kontaktu se pak
ukázal i jako poutavý vypravěč s vynikající pamětí a většina citací z rozhovorů,
pouţitých v textu, tak pochází od něj.
Všechny rozhovory, které jsem vedla, měly jedno specifikum, které se poněkud
vymyká standardním postupům orální historie – prakticky všem, aţ na rozhovor
s Oldřichem Matějkou, byla přítomna alespoň jedna další osoba. U rozhovoru
s Bohuslavem Nedvědem a Květoslavem Dubnem to byl jiţ zmiňovaný Miroslav Mach.
Jeho přítomnost ale rozhovorům spíše pomohla. Jednak ještě usnadnila navázání
důvěry, jednak narátoři pojali značnou část rozhovoru tak, ţe věci vyprávěli
a vysvětlovali hlavně jemu a mě vnímali jen nárazově, kdyţ jsem pokládala dotazy.
Nabízí se otázka, jestli přítomnost třetí osoby nemohla ovlivnit rozhovor i
negativně, ale vzhledem k povaze tématu rozhovorů nepovaţuji toto nebezpečí za
13

patrné. Narátoři se s Miroslavem Machem znali často jiţ od dob jeho dětství a měli tak
tendenci ho o vývoji likvidace detailně poučit. Jsem přesvědčená o tom, ţe jeho
přítomnost neovlivnila obsah výpovědí i proto, ţe mezi lidmi, kteří pracovali na dolech,
existuje určité cechovní pouto a mají často poměrně podobné názory včetně politických.
Roli nehrálo ani vyprávění o konkrétních sousedech z Dolního Jiřetína, protoţe
likvidace proběhla jiţ před třiceti lety a jiţ tehdy byla více neţ polovina obyvatel obce
v důchodu. Dnešních dní se tak většina vystěhovaných nedoţila.
Vzhledem k tomu, ţe rozhovor s Miroslavem Domkářem proběhl u mé pratety,
byla interwiev přítomná i ona. Prateta do rozhovoru zasahovala o něco častěji a
po vyčerpání mých otázek se rozhovor přeměnil v běţnou sousedskou diskuzi. I v ní
však občas přišla řeč na zajímavé informace. Miroslav Domkář i prateta ţijí jiţ desítky
let v Horním Jiřetíně, část jejich rozhovoru se věnovala právě osudu obce ohroţené
hnědouhelnou těţbou. Díky tomu jsem se dozvěděla pamětníkův postoj nejen
k likvidaci Dolního Jiřetína, ale i k potenciální likvidaci Jiřetína Horního.
V případě rodiny Hromádkových byli rozhovoru přítomni všichni tři sourozenci,
Jiří jako jeden z lidí, kteří ţili v Dolním Jiřetíně, co nejdéle to bylo moţné, Milan a
Zdena jako potomci jedné z vystěhovaných obyvatelek. Takto velkou společnost bylo
občas sloţitější uhlídat, aby nemluvilo více lidí zároveň, sourozenci si však od počátku
rozdělili role, kdy Jiří vyprávěl příběh svého ţivota v Dolním Jiřetíně, Milan se
soustředil na obecné dějiny hornictví i chemických závodů, ale vzpomínal i na dětství,
Zdena se omezovala především na různé doplňující otázky či věty.
Pro kapitolu o Horním Jiřetíně jsem vedla rozhovor ještě s tamním
místostarostou Vladimírem Buřtem. Tento rozhovor nicméně neměl mít a nemá
charakter vystoupení určeného pro pouţití v diplomové práci, takţe kupříkladu nejde
o ţivotopisný rozhovor, a povídání nebylo nahráváno. Poslouţil mi především
k ujasnění průběhu jednání o těţebních limitech v posledních dvaceti letech.
Všechny výpovědi narátorů jsem konfrontovala s archivními materiály, ať jiţ
zpětně nebo přímo při rozhovoru, kdy například v případě Květoslava Dubna vzniklo
nedorozumění ohledně jeho stavby a stavební uzávěry. Co se týče pocitů, které
Jiřetínské při stěhování provázely, jsou však často jediným zdrojem. Pokud to bylo
moţné, naznačovala jsem v textu, které části rozhovorů byly jen ilustrací k faktům
obsaţeným jinde a které jsou jen svědectvím pamětníků.
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1. 2. Reflexe zdrojů
Při zpracovávání této práce jsem vycházela především ze dvou primárních zdrojů, a to
z archivních materiálů a z rozhovorů s pamětníky. Důvodů k tomuto rozhodnutí bylo
několik, přičemţ v neposlední řadě to byla nedostupnost sekundárních zdrojů
věnovaných tomuto tématu, o čemţ se rozhovořím ještě dále.
Nejdůleţitějším pramenem pro mne byly archivní materiály, přičemţ nejvíce
jsem čerpala z fondů Státního okresního archivu Most. Zde se nachází jednak Archiv
města Dolní Jiřetín, tak především fond MNV Dolní Jiřetín, kde jsou i všechny
materiály k likvidaci. Kromě nich zde jsou i záznamy bytové či stavební komise
při MNV i nákresy a zaměřování domů, u nichţ došlo po 2. světové válce ke stavebním
úpravám. Mezi nimi byly také domy, kde bydleli někteří z mých narátorů.
Fond MNV Dolní Jiřetín nabízí velmi podrobné informace o likvidaci první části
obce kvůli rozšiřování hygienického pásma chemických závodů. Jako zdroj mohou
poslouţit jednak likvidační záměr, pozdější konkrétnější likvidační plán nebo dokonce
závěrečná zpráva, ale i zápisy z likvidační komise. Z materiálů je tak moţné získat
přehled o postupném rušení této části obce, ale i podrobný rozpis stěhovaných osob
včetně informací o tom, kam se přestěhovaly a kolik dostaly peněz jako náhradu
za rodinné domy, garáţe či zahrady.
Mnoţství materiálů k druhé, hlavní části likvidace je nicméně omezenější. Kvůli
načerpání více zdrojů jsem navštívila i pobočku SOA Most v městské části Most –
Velebudice, kde jsou fondy související s těţbou. Většina materiálů pochází z archivů
dolů, které jiţ dnes nejsou funkční. Likvidace Dolního Jiřetína ale proběhla kvůli dolu
Centrum, který je stále v provozu, tudíţ většinu archiválií (včetně například zápisů
z likvidační komise k rušení druhé části obce) stále mají doly. Archiv dolů je však
veřejnosti přístupný jen obtíţně a i přes dlouhé naléhání se mi nepodařilo se do něj
dostat, takţe jsem se musela spolehnout na dostupné materiály.
Část materiálů ve Velebudicích se kryla s archiváliemi dostupnými v SOA Most.
Nicméně i přesto jsem zde nalezla dokumenty, které se ve druhém archivu
nevyskytovaly, především plán likvidace, protoţe ve fondu MNV byl jen likvidační
záměr. Plán likvidace je přitom důleţitější dokument neţ likvidační záměr, protoţe byl
zpracováván později, jiţ po prvním zmapování situace v obci, a jeho obsah se díky tomu
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více podobá realizaci likvidace. Návštěva Velebudic tak nakonec i přes všechny obtíţe
vedla k rozšíření pramenné základny, z níţ jsem při zpracovávání práce vycházela.
Jedním z velkých přínosů z materiálů obsaţených ve fondu MNV Dolní Jiřetín
v SOA Most byla kronika obce z let 1976-1983. Tato kronika nejen ţe podrobně
popisuje cestu obce k jejímu zániku a průběh likvidace, ale obsahuje i cenné svědectví
kronikáře Antonína Pokorného, či Evy Moozové, která texty přepsala z kronikářových
poznámek do čitelné a okrasné podoby. Původce formulací, které velmi jednoznačně
ukazují postoj autora k ţivotnímu prostředí v obci i například k organizaci likvidace, jiţ
bohuţel není moţné zjistit, protoţe Antonín Pokorný zemřel na podzim 1983 a Evu
Moozovou se mi přes určité kontakty na rodinu Moozovu nepodařilo vypátrat.
Informace z kroniky nelze v ţádném případě pokládat za absolutně spolehlivý
zdroj, nicméně harmonogram likvidace i další data se shodují se záznamy z likvidační
komise a dalších archivních materiálů. Stejně tak řada poznámek ohledně ţivotního
prostředí nebo problémů při likvidaci koresponduje s výpověďmi narátorů a tím se mi
potvrdily některé informace a historky, které pro svou povahu nemohly být
zaznamenány v úředních materiálech, ale existují v paměti obyvatel obce. Některé
informace neformálního rázu, například o těţkostech, které přinášela na přelomu 70. a
80. let nárazová přítomnost dvou tisícovek dělníků pracujících na stavbě chemických
závodů, přesto pocházejí jen z kroniky a nemám je dále ověřeny. Vzhledem
k okolnostem jsem se ale rozhodla spoléhat na to, ţe vycházejí z pravdivých skutečností
a lze se na ně do značné míry spolehnout.
Další materiály jsem získala od svých narátorů, kteří vlastní různé pamětní broţury,
fotografie nebo dokonce film. Za největší mnoţství těchto materiálů vděčím Bohuslavu
Nedvědovi, který mi byl ochotný broţury i DVD s filmem zapůjčit k okopírování a
pamětní broţuru Dolního Jiřetína mi dokonce daroval. Květoslav Duben mi dovolil
vyfotit nákresy svého domu, na který byl zjevně velmi hrdý, a téţ kupní smlouvu,
kterou odprodal svůj dům dolům. Díky rozhovoru s Hromádkovými jsem si mohla ofotit
různé fotografie a mapy Dolního Jiřetína, které pocházejí ze soukromých sbírek obou
bratrů.
Z broţur pro mě byla nejpřínosnější pamětní kníţka Dolní Jiřetín, kterou sepsal
místní obyvatel Ludomír Kocourek. Kromě toho, ţe mapuje historii obce od nejstarších
dějin, ve zkratce popisuje i likvidaci. Obsahuje téţ několik tabulek vývoje počtu

16

obyvatel a domů a dolů na území Dolního Jiřetína a především fotografie tamních
památek i záznamy ze ţivota obce.
Dále jsem pracovala s několika výročními broţurami k historii dolu Centrum.
Zatímco obsah a vzhled kníţek Z dějin dolu Centrum, vydané k 70. výročí vzniku dolu,
a 90 let historie dolu Centrum je velmi podobný, jubilejní publikace Historie a
současnost dolu Centrum: 100 let dolu Centrum se od nich zásadně liší – je mnohem
stručnější a zabývá se striktně historií a perspektivami dolu. Dvě dříve jmenované
přitom nabízejí i přehled celkového vývoje hornictví na Mostecku. Tyto broţury tak
byly platné především k vyjasnění situace hnědouhelné těţby v nejbliţším okolí
Dolního Jiřetína.
K podobným účelům poslouţily i další dvě broţury – kníţka Severočeský
hnědouhelný revír, vydaná k 40. výročí osvobození Československa po 2. světové válce,
a průvodce expozicí okresního muzea v Mostě Hornické Mostecko a jeho revoluční
tradice. První jmenovaná přispěla zejména k vykreslení obrazu koncernu SHD
v polovině 80. let minulého století. Obsah druhé byl poněkud problematický, nicméně
mi pomohl při sepisování průběhu Velké mostecké stávky.
Jako primární zdroj mi poslouţily i paměti Evţena Patery Vzpomínky
na „Hydrák“ v Záluţí u Mostu. Evţen Patera v knize, kterou vydal vlastním nákladem,
vzpomíná na své nucené nasazení v chemických závodech během druhé světové války.
Popisuje zejména ubytovací tábory a bombardování. Tato kniha je v první řadě
vzpomínková,

události

tudíţ

popisuje

především

z pohledu

jejího

autora,

ale v kombinaci s vyprávěním Jiřího Hromádka a informacemi z webových stránek
společnosti vytváří komplexní obraz chemických závodů za druhé světové války a
krátce po ní.
Jako pramen informací jsem pouţila také nejrůznější periodika. Zpravodaj
městského NV Litvínov se nicméně omezoval čistě na dění ve městě. Jako o něco
přínosnější se ukázal být Průboj, orgán krajského výboru KSČ v Ústí nad Labem. Ani
ten ovšem nevěnoval Dolnímu Jiřetínu nijak velkou pozornost, protoţe z pohledu
krajského tisku byly události v obci jen marginální záleţitostí. Pracovala jsem i
s Důlními novinami, vydávanými skupinou Czech Coal a reprezentujícími tak její
stanovisko například k prolomení těţebních limitů.
V neposlední řadě jsem čerpala i z filmových materiálů. Velmi přínosné pro mě
bylo DVD Zmizelé domovy, které mi dovolil okopírovat Bohuslav Nedvěd. Nosič
obsahuje krátký dokument o starém Mostě a také řadu záběrů z likvidovaných vesnic.
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Tyto dokumentární snímky byly pořízeny jako památka na obce, takţe se soustředí
především na historicky či umělecky cenné budovy a předměty. V případě Dolního
Jiřetína jde navíc o záběry pořizované aţ v době, kdy jiţ z větší části nebyl obývaný,
zachycuje tudíţ atmosféru vesnice, která čeká na svou likvidaci. Ze záznamu nelze
vyčíst, kdy přesně film vznikl a kdo byl jeho původcem, z důvodu ochrany autorských
práv proto nemůţe být přiloţen k práci, nicméně je volně dostupný na internetu.1
Další pouţitá videa byla dvě celovečerní dramata, která se v Dolním Jiřetíně
natáčela. V prvním případě jde o film českého reţiséra Zdeňka Trošky Poklad hraběte
Chamaré na motivy novely Aloise Jiráska. Druhým je monumentální válečný opus Boj
o Moskvu, natočený sovětským reţisérem Jurijem Ozerovem v československosovětsko-východoněmecko-maďarské koprodukci.
Zatímco primární zdroje informací o likvidaci Dolního Jiřetína jsou poměrně bohaté,
sekundárních zdrojů je jen velice málo. O Dolním Jiřetíně se rozepisuje ve své knize
například pracovnice SOA Most Jana Sýkorová, která ve své publikaci Zmizelé domovy
píše o zlikvidovaných obcích na Mostecku. Z knihy lze čerpat informace o dějinách
obce, likvidace je ale popsána jen velmi stručně. Podobné téma, vztaţené ale na prostor
celé republiky, má i internetový server zanikleobce.cz. Zdejší text k Dolnímu Jiřetínu je
ale prakticky totoţný s textem ve Zmizelých domovech, server tak můţe slouţit
především jako zdroj velkého mnoţství dobových fotografií.
Z internetových zdrojů stojí za zmínku ještě server zdarbuh.cz, kde je mnoho
informací o jednotlivých dolech, těţařských společnostech či důlních neštěstích, a
Historie Litvínovska a okolí na webu litvinov.sator.eu, kde jsou popsány například
dějiny Mostecka, město Litvínov a fungující i zaniklé obce v jeho okolí. Dolní Jiřetín
zde ovšem opět reprezentuje především text Jany Sýkorové. Další, méně zásadní
internetové zdroje jsou vypsány v seznamu na konci práce.
Jak jiţ bylo naznačeno, sekundární literatura k tématu likvidace Dolního Jiřetína
ani k rušení obcí na Mostecku obecně téměř neexistuje. Pro svou práci jsem ale vyuţila
ještě několik titulů zabývajících se ţivotním prostředím. Šlo o dvě knihy, jejichţ
spoluautorem byl první porevoluční ministr ţivotního prostředí Bedřich Moldan. První
z nich, Ţivotní prostředí očima přírodovědce vyšla jiţ v roce 1979 a je jakýmsi úvodem
1

K dispozici je ve dvou dílech na serveru youtube.com. První díl je dostupný na
http://www.youtube.com/watch?v=aEABMxgfwaA&feature=player_embedded,
druhý
na
http://www.youtube.com/watch?v=CYK85S2nwRQ&feature=player_embedded#at=64, poslední přístup
17. června 2011.
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do studia ţivotního prostředí, druhá, Ţivotní prostředí České republiky z roku 1990, je
jiţ podrobnou studií vývoje a stavu ţivotního prostředí na našem území do roku 1989,
zpracovanou pod záštitou Moldanova ministerstva. K případu Horního Jiřetína jsem
vyuţila knihu textů bývalého ministra ţivotního prostředí Ivana Dejmala Prostor
k úvaze. Poslední pouţitou publikací je kniha Nedalo se tady dýchat od Miroslava
Vaňka,

která

se

věnuje

ekologii

a

ekologickým

hnutím

v komunistickém

Československu.

1. 3. Výzkumná otázka
Zrušení Dolního Jiřetína bylo vyústěním celé řady procesů, které v mostecké pánvi
probíhaly po desítky aţ stovky let. Podobně jako Dolní Jiřetín zmizelo z mapy této
oblasti od 2. světové války na třicet obcí, jejichţ zánik ovlivnil desítky tisíc lidí v nich
ţijících. Cílem této práce je proto zmapovat likvidaci obce Dolní Jiřetín proběhnuvší
na počátku 80. let minulého století a zasadit ji do kontextu historického vývoje oblasti
Mostecka, rozvoje tamního průmyslu a tendence proteţovat industriální výrobu na úkor
jednotlivců i celých obcí.
Popis likvidace Dolního Jiřetína uskutečněné přibliţně před třiceti lety má
slouţit jako protipól zvaţované likvidaci Jiřetína Horního a chce tudíţ přiblíţit nejen
proměnu místa, kde stála zrušená obec, a největší problémy, které její zánik provázely,
ale především vysledovat, jaký dopad měl tento proces na její obyvatele. Ke zpracování
práce jsem přistoupila s předpokladem, ţe lidé dlouhodobě ţijící v Dolním Jiřetíně nesli
likvidaci obce spíše negativně, a zajímalo mě, zda se proti situaci obce pokusili nějak
vystoupit. Kromě osudů jiřetínských obyvatel před likvidací mě tak zajímal i vývoj
jejich ţivota v novém prostředí, kam se po zrušení obce přestěhovali.
Dalším objektem mého zájmu byla specifika případu Dolního Jiřetína. Jedním
z nich nepochybně je, ţe obec byla zrušena na popud hned dvou průmyslových
hegemonů v oblasti. Dalším je skutečnost, ţe během likvidace i po ní byla stále
v provozu silnice z Krušných hor přes Horní a Dolní Jiřetín k chemickým závodům.
Tisíce lidí tak mohly kaţdý den na cestě do práce a zpět sledovat pomalý postup
vystěhovávání a především demoličních prací. Mým cílem je tudíţ objasnit, zda měla
tato specifika nějaký vliv na likvidaci obce a na její vnímání obyvateli z dnešního
pohledu.
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1. 4. Postup a základní pojmy
Stať se dělí na tři kapitoly, které se dají ve zkratce shrnout na období před likvidací,
během likvidace a po likvidaci. Nejobsáhlejší je přitom prostřední část, která tvoří páteř
celé této diplomové práce. K tomuto dělení jsem přistoupila proto, ţe bylo nutné hlavní
část o likvidaci doplnit o informace, bez kterých by nebylo moţné pochopit důvody
likvidace a její dopady, ale které spolu zároveň přímo nesouvisí. Všechny tři kapitoly se
navíc vnitřně dělí na dvě větší podkapitoly, které usnadňují orientaci v textu.
Kapitola o vývoji před likvidací obsahuje část o historii obce a část věnovanou
iniciátorům likvidace. Historická část začíná ve 12. století a nabízí stručný přehled dějin
Jiřetína aţ do 70. let století minulého. Zvláštní důraz přitom klade na dobu
po průmyslové revoluci, kdy se v oblasti začalo těţit uhlí a zásadně se tak změnil
charakter obce, a to jak z národnostního hlediska, tak například architekturou či
povahou zaměstnání jejích obyvatel. Nejpodrobněji ovšem zkoumá období po druhé
světové válce, kde se zaměřuje na historické události, ale intenzivně se zabývá i
kaţdodenním ţivotem v Dolním Jiřetíně, probíhajícím pod narůstající hrozbou, ţe bude
obec zrušena.
Druhá část této kapitoly přibliţuje lokální historii dvou průmyslových oblastí,
jejichţ rozvoj nakonec zapříčinil likvidaci Dolního Jiřetína. Zabývá se tudíţ vývojem
chemických závodů v Záluţí a vzrůstem hornictví na Mostecku s důrazem na doly
v nejbliţším okolí obce. Popisuje dějiny chemičky a dolů v kontextu historických
událostí, ale i vlivy, které na sebe navzájem měly. Na závěr pak vysvětluje, co bylo
konkrétním důvodem, proč poţádaly o likvidaci nejprve části a poté i zbytku Dolního
Jiřetína.
I kapitola o likvidaci je rozdělená na dvě části. První z nich se zabývá obdobím
těsně před likvidací, od chvíle, kdy chemické závody poţádaly o zrušení části obce aţ
do momentu, kdy se z ní začali vystěhovávat první lidé. Sleduje přípravy, tedy jednání
chemičky i dolů se zastupitelskými orgány v Dolním Jiřetíně, na okrese v Mostě
i na kraji v Ústí nad Labem, hledání náhradního ubytování pro jiřetínské obyvatele či
zavádění zákazu přihlašování a stavební uzávěry.
Druhá část jiţ mapuje přímý průběh likvidace. Za likvidaci přitom povaţuji
období od chvíle, kdy se z obce začali organizovaně vystěhovávat první lidé, aţ
do momentu, kdy ji opustil poslední místní usedlík. Tato podkapitola proto přibliţuje
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problematiku výkupu nemovitostí, tedy domů, garáţí, zahrad, ale i plodin, které
na zahradách rostly. Dále zkoumá i vysídlení obyvatel a jejich přesun do nových
domovů, který často provázela řada potíţí. Všechny zmiňované záleţitosti přitom
ukazuje jak z pohledu úřadů, především likvidačních orgánů, tak ze strany obyvatel
Dolního Jiřetína.
Kapitola o vývoji po likvidaci začíná vyprávěním o dalším dění na území
Dolního Jiřetína. Přestoţe se všichni obyvatelé vystěhovali a části obce jiţ podlehly
demolici, stále zůstávala řada budov stát. Zbývalo vyřešit další problémy, jako přesun
hřbitova a osud řady objektů. Opuštěné domy a ulice vyuţilo jako kulisy pro natáčení
několik filmových štábů, a k jejich zbourání proto došlo aţ mnoho měsíců
po vystěhování obyvatel. Některé budovy zůstaly stát ještě déle. První část kapitoly
o vývoji po likvidaci také zmiňuje proměnu místa, kde Dolní Jiřetín stával, během
následujících desetiletí a jeho současný stav.
Její druhá část se pak zabývá tématem zdánlivě nesouvisejícím, tedy osudem
Horního Jiřetína. Oba Jiřetíny měly ve své historii společné kapitoly a dnes se zdá, ţe
budou mít podobný i konec své existence. Přes jiţ dvacetiletou platnost územních limitů
těţby se v několika posledních letech neustále opakují snahy různých zájmových skupin
o jejich prolomení, které by mělo na další osud Horního Jiřetína fatální dopad a přineslo
mu stejný osud, jako měl Jiřetín Dolní.
Po většinu práce, kromě části o Horním Jiřetíně, se objevuje pouţití výrazu Jiřetín
bez přízviska Dolní či Horní. V těchto případech zastupuje slovo Jiřetín Dolní Jiřetín,
pokud z kontextu jasně nevyplývá, ţe je tomu jinak (především v případě nejstarších
dějin). Důvodem je především délka celého oficiálního názvu, jehoţ častější pouţívání
by mohlo v textu působit rušivě. V případě, ţe se objevuje výraz Jiřetíny, jsou myšleny
jen Horní a Dolní Jiřetín, nikoliv další obce tohoto názvu v České republice.
Problematické je také vymezení pojmů v případě obou příčin zrušení Dolního
Jiřetína. Chemické závody působily za více neţ sedmdesát let své existence pod řadou
názvů, další výrazy pro ně navíc pouţívají narátoři a další se objevují v oficiálních
materiálech. Kromě původního německého názvu Sudetenländische Treibstoffwerke se
závody oficiálně jmenovaly například Stalinovy závody či později Chemické závody
Československo-sovětského přátelství.
Zkratka ČSSP se v názvu udrţela aţ do roku 1989, přestoţe jiţ od poloviny
70. let v názvu figuroval výraz Chemopetrol, pod kterým byly závody známé do roku
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2007. Dnes jsou součástí koncernu Unipetrol RPA. Narátoři pro chemické závody
pouţívali nejčastěji zkrácený výraz chemička, který v práci také pouţívám, nebo
Staliňák. Pro materiály z dob prvních let existence závodů je charakteristický ještě
výraz Hydrák, vycházející pravděpodobně z metody hydrogenace. V archivních
materiálech se objevoval i výraz CheZa či Cheza.
V mé práci figuruje koncern pro zjednodušení nejčastěji pod výrazem chemické
závody. Často se objevuje také výraz Petrochemie, který se někdy pouţívá jako
souhrnný název pro celé závody. V této práci však značí jeden či oba ze dvou nových
provozů, přistavěných k chemickým závodům v Záluţí v 70. letech minulého století.
Sloţitý je i případ pojmenování dolů. Názvy jednotlivých hlubinných dolů jako
Centrum, Humboldt či Kolumbus narátoři obvykle mírně upravují na výrazy
Centrumka, Huboldtka či Kolumbuska. Horší je obecné pojmenování společnosti. Za
druhé světové války se všechny doly staly součástí Sudetoněmecké důlní akciové
společnosti, po znárodnění v roce 1945 spadaly hlubinné i povrchové doly pod státní
podnik Hnědouhelné doly v severozápadních Čechách, zakrátko přetvořeného na
Severočeské hnědouhelné doly, přičemţ zkratka SHD se objevuje v mnoha materiálech.
Někdy je zaměňována za SHR, tedy severočeský hnědouhelný revír, to je však jen
obecné pojmenování regionu, nikoliv společnosti.
Pro tuto práci je nutné ještě vysvětlit výraz DVÚZ, tedy Doly Vítězného února
v Záluţí, coţ byl dceřiný podnik SHD sdruţující hlubinné doly v oblasti. Narátoři
nicméně pro doly pouţívají nejčastěji výraz MUSka, vzniknuvší z názvu Mostecké
uhelné společnosti, která sdruţovala část dolů v regionu v 90. letech minulého století.
Dnes na jejím místě působí skupina Czech Coal a spadají pod ní Litvínovská uhelná a
Vršanská uhelná. Kromě ní v regionu působí ještě Severočeské doly, součást skupiny
ČEZ, nicméně Horní Jiřetín je ohroţován lomem Československé armády (ČSA), který
spadá pod skupinu Czech Coal.

1. 5. Stručné medailonky narátorů
Na tomto místě uvádím stručné medailonky narátorů, které vycházejí z jejich vyprávění
při ţivotopisných rozhovorech. Narátoři jsou seřazeni abecedně, a tyto medailonky
slouţí nejen k nástinu ţivotního příběhu pamětníků, ale i k jejich zasazení do kontextu
likvidace Dolního Jiřetína. Je zde proto vypsáno, kde přesně v obci bydleli, coţ
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umoţňuje jejich zařazení do jednotlivých fází likvidace. Přesná poloha jednotlivých
bydlišť je zanesena i na mapě obce v příloze č. 14.
Zároveň přibliţuji rozdíly mezi tím, zda bydleli v obecním bytě či v domě
v osobním vlastnictví, coţ mělo vliv jednak na výši náhrady, kterou při likvidaci obce
dostali, jednak na postoj narátorů k rušení obce. Na něj ale měly dopad i další okolnosti
ţivota narátorů, například jejich zaměstnání, vzdělání či kvalita bydlení v Dolním
Jiřetíně. Právě kvůli tomu je zde nutné uvést alespoň základní informace o narátorech a
o jejich osudech před likvidací i po ní.
1. 5. 1. Miroslav Domkář (rozhovor vedený 13. dubna 2011)
Narodil se v roce 1947 v Havlíčkově Brodě, ale o sedm let později se s rodiči
přestěhovali do Dolního Jiřetína, aby se mohli starat o příbuzné. V Jiřetíně vychodil
základní školu a měšťanku, vyučil se v Meziboří a později pracoval v Pozemních
stavbách a na dole Obránců míru. V roce 1971 se odstěhoval za manţelkou do Horního
Jiřetína, kde ţije dodnes, ale jeho rodiče zůstali v původním domě aţ do likvidace.
V Dolním Jiřetíně Domkářovi bydleli na Nové čtvrti v Kaftanově ulici, č. p. 204,
v domku o třech místnostech. Dům postupně renovovali, zavedli ústřední topení,
přistavili obývací pokoj a koupelnu, vyměnili okna, dveře i střechu. Odstěhovali se
do nových panelových domů v Mostě a za svůj starý dům dostali cca 90 tisíc korun.
1. 5. 2. Květoslav Duben (rozhovor vedený 12. dubna 2011)
Narodil se v roce 1938 v Praze, ţil se svou tetou a strýcem, kteří odešli po válce za prací
do Mostu. Po vyučení nastoupil na důl Julius III v Kopistech, později působil
u záchranné sluţby v Mostě a opět na dolech. V roce 1977 odešel do důchodu, protoţe
ještě stále trpěl následky výbuchu na dole Maršál Koněv z roku 1963, a koupil dům
v Dolním Jiřetíně, kde se zapojil i do veřejného ţivota – byl členem pomocné stráţe
Veřejné bezpečnosti a předsedou stavební komise MNV.
Bydlel v ulici Jiřího z Poděbrad, č. p. 20, tedy v oblasti, která byla zbourána
kvůli vytěţení ochranného pilíře dolu Centrum. Dům celý přestavěl, přistavil halu, garáţ
a celé horní patro. V březnu 1982 podepsal kupní smlouvu a prodal dům dolům
Vítězného února za 204 361 Kčs. Přestěhoval se do Janova do bytu 4+1, kde bydlí
dodnes, a za utrţené peníze koupil chatu.
23

1. 5. 3. Jiří, Milan a Zdena Hromádkovi (rozhovor vedený 11. května 2011)
Jiří Hromádko se narodil v roce 1926 v Dolním Jiřetíně, jak sám říká v nejjiţnějším
domě, v hornické kolonii. Jeho nevlastní sourozenci Milan a Zdena se narodili v roce
1942 také v Dolním Jiřetíně, ale jiţ v domě na Nové čtvrti, v Querestrasse, později ulici
5. května č. p. 256. S rodiči zde bydleli do podzimu 1945, kdy se přestěhovali do areálu
dolu Centrum, kde byl obytný dům s kancelářemi v přízemí.
Jiří sám počátkem 50. let vystudoval techniku na vysoké škole v Plzni a
po návratu koupil od Fondu národní kultury rodinný dům v ulici K. H. Máchy, č. p. 260,
kde bydlel aţ do likvidace. Dům udrţoval a přistavěl k němu garáţ. Během výkupu
spadal jeho dům do druhé nejvyšší kategorie, tudíţ za něj dostal přes 120 tisíc Kčs. Při
stěhování se rozhodl na rozdíl od většiny ostatních obyvatel Jiřetína nevyuţít
přidělované byty na sídlištích, ale zakoupil dům v Horním Litvínově. Za to, ţe se bytu
vzdal, dostal dalších 20 tisíc Kčs.
Rodiče se krátce poté i s Milanem a Zdenou přestěhovali do bytového domu
č. p. 63, v druhé řadě od Gottwaldova náměstí, protoţe se bouralo několik budov u dolu
Centrum. Paradoxně zatímco jejich nový domov podlehl likvidaci, původní dům na dole
stále stojí. Oba sourozenci si později zaloţili rodiny a odstěhovali se. Zdena dnes bydlí
v Jirkově, Milan na sídlišti v Janově. Jejich otec zemřel ještě před likvidací, v Jiřetíně
tedy zůstala jen jejich matka. Ta se během likvidace podobně jako řada obyvatel
vysokého věku přesunula do pečovatelského domu U Bílého sloupu v Litvínově.
1. 5. 4. Oldřich Matějka (rozhovor vedený 13. dubna 2011)
Narodil se v roce 1933 v Záluţí u Mostu, ale v šesti letech odešel s rodinou ze Sudet
do Prahy. Po válce se vrátil zpět do Záluţí a v následujících letech bydlel po různých
vsích v okolí, aţ se v roce 1959 přestěhoval do Dolního Jiřetína. Záhy začal pracovat na
dole Centrum, kde zůstal aţ do odchodu do penze v roce 1993.
Bydlel u hřbitova v bytovém domě. Tato část obce se likvidovala kvůli
chemickým závodům, tudíţ se stěhoval mezi prvními. Byt patřil dolu Centrum, nedostal
za něj tudíţ ţádnou náhradu. Stejně jako většina obyvatel Jiřetína se ale přihlásil o
kompenzaci za zahradu, a dostal cca 5 a půl tisíce Kčs.2 Odstěhoval se na sídliště

2

Přesně 5 576 Kčs. Závěrečná zpráva o likvidaci 1. části obce Dolní Jiřetín, č. f. 21, ev. j. 17., inv. č. 52.
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do Janova, odkud se po dvanácti letech přestěhoval do bytu v Litvínově-Hamru.
Podobně jako mnoho dalších přestěhovaných si pořídil zahradu.
1. 5. 5. Bohuslav Nedvěd (rozhovor vedený 12. dubna 2011)
Narodil se v roce 1946 v Dolním Jiřetíně do hornické rodiny, matka byla místní
rodačka, otec přišel od Prahy. Rodiče dříve bydleli na dole Centrum a později se
přestěhovali do Jiřetína. Po základní škole a měšťance se v Meziboří na hornickém
učilišti vyučil „pro Centrumku“. Na dole Centrum pak pracoval celý ţivot aţ do penze
(2003). Byl členem bytové komise, rady MNV a zasedal i v likvidační komisi, kde
spolu s dalšími, například starostou Bauerem, reprezentoval MNV Dolní Jiřetín.
Bydlel ve Fučíkově ulici, č. p. 31, naproti národnímu výboru, v bytě po rodičích.
Dům patřil jako mnoho dalších národnímu výboru. Na přelomu let 1981 a 1982 se
přestěhoval na sídliště do Janova. Protoţe ale dříve bydlel v obecním, nedostal ţádnou
náhradu. Nicméně získal kompenzaci cca 10 tisíc Kčs za stromy a rostliny na zahradě.
Později si pronajal novou zahradu v Litvínově.
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2. Cesta k likvidaci
Vystěhování obyvatel a demolice Dolního Jiřetína bylo neslavným zakončením více neţ
sedmisetleté historie této obce na úpatí Krušných hor. V průběhu staletí se měnila
skladba obyvatel, prostředí, ve kterém ţili, i způsob jejich obţivy. Právě jeho vývoj se
nakonec ukázal být pro Jiřetín, ale i pro řadu okolních měst a vesnic, zásadním. Dnešní
charakter krajiny mezi městy Most a Litvínov je důsledkem překotného vývoje
za posledních dvě stě let, jeho kořeny však sahají daleko do historie, do období třetihor,
kdy se zde začaly vytvářet zásoby hnědého uhlí.
Pro účely této práce nicméně dostatečně poslouţí nástin dějin samotné obce,
kterému se věnuje první část této kapitoly. Přestoţe zahrnuje vývoj obce od jejího
úplného počátku, klade důraz na období od druhé poloviny 19. století a obšírně se
věnuje především době po druhé světové válce. Tento nepoměr mezi starými
a soudobými dějinami má dva hlavní důvody: v poválečných desetiletích se postupně
zformulovala myšlenka na likvidaci obce, a zároveň je to doba, kterou jiţ pamatují moji
narátoři. Je tudíţ moţné získat nejvíce informací o tom, jak v obci vypadal kaţdodenní
ţivot.
Druhá část kapitoly se zaměřuje na dvě konkrétní příčiny likvidace, tedy
na chemické závody v Záluţí a na důlní činnost v nejbliţším okolí obce, především
na důl Centrum. Vývoj těchto dvou průmyslových oblastí měl na Dolní Jiřetín
bezprostřední dopad, a to nejen při jeho zániku, ale i při jeho předchozím vývoji.

2. 1. Historie Dolního Jiřetína
Nejstarší dějiny obce sahají do 12. století, kdy pravděpodobně vzniklo hned několik
„jezerních obcí“, leţících v blízkosti Komořanského jezera (kromě Jiřetína ještě Souš,
Černice, Komořany, Albrechtice). První písemná zmínka však pochází aţ z roku 1263.
V této době se pro ves, ještě nerozlišovanou na Horní a Dolní, uţíval název Jorrenthal.3
V průběhu času se jméno obce různě měnilo, vystřídalo např. výrazy Girzetin doleyni,
Jurnteyn či Nieder Georgenthal, přičemţ výchozí zřejmě bylo osobní jméno „Juřata“. 4

3

KOCOUREK, Ludomír: Dolní Jiřetín. MNV v Dolním Jiřetíně: Dolní Jiřetín 1982. Str. 6.
SÝKOROVÁ, Jana: Zmizelé domovy. Okresní muzeum v Mostě a Státní oblastní archiv v Mostě: Most
2002. Str. 14.
4
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K definitivnímu rozdělení Jiřetína došlo v polovině 15. století, kdy obec náleţela
pánům z Koldic. Později prošla vlastnictvím pánů z Veitmile, Lobkoviců a Valdštejnů.
Od 16. století měla status města, od roku 1862 dokonce zemského města (o tento status
nicméně po roce 1948 přišla). Součástí obce byla i osada Čtrnáct dvorců, leţící
na pomezí Dolního a Horního Jiřetína. Po mnoho století ale měla oddělenou správu.
V této době se většina místních obyvatel ţivila punčochářstvím. Jiţ
od sedmnáctého století vznikaly v okolí manufaktury, z nichţ nejvýznamnější byla
v Oseku u cisterciáckého kláštera a zaměřovala se právě na vlněné punčochy. Vesničané
pracovali buď přímo pro manufakturu, nebo vyráběli punčochy doma.5 Blízkost
Komořanského jezera navíc umoţňovala i rybářství.
Jezero a především jeho úrodné okolí navíc dobře poslouţilo i počátkem
19. století, kdy přestalo být punčochářství jako způsob obţivy efektivní. „Kdyţ se
v Litvínově zavedla textilka, tak to byla velká konkurence a oni s těma punčochama
nemohli stačit. Tak se rozhodli, ţe začnou pěstovat zeleninu. A ta obec, protoţe byla
na dobrý půdě, měla vynikající zeleninu, a tím řada sedláků, kteří tady byli, zbohatla.“6
Mnoţství úrodné půdy se ještě zvětšilo, kdyţ se kvůli postupnému rozvoji důlní těţby
vysušilo Komořanské jezero. Obyvatelé Dolního Jiřetína díky tomu měli přístup
k velice kvalitní půdě a jejich zemědělské plodiny byly vyhlášené po širokém okolí.7
2. 1. 1. Hornické město
V druhé polovině devatenáctého století získalo do té doby zemědělské sídliště nový
rozměr. Důlní těţba rychle narůstala a s tím začalo v obci přibývat dělnické
obyvatelstvo. Koncem století proto vzniklo mnoho domů určených pro dělnické rodiny.
„Postavení kolonií pro nové havíře změnilo nejen podobu obce soustředěné kolem
náměstí s kostelem, ale centrumská kolonie s Humboldtkou se postaraly o to,
ţe ze zelinářského, daleko známého Dol. Jiřetína se stala obec horníků.“8 Stavěly se

5

POKORNÁ, Libuše: Historie Mostecka za Valdštejnské správy. In: Historie Litvínovska a okolí, 23.
ledna 2011. Dostupné na http://litvinov.sator.eu/kategorie/krusnohori/historie-mostecka-za-valdstejnskespravy, poslední přístup 17. června 2011.
6
Jiří Hromádko, rozhovor z 11. května 2011.
7
Více viz Milan Hromádko, rozhovor z 11. května 2011.
8
Kronika, Obec: Dolní Jiřetín, Okres: Most, Díl III., SOA Most, č. f. 21, inv. č. 77, ev. j. 1. Str. 103-105.
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většinou řadové pavlačové domy s nejjednodušším vybavením, které se tak staly
typickou výstavbou především v jiţní části obce.9
Většina příchozích byla českého původu, tudíţ se změnila i národnostní skladba
Dolního Jiřetína. V roce 1900 zde ţilo 3471 obyvatel (za třicet let narostl počet obyvatel
více neţ čtyřikrát!), z toho asi 1850 Čechů. O třináct let později proto v obci vznikla i
česká škola, zřizovaná Ústřední maticí českou, ale jejímu otevření předcházely
několikaleté spory s německými orgány. Důlní činnost navíc jiţ na přelomu století měla
své negativní důsledky. V 90. letech 19. století začala praskat budova kostela a několik
let byla úplně uzavřená, neţ se kostel zrekonstruoval a znovu otevřel.10
Po první světové válce se obec opět rozšířila, a to o Novou čtvrť, která leţela
poněkud stranou od centra, tedy od náměstí s kostelem. Během dvacátých let zde
vzniklo několik ulic s rodinnými domky. V meziválečném období se obec také
významně zapsala do dějin. V roce 1932 vypukla na dole Humboldt II v Dolním Jiřetíně
Velká mostecká stávka, která se rychle rozšířila na další doly v okolí. Horníci
protestovali proti sniţování platů a propouštění svých kolegů z dolů, na něţ dopadla
hospodářská krize.
Kromě prvotního impulzu, tedy zahájení stávky na dole Humboldt, byl Dolní
Jiřetín během stávkování dějištěm i několika tzv. táborů lidu, tedy masových
demonstrací horníků a odborářů. Na jejich organizaci se podílela i KSČ. Stávky se
nakonec zúčastnilo několik tisíc horníků z desítek dolů z okolí, trvala celý měsíc
a vyţádala si dvě oběti na ţivotech. Byla to největší nepotlačená stávka v naší historii a
měla velký ohlas i v zahraničí.11
2. 1. 2. Válečná léta
Po mnichovské dohodě obsadila pohraničí včetně Dolního Jiřetína německá armáda a
Sudety se staly součástí Třetí říše. Pro obyvatele obce měla nová situace několik
důsledků. V první řadě skončilo české vyučování, přestoţe v meziválečném období jiţ
byla v obci česká základní škola i měšťanka. Všechny děti musely chodit do německé
školy do Horního Jiřetína.
9

CHEMOPETROL, k. p., Chemické závody ČSSP Litvínov. Nová rafinerie Záluţí - dodatek
k projektovému úkolu. Likvidační záměr části obce Dolní Jiřetín. Str. 11. SOA Most, č. f. 21, inv. č. 46,
ev. j. 16.
10
KOCOUREK, Ludomír: Dolní Jiřetín. Str. 13.
11
Hornické Mostecko a jeho revoluční tradice. Okresní muzeum v Mostě: Most 1985. Str. 15-16.
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„Jenţe jsme se tam pořád prali, Němci a Češi, jich bylo víc, tak jsme byli pořád
biti, takţe na poslední rok jsem přešel. V [Dolním] Jiřetíně v obecný škole vytvořili
zvláštní třídu, Sonderklasse tomu říkali, to je německy zvláštní třída, a tam byly děti od
první měšťanky aţ do třetí pohromadě. Ale byla to obecná škola a to byli samí Češi.
[…] Ale vyučovací jazyk byl německej, učitel byl Němec.“12
Všichni obyvatelé Sudet se také automaticky stali občany Německa, a pokud
chtěli zpátky československé občanství, museli tzv. optovat. Tedy odjet do Dráţďan na
konzulát a zaţádat si o změnu občanství. Optování ovšem přinášelo značné nevýhody.
„Kdyţ jsme vyšli ze školy, tak se nás ptali, wer optiertz? A kdo řekl, ţe optoval, tak
konec. Ani do učení jsme nesměli.“13 Mnozí zdejší obyvatelé navíc byli totálně nasazení
do fabrik v severních Čechách i Německu.
Jiţ v roce 1939 se také začaly v Záluţí stavět chemické závody, které zpracovávaly uhlí
na pohonné hmoty. „Já jsem byl u toho, kdyţ se klepalo na základní kámen a jestlipak
víte, kdo klepal. Konrád Henlein. A my ještě jako školní děti, z toho Horního Jiřetína,
jsme tam šli dělat křoví. To byla sláva! Byla tam jenom dřevěná bouda, takovej malej
bagr, a ten kámen.“14 Během několika měsíců ale na místě vznikl obrovský komplex
továrny, coţ mělo na situaci v Jiřetíně značný dopad.
Na stavbě závodů se podíleli váleční zajatci, nuceně nasazení, němečtí antifašisté
a podobně, celkově asi 40 tisíc pracovníků, kteří bydleli v okolí v pracovních táborech.
Část těchto nouzových ubytovacích prostor byla i v bezprostřední blízkosti Dolního
Jiřetína. „Volné prostory kolem dolu Kolumbus směrem k Záluţí aţ k Nové čtvrti, kolem
celé Centrumky, Humboldtky II a I a kolem šachet Quido I-III, byly samé dřevěné
ubikace lidově zvané baráky a lágry.“15
Nejblíţe Jiřetínu byl pracovní tábor, ve kterém bydleli zajatci z Velké Británie.
Původně byl pro zajaté Sověty, kteří zde ţili v krutých podmínkách. „Protoţe to bylo
moc na očích, tak pak ten tábor zušlechtili, jako ţe těm barákům dali okna a tak,
a přestěhovali se tam anglický válečný zajatci.“16 V obecní kronice je toto období
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vzpomínáno jako roky, kdy byla v Mostecké pánvi nejsilnější koncentrace pracovní síly
v historii.17
Petrochemické závody s sebou na konci války přinesly ještě jednu velkou
nevýhodu, a to spojenecké nálety. Kromě ohroţení pracovníků továrny uváděly nálety
do nebezpečí i okolní obce. Několik domů v Jiřetíně poničily pumy, shazované
zasaţenými letadly, která se tak zbavovala zátěţe. „Asi dvakrát [se stalo, ţe] ten jeden
zasaţenej letěl přes a jak shazoval bomby, tak něco spadlo do Jiřetína. Jedno to letadlo
pak spadlo v Krušnejch horách přímo na Křiţatkách, to je nedaleko odsaď.“18
Jiřetínští obyvatelé se během náletů skrývali velmi často v okolních dolech.
„S dětma, kdyţ byl v noci nálet, jsme utíkali sfárat na Kolumbus. Ale náš barák měl
důkladný sklepy, mohutný betonový stropy, tak jsme se schovávali i do sklepa. I lidi cizí
tam k nám chodili.“19 Zpoţděné pumy byly ale časované, nebo se nejdříve zaryly do
měkké půdy a nevybuchly, coţ vedlo ke ztrátám na ţivotech při jejich pozdějším
spuštění. Některé leţely v areálu chemických závodů i několik desítek let, neţ náhle
vybuchly nebo byly zneškodněny.
Po válce se pracovní tábory v okolí obce vyklidily a část se zbourala. První
poválečné měsíce měly na Jiřetín dopad i v podobě odsunu Němců. Místo nich přišli do
obce českoslovenští obyvatelé hlavně z vnitrozemí, protoţe region sliboval pracovní
příleţitosti. Mnoho německých obyvatel, kteří se za války neangaţovali, ale zůstalo,
protoţe stát neměl zájem vyhánět zejména technické odborníky. I v pozdějších letech
tak „na šachtě bylo hodně Němců. Nebyl s nima problém, ale některý byli tak zarputilý,
ţe se nikdy nenaučili česky.“20 Někteří obyvatelé odcházeli do Německa ještě
v 60. a 70. letech.
2. 1. 3. Nové pořádky
V prvních poválečných letech se situace uklidnila. Většina obyvatel pracovala
v blízkém okolí obce, coţ fakticky znamenalo jen několik málo moţností: kromě dolů,
kterých bylo v Mostecké pánvi na desítky, se pochopitelně nabízely prosperující
chemické závody. Mnoho chlapců z Dolního Jiřetína proto po dokončení základního
vzdělání dojíţdělo do Meziboří, kde bylo hornické a chemické učiliště. Kromě nich
17
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jezdily hlavně zdejší ţeny do Litvínova, kde byl jeden ze závodů textilního podniku
Benar21 a vyráběla se zde příze, nebo do Horního Jiřetína do Trioly, kde se dodnes
vyrábí spodní prádlo.
Nejvýznamnějším zaměstnavatelem ale byly doly a jejich přidruţené závody.
Práce na šachtě přinášela řadu výhod. Jednou z nich byl nesporně vysoký plat horníků,
který značně převyšoval mzdy v ostatních zaměstnáních na srovnatelných pozicích.
Zaměstnanci dolů navíc dostávali deputát, tedy měli nárok na určité mnoţství uhlí.
Někteří z obyvatel Dolního Jiřetína, zaměstnaní na dole Centrum, v areálu dolu přímo
bydleli. „Dřív na šachtě bydlel i ředitel a technici, kteří byli platní pro závod, třeba
hlavní mechanik. Byly to ale jenom pohotovostní byty.“22
V obci byl bohatý kulturní ţivot, kromě restaurace Radnice fungovalo v Jiřetíně kino
Moskva či knihovna. O sportovní vyţití se staral fotbalový klub TJ Baník Dolní Jiřetín
a sokolovna, kde „bylo hřiště na volejbal, fotbal jsme tam hráli, a kuţelky. To se tam
šlo, rodiče měli pivo a ti starší hráli kuţelky a my jsme hráli fotbal.“23 Fungovalo také
vzájemné propojení obou Jiřetínů. Zatímco Dolnojiřetínští chodili do vrchní obce
na taneční zábavy, obyvatelé Horního Jiřetína zase scházeli dolů do lékárny nebo
za koupáním.
V Dolním Jiřetíně bylo i koupaliště, ale po válce chodili místní obyvatelé k vodě
hlavně na propadliny. Důlní činnost v první polovině 20. století vyústila ve vznik
propadlin, do kterých se postupně natáhla voda. „Byla to taková rekreační zóna,
chemický závody tam měly jachtařskej klub, a ty rybníky mezi sebou byly propojený
kanálama, takţe se to dalo obeplout všechno dokola. My jsme se tam chodili koupat.
Tam byla krásně čistá voda a ráj rybářů.“24
Jeden z rybníků měl i uhelnou pláţ. „Kaţdá šachta měla svojí třídírnu, která
třídila uhlí na nejrůznější frakce, a nejposlednější frakcí byl mour. Mour neměl odbyt, a
tak se splavoval ze třídírny na lokalitu, která byla za šachtou. A tam vznikla mourová
naplavenina, té se říkalo leţ. Ta zasahovala aţ do rybníka, kde pak byla teplá a
čisťoučká voda. Bylo to jako pláţ, ale černá.“25 „Voda z toho vypláchla prach a zůstaly
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tam jenom veliký zrna. A reumatici se tam chodili zahrabávat, ţe jim jenom hlava
koukala ven, a slunce do toho pralo, zřejmě jim to dělalo dobře.“26
Koupání v propadlinách ale skončilo v druhé polovině 50. let, kdy se rozšiřoval
povrchový důl Obránců míru. Rybníky se odvodnily a vysušily a na jejich místě vznikla
důlní jáma. Později po vytěţení přesypali jámu výsypkou. Místo jezer přibyl v Jiřetíně
umělý kanál. „Kdyţ se rozhodlo, ţe se vysuší jezera, tak se vytvořil na odčerpání
odtokovej kanál, ten je tam dodnes. To bylo, kdyţ uţ jsem tam bydlel, to mi kvůli tomu
vzali zahradu. Ty jezera slouţily jako nádrţe pro ochlazování vody pro chemičku, do
chladicích věţí. […] A protoţe se ty jezera zrušily, tak zůstal jenom kanál. Tak tenhle
kanál byl jednak pro odčerpání vody, ale potom i jako chladicí.“27
Kromě kulturního a sportovního měla obec i ţivot politický. V roce 1948 se opět
zapsala do dějin, kdyţ zde 21. prosince vznikla první pionýrská organizace v republice.
Toto prvenství bylo za minulého reţimu velmi vyzdvihováno a významnějších
výročních oslav se účastnily i zahraniční delegace.28 Kromě toho se po roce 1965, kdy
se nevydařily prvomájové oslavy v Mostě, přesunuly kaţdoroční mostecké slavnosti
k prvnímu i k devátému květnu do Horního a Dolního Jiřetína.29
Jako téměř kaţdá obec i Dolní Jiřetín měl svého slavného rodáka, konkrétně
hudebního skladatele Vladimíra Sommera, jehoţ hudba zazněla například v pohádce
princ Bajaja z roku 1971. Po Sommerovi, který skládal ponuré existenciální skladby, ale
v padesátých letech i budovatelské sbory (například píseň pro chemické závody Hej,
Stalinovci), se měla v Dolním Jiřetíně jmenovat i ulice. Z nápadu ale nakonec sešlo,
protoţe v 70. letech se skladatel dostal na černou listinu.30
V sedmdesátých letech se v obci hojně stavělo. V roce 1972 bylo vybudováno
nové koupaliště, několik let probíhala rekonstrukce školy. Doly postavily prodejnu a
sklad propan butanu. Největší stavební činnost ale souvisela s rozšiřováním chemických
závodů o Petrochemii I a II. Za Jiřetínem vznikly nouzové domky pro 1800 dělníků,
kteří na rozšíření pracovali. Zvýšený automobilový provoz nadměrně zatěţoval cestu
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od chemických závodů přes Dolní Jiřetín do Horního. Auta navíc neustále vířila prach.
V roce 1977 proto silnice dostala nový asfaltový povrch.31
Idylický ţivot v obci se ale chýlil ke konci. Pozici obyvatel Jiřetína na prioritním
ţebříčku místních orgánů naznačila uţ právě oprava silnice. Nový povrch sice neprášil,
nicméně byl vyšší neţ obrubníky, ze silnice proto stékala voda a podél cesty se tvořily
veliké louţe, které ztrpčovaly Jiřetínským ţivot.
Ţivotní prostředí v obci mělo kvůli blízkosti chemických závodů a povrchovým
dolům dlouhodobě velmi nízkou úroveň, která se v průběhu 70. let ještě zhoršovala.
„Tady kdyţ napadl sníh, tak byl za dva tři dni černej. A jako malí kluci, protoţe tady
byly ty rybníky, tak se tady bruslilo. Ale za ty tři dni na tom bylo tolik popele, ţe
se nedalo bruslit. Úplně to drhlo. Tak jsme si museli ten led znova polejvat, abychom se
zbavili toho popílku.“32
„Auto kdyţ člověk vytáhl ven, tak ho měl za chvíli zaprasený od popílku. Ţenský
kdyţ pověsily prádlo ven, tak ho měly taky za chvíli. […] A kdyţ šel vítr seshora dolů
nebo vodorovně, tak to byly plný oči z toho.“33 Kromě popílku trápil místní obyvatele
jednou za čas i silný zápach („jako zkaţený vejce“)34 a výpary a prach způsobovaly
husté mlhy.
Chemické závody ovlivňovaly ţivot v obci i nárazově. V roce 1974 došlo
k výbuchu lihu, který si vyţádal téměř dvě desítky obětí a způsobil veliký poţár.
Tlaková vlna přitom dosáhla několik kilometrů daleko. „Kdyţ bouchly chemický závody,
líh tam bouchl, tak mi to vyrazilo okna. Ale co okna, já je měl i s futrama vyraţený.
To jsem zrovna odpočíval po práci, leţel jsem v loţnici na posteli a najednou rána, tak
koukám, co se děje, a uţ jsem viděl ten sloup.“35
Stavba Petrochemie s sebou přinesla další obtíţe – nepřetrţitý automobilový
provoz, hluk a prach, a stresující prostředí se odrazilo i na mezilidských vztazích.
Nevraţivost existovala například mezi staršími a novými obyvateli obce: „To za mnou
přišel nějakej policajt, Sedláček, a povídá, pane Duben, prej vás propírali na plenárním
zasedání. Protoţe jsem přivandroval do vesnice, ţe jsem byl přivandrovalec.“36
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Zdrojem konfliktů ale byla především přítomnost stovek československých
i zahraničních dělníků, kteří stavěli Petrochemii. Jiřetínští obyvatelé si stěţovali, ţe jim
dělníci vykupují zásoby z obchodů a ţe zcela obsadili restauraci Radnice. Na klidu
nepřidalo ani to, ţe dělníci cestou z restaurace museli projít velkou částí obce a
v nočních hodinách kvůli nim často musela zasahovat Pomocná stráţ.37
Výsledkem bylo, ţe obyvatelé Nové čtvrti sepsali v říjnu 1975 hromadnou
stíţnost na špatné ţivotní prostředí na ústřední vládní orgány. Na rozdíl od předchozích
stíţností, například na praskání domků kvůli poddolování obce, se za občany postavil i
odbor zdravotnictví KNV v Ústí nad Labem. „Z podkladů, které nám předloţil okresní
hygienik v Mostě, vyplývá, ţe situace ve výronu exhalací z Chemických závodů byla
zejména v průběhu minulého roku zhoršena únikem velmi silně zapáchajících aminů.
[…] V souvislosti s výstavbou nových provozů petrochemie bude třeba jako další
opatření revidovat dosavadní rozsah pásma hygienické ochrany závodu a rozšířit je
i na nové provozy petrochemie.“38
Výsledkem jednání tudíţ nebyla snaha zlepšit ţivotní prostředí v okolí
chemičky, ale rozšíření stávajícího hygienického pásma, které vedlo k likvidaci obce.39
Chemické závody byly jedním z pilířů zdejšího hospodářského rozvoje, takţe kdyţ si
obyvatelé Dolního Jiřetína postěţovali, ţe se v blízkosti fabriky nedá ţít, rozhodly úřady
s neúprosnou logikou. Kdyţ je stávající prostředí pro ţivot tak nepříjemné, tak se v něm
jednoduše ţít nebude.

2. 1. 4. Bude likvidace?
K likvidaci obce sice došlo aţ na počátku 80. let, nicméně byla očekávána v podstatě jiţ
od přelomu 40. a 50. let, nikoliv ovšem kvůli chemickým závodům, ale kvůli dolům.
Jeden z narátorů vypráví, ţe „uţ kdyţ jsem se tam v padesátým čtvrtým stěhoval, tak
říkali ţe to nemá budoucnost a ţe se to bude bourat. A sedmdesát pět nebo šest, pak uţ
to byla jenom otázka času.“40 Z tohoto důvodu také obec poněkud omezovala své
investice do správy objektů ve svém vlastnictví, i kdyţ dělala výjimky, z nichţ největší
byla zmiňovaná stavba koupaliště.
37
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Nutno také přiznat, ţe od 2. světové války docházelo k bourání menších částí
obce: „Narodil jsem se v Jiřetíně v posledním jiţním domě, to byla část hornický
kolonie, krátká, protoţe měla jenom jeden průjezd, jinak to byly pavlačový domy.
A to byl taky první dům, kterej byl v Jiřetíně zlikvidovanej. To bylo tenkrát brzy po
válce, a to se zlikvidovalo za pochodu, aniţ by se o tom mluvilo, protoţe chemický
závody, který se tenkrát jmenovaly Stalinovy závody, tam potřebovaly manipulační
prostor. A to byla první likvidace.
Druhá likvidace byla, ţe se likvidoval důl Humboldt a přilehlý hornický kolonie.
To byl zase pavlačovej dlouhej dům, kde bydleli horníci, a byl tam jeden lepší, tam
bydleli úředníci. A to se likvidovalo kvůli dolu Obránců míru, který postupovali na ten
důl Humboldt, a celý kolonie se ocitly v hygienickým pásmu, tak se museli lidi
vystěhovat, nemohli tam bydlet. A protoţe tam nikdo nebydlel, tak se to zbouralo. To
byla druhá likvidace.“41
Důl Humboldt ovšem v této době samostatně jiţ neexistoval, od roku 1933 byl
součástí dolu Centrum. Dosud však stály jeho kolonie, které se postupně bouraly během
60. let. Důvodem k likvidaci měla být snaha o záchranu dolu Centrum. V těţebních
prostorách začalo uhlí postupně docházet a kvůli zachování dolu, který zaměstnával
mnoho místních obyvatel, bylo nutné uvolnit těţbě další prostor. „O tom, ţe se bude
šachta likvidovat, se mluvilo víc jak dvacet let. Potom jí zachránila třídička a nakonec
Jiřetín.“42
Léta trvající spekulace o zániku dolu a s ním i mnoha pracovních míst tak
postupně připravovaly obyvatele Dolního Jiřetína na chvíli, kdy se dozvěděli, ţe
nakonec opravdu musí opustit své domovy. Skutečných důvodů, proč byla obec
nakonec zcela zlikvidovaná, ale bylo více.

2. 2. Důvody zániku
Na Mostecku došlo během několika desetiletí vlády komunistické strany k postupné
likvidaci řady měst a vsí. Důvodem byla většinou postupující těţba hnědého uhlí, ale
kromě ní se na zániku obcí podílel i rozvíjející se petrochemický průmysl. Případ
Dolního Jiřetína je specifický tím, ţe se do něj promítly oba moţné důvody. Za likvidací
první části obce stály chemické závody, za likvidací jejího zbytku pak doly.
41
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Kromě přímého dopadu v podobě zrušení obce měly však jak doly, tak chemické
závody bezprostřední vliv na vývoj Dolního Jiřetína jiţ v dřívější historii obce.
Pochopitelně značně utvářely panorama krajiny, ale projevovaly se i v mnoha dalších
rovinách obecního ţivota. Oba podniky dohromady zaměstnávaly přes 60 % pracujících
obyvatel obce, jejich proměny ovlivňovaly skladbu místních obyvatel i politické
přesvědčení voličů.
Tato kapitola se zaměří jak na zmíněné vlivy, tak na období těsně před likvidací
a na konkrétní důvody, proč se k ní přistoupilo. Přestoţe se hledání kořenů zejména u
důlní činnosti můţe zdát jako přílišné zabíhání do historie, je nutné je v práci zmínit.
Pro všechny narátory, kteří pracovali v dolech, je totiţ typický nostalgický přístup
k jejich práci a jakási „cechovní pospolitost“. To nepochybně vychází právě
z mnohaleté tradice rubání uhlí v oblasti, bez jejíţ znalosti není moţné smýšlení
narátorů pochopit.
Doly ovšem stály aţ za likvidací druhé, byť větší části Dolního Jiřetína. První
impulz ke zrušení vesnice vyšel z průmyslového odvětví s mnohem kratší historií, a tím
byly jiţ několikrát zmiňované chemické závody v Záluţí.

2. 2. 1. Chemopetrol
Dějiny podniku, který v době zbourání Dolního Jiřetína nesl celý název Chemopetrol,
k. p., Chemické závody ČSSP Litvínov43, se začaly psát během druhé světové války. Jiţ
v roce 1939, podle předválečných československých plánů, zahájili Němci v LitvínověZáluţí výstavbu hydrogenačního závodu na zpracovávání uhlí na pohonné hmoty.
O tři roky později zahájená výroba vynesla tehdejší Sudetenländische
Treibstoffwerke do čela produkce pohonných hmot v Německu.44 Patřila k osmi
takovým továrnám, postaveným Němci různě po Evropě, a byla ze všech největší. Před
koncem války proto logicky přilákala pozornost spojeneckého letectva, které závod
několikrát intenzivně bombardovalo. Největší škody napáchal nálet z 12. května 1944,
při kterém zahynuly stovky osob jak v areálu továrny, tak v okolí.45
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V podniku pracovali pod německým dohledem váleční zajatci, ale i tisíce totálně
nasazených občanů Protektorátu Čechy a Morava. V okolí závodů proto vznikly
ubytovací tábory, rozlišované jak podle národností, které v nich bydlely, tak podle
reţimu a vybavení. Kromě táborů v Růţodole, Kopistech, či v Záluţí byly dva lágry i
v těsné blízkosti Dolního Jiřetína.46
Pro historii obce je tato etapa důleţitá ze dvou důvodů. Prvním je, ţe po válce a
přechodu továrny do českých rukou se někteří bývalí totálně nasazení rozhodli v místě
zůstat a dál pokračovat ve své práci. Druhým pak, ţe po válce oba lágry slouţily
k přechodnému ubytování odsunovaných Němců a v novějším z nich vznikl po roce
1948 tábor nucené práce. Komunisté tak navázali na válečnou tradici shánění levné
pracovní síly do průmyslových podniků.47
V květnu 1945 patřily chemické závody v Záluţí k prvním, které opětovně
spustily výrobu. Jedním z důvodů byla i snaha zabránit demontáţi továrny a jejímu
převozu do Sovětského svazu, jako se to stalo s většinou válečné kořisti Rudé armády.
Díky obnově provozu mohly jiţ v červnu závody přejít pod československou „národní
správu“.48 Zakrátko se pro ně vţil název Stalinovy závody, lidově „Staliňák“, termín,
kterým místní označují chemičku dodnes.
V následujících desetiletích se závody průběţně modernizovaly a postupně
přešly na zpracovávání ropy na další chemické produkty. V 70. letech pak úplně
přestaly zplyňovat hnědé uhlí a soustředily se jiţ zcela na ropné produkty, přičemţ
výrobu značně usnadnilo, ţe od poloviny 60. let vedl přímo do areálu sovětský ropovod
Druţba.49 Mezitím se továrna stále rozrůstala, ale k největšímu rozšíření mělo teprve
dojít.
V druhé polovině sedmdesátých let začala výstavba Nové rafinérie Litvínov,
která jiţ neměla mít nic společného s původní německou technologií na zpracovávání
hnědého uhlí. Po praţském metru to byla druhá největší stavba šesté pětiletky a měla
nastartovat novou éru v historii chemických závodů v Litvínově.50 Do její výstavby stát
46
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investoval více neţ deset miliard Kčs a podílela se na ní i Německá demokratická
republika.
Stavba se dělila na dvě etapy, Petrochemii I a Petrochemii II. První etapa byla
dokončená v roce 1976 a zahrnovala výrobny polypropylenu a polyetylenu, přičemţ to
byla „největší výroba polypropylenu na světě, soustředěna do jedné kontinuální linky.“51
Petrochemie II byla dokončena v letech 1981-1983 a právě její stavba měla dopad na
Dolní Jiřetín.
„Olefinová jednotka52 s roční kapacitou 450 000 tun etylenu, 270 000 tun
propylenu a 170 000 tun benzenu“53 měla vyrůst za rekordní dobu a její produkty se
exportovaly do NDR, SSSR, Jugoslávie, Turecka a dalších zemí. Zvětšování areálu
chemických závodů ovšem mělo za následek rozšíření chemického pásma, které nově
zasáhlo i východní část Dolního Jiřetína. Závody proto poţádaly o zrušení této části
obce a tím začala její likvidace.
2. 2. 2. Důlní těžba v Dolním Jiřetíně
Mnohem zásadnější dopad na likvidaci Dolního Jiřetína měl průmysl s o hodně delší
tradicí, tedy hnědouhelná těţba. První zprávy o dolování v oblasti jsou zřejmě
z 16. století, v osmdesátých letech 18. století začaly v severočeské pánvi první pokusy
o hlubinnou těţbu. Rozkvět těţby uhlí ale nastal aţ v průběhu století devatenáctého.
V této době vznikaly v mostecké pánvi stovky malých šachet, které často
obhospodařovalo jen několik horníků.
V roce 1858 zahájila provoz Ústecko-teplická dráha, která umoţnila rychlou
přepravu uhlí z důlních oblastí k Labi a po něm dále do okolních států, později
do sjednoceného Německa.54 Rozvoj hnědouhelné těţby podporoval i technický pokrok,
který umoţňoval těţit hlouběji a pod větší oblastí. V následných desetiletích začaly
vznikat větší doly sdruţené do uhelných společností, přičemţ několik dolů vyrostlo i na
katastru Dolního Jiřetína.
Nejstarší z nich, Quido I (někdy téţ Guido či Kvido), zahájil provoz v roce 1878,
a krátce nato jiţ fungoval i Quido II (1881), Humboldt I (1886), Centrum (1888),
Humboldt II (1890), Radecký (či Radetzky, od roku 1919 zvaný Kolumbus) a Quido III.
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Postupné zvětšování dolů vedlo k jejich propojování, ještě před první světovou válkou
tak důl Centrum pohltil menší Humboldt I, v roce 1933 pak i Humboldt II. Doly v okolí
Jiřetína spadaly většinou pod Mosteckou nebo Severočeskou uhelnou společnost.55
Jak jiţ bylo řečeno, všudypřítomné doly zásadně ovlivnily další vývoj Dolního
Jiřetína. Jednak významně změnily ráz okolní krajiny a způsob obţivy zdejších
obyvatel, jednak způsobily značný nárůst českého obyvatelstva a během několika
desetiletí se v původně většinově německé oblasti počty obyvatel obou národností
vyrovnaly.
S přírůstkem lidí se obec pochopitelně rozšiřovala i o nové domy, ať jiţ
soukromé, nebo bytové domy patřící zdejším podnikům. Začalo se projevovat také
masivní poddolování oblasti, a to jak praskáním domů, tak propady půdy. Do vzniklých
propadlin se postupně natáhla voda a během první republiky byl Dolní Jiřetín ze
západní strany lemován jezery způsobenými doly Quido I-III a Humboldt II.
V meziválečném období se na dolech začalo vytvářet dělnické hnutí a hlavně
odbory, které bránily důlním společnostem v masovém propouštění horníků nebo
sniţování platů. Do nejvýznamnější akce hornických odborů, Velké mostecké stávky, se
zapojily všechny doly na katastru Dolního Jiřetína.
V této době se jiţ v malém měřítku začaly objevovat i povrchové doly, tedy
lomy. „Skrývku dělaly soukromý firmy, stavební, a tu vlastní těţbu dělali horníci. Ve
válce se pak zavedla velkostrojová technika na dole Obránců míru, a to proto, ţe
potřebovali uhlí pro chemičku.“56 Chemické závody, které uhlí zpracovávaly na benzin,
si totiţ ţádaly stále větší přísun paliva. Začala se proto proteţovat lomová těţba, která
byla v získávání uhlí mnohem efektivnější. V roce 1945 navíc došlo k zestátnění všech
dolů, které tak pod jedním majitelem mohly lépe kooperovat a celý proces se velmi
zrychlil.
Těţba v takto velkém měřítku ale nevyhnutelně spěla k momentu, kdy začalo
uhlí ubývat. Po válce byl u Jiřetína otevřen ještě důl Zdeněk Nejedlý (nebo jen Nejedlý,
1946), ale v následujících letech se šachty začaly naopak postupně uzavírat. Nejprve
došlo uhlí na konci 50. let na dolech Quido I-III a v prostoru bývalého dolu Humboldt
II, tehdy jiţ spadajícího pod Centrum.57
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V 60. letech začal být úbytek uhlí patrný i na dole Kolumbus. V roce 1966 proto
došlo mezi Kolumbuskou a Centrumkou k překopu, kterým se oba doly spojily, a
Kolumbus přestal existovat. Překop byl hornicky nesmírně náročný, protoţe procházel
různými vrstvami horniny a bylo nutné zajistit dostatečné výztuţe k tomu, aby
v komplikovaném terénu nedocházelo k závalům.58
Dolní Jiřetín byl doly z větší části obklopený, na západě leţel důl Kolumbus a
dále po směru hodinových ručiček lemovaly obec Důl Centrum, Humboldt a Quido aţ
k severu obce, kde se jiţ rozkládala spodní část Horního Jiřetína. Doly se navíc pod
zemí rozpínaly čím dál blíţe k obci, pod kterou leţelo deset milionů tun uhlí dobré
kvality. Jiţ od druhé světové války se tak začalo mluvit o tom, ţe v okamţiku vytěţení
většiny uhlí dostupného v okolí obce dojde i na Jiřetínský ochranný pilíř. Obec se tak
ocitla pod neustálou hrozbou likvidace.
Jako ilustrace toho, jak těţba Dolní Jiřetín postupně omezovala, můţe poslouţit
osud místního fotbalového klubu, který za několik desítek let musel vystřídat hned čtyři
hřiště. „První hřiště bylo u Centrumky, za koloniemi, od šachty dolů. Ale ta se pak
rozšiřovala, tak to zlikvidovali a postavili si hřiště u Nový čtvrtě. Tam, co pak stály
nouzový domky. Pak kdyţ to tu zabrali Němci, tak co udělali první, rozebrali tu
dřevěnou ohradu. A co udělali druhý, začali tam pěstovat moruše, protoţe chtěli chovat
bource. Toho pak nechali, protoţe se začalo bombardovat, a postavili tam ty nouzový
domky.
Takţe během války fotbalisti přišli o druhý hřiště. Tak si postavili mezi
Hornojiřetínskou výsypku a Novou čtvrť nový hřiště. Jenţe jak postupovala výsypka, tak
se jim to tam vzdouvalo, tak to měli samou vlnu. Tak potom SHD jako náhradu jim
postavili kousek od školy, a to uţ je tady zamalovaný, tenhle stadion. A o ten přišli i
s Jiřetínem.“59
Ohroţení důlní těţbou stavělo obyvatele Dolního Jiřetína do poněkud
schizofrenní pozice. Na jednu stranu stáli o zachování obce, v níţ mnozí z nich proţili
celý nebo téměř celý ţivot, ale na stranu druhou většina z nich na dole pracovala, nebo
na něm pracovali jejich nejbliţší příbuzní. Mohli si tak vybrat mezi tím, ţe přijdou o
práci, nebo o střechu nad hlavou.
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Doly nakonec toto dilema vyřešily za ně. Od roku 1963 byl důl Centrum součástí
koncernového podniku DVÚZ (Doly Vítězného února Záluţí), který sdruţoval hlubinné
doly v severočeském hnědouhelném revíru. Kromě Centrumky sem tak spadal důl Jan
Ţiţka v Chomutově, Kohinoor v Mariánských Radčicích, Gottwald v Hrdlovce a Julius
III v Kopistech.60
Kdyţ chemické závody poţádaly o povolení likvidace části obce, DVÚZ vyuţil
situaci a vznesl poţadavek na další část Dolního Jiřetína. Vzhledem k tomu, ţe po tomto
bourání by z obce zbylo jen torzo, rozhodly se správní orgány zlikvidovat obec celou.
Moţnost vyrubání ochranného pilíře Dolního Jiřetína nicméně zachránila existenci dolu
Centrum, který je v současnosti posledním fungujícím hlubinným dolem na hnědé uhlí v
republice. Jeho provoz je ale omezený na nejniţší moţnou míru a zvaţuje se jeho
uzavření a předání Podkrušnohorskému technickému muzeu.
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3. Likvidace obce
Dolní Jiřetín byl jen jednou z řady obcí zlikvidovaných v severních Čechách
za komunistické vlády. Jeho zbourání ale mělo několik rysů, které ho mezi ostatními
stejně postiţenými obcemi činí výjimečným. Prvním z nich je skutečnost, ţe o Dolní
Jiřetín se podělily hned dva průmyslové podniky – chemické závody a Doly Vítězného
února v Záluţí. Likvidace na sebe navazovaly, a tudíţ bylo nutné, aby spolu oba
podniky úzce spolupracovaly.
Další rys, kterým se Jiřetín vymyká, je, ţe likvidace trvala několik let a probíhala
po částech, takţe zatímco v některých místech jiţ byly jen opuštěné domy, nebo se zde
dokonce bouralo, o několik ulic dál ještě lidé ţili stejně jako dosud. Jak popisuje jeden
z narátorů, „ono se to bouralo tak nějak natřikrát nebo načtyřikrát. Centrumku, Novou
čtvrť, pak teprve Dolní a pak teprve Čtrnáct dvorů.“61 Vleklé stěhování i demolice
s sebou přinášely řadu těţkostí jak pro likvidátory, tak především pro jiřetínské
obyvatele.
Likvidace obce od chvíle, kdy v ní probíhá ničím nerušený ţivot do doby, kdy
místo, kde dříve stály domy, začne zarůstat trávou, trvá mnoho let. V této práci značí
slovo „likvidace“ období od momentu, kdy se z obce začali organizovaně stěhovat první
obyvatelé, do dne, kdy se vystěhoval poslední místní usedlík. Symbolem existence obce
je pro mě ţivot v jejích domech a na jejích ulicích, fungování jejích úřadů a dalších
institucí nutných pro kaţdodenní běh jako je například škola či pošta.
Tato kapitola se dělí na dvě části. První je věnovaná období, které likvidaci těsně
předcházelo, konkrétně jednání o zrušení obce. Sleduje přípravy likvidace a stěhování
obyvatel do chvíle, kdy se plán začal realizovat. Druhá se pak zabývá samotnou
likvidací, vykupováním domů, stěhováním obyvatel a těţkostmi, které tento proces
provázely. Sleduje Jiřetínské i do jejich nových příbytků a zkoumá, jak tuto změnu
proţívali.
Obvyklou součástí likvidace kaţdé obce je pochopitelně demolice. Bourání
jednotlivých částí Dolního Jiřetína probíhalo i v době, kdy v jiných místech ještě ţili
obyvatelé a měli tak před očima osud, který čekal i jejich domovy. Vyprázdněné čtvrtě
uţ ale z mého pohledu nepatří do „ţivé“, i kdyţ postupně likvidované obce. V této
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kapitole je proto popsáno, jak z Jiřetína odcházeli obyvatelé, bourání opuštěných domů
a ulic je popsáno aţ v kapitole následující.

3. 1. Příprava likvidace
Likvidace Dolního Jiřetína trvala přes tři roky, od brzkého jara roku 1980 do léta 1983.
Vysídlení obyvatel a demolici jejich bývalých domovů ale předcházely dlouhé roky
jednání mezi investory demolice, tedy průmyslovými podniky, které měly o území
Dolního Jiřetína zájem, a úřady v Jiřetíně i v okresním městě Mostě. Během tohoto
období se musely vyjasnit kompetence a odpovědnosti jednotlivých stran a najít nejlepší
řešení problémů spojených se zrušením obce. Přípravy nakonec trvaly přes půl
desetiletí.
Mnohem delší čas přitom zabralo jednání s chemickými závody. Většina obcí
v okolí, které během druhé poloviny 20. století zmizely, stála na uhlí. Za jejich likvidací
tudíţ stály Severočeské hnědouhelné doly. Tento podnik tak měl v přípravě likvidačního
záměru a dalších materiálů velkou praxi, vţdyť od 2. světové války zaniklo kvůli dolům
přes dvacet obcí kolem Jiřetína a likvidace dalších se chystala. Chemické závody oproti
tomu pohltily jen svou domovskou obec Záluţí, navíc o území Dolního Jiřetína
projevily zájem jako první. Většinu jednání proto vedly právě ony.
3. 1. 1. Hygienické pásmo
Chemické závody prošly v 70. letech velkou proměnou, která areál továrny značně
zvětšila. Spuštění Petrochemie I a výstavba Petrochemie II měly za následek rapidní
zhoršení ţivotních podmínek v blízkém okolí závodů včetně Dolního Jiřetína. Továrna
se rozšiřovala směrem k obci, která se tak ocitla v dosahu všech negativních vlivů
chemičky. V lednu 1974 tak Odbor pro výstavbu a plánování Okresního národního
výboru v Mostě rozhodl, ţe je nutné rozšířit ochranné hygienické pásmo chemičky.
Nové pásmo ovšem zasahovalo i do části Dolního Jiřetína, a ještě způsobem,
který místním obyvatelům nedával smysl. „Ţe to stanovoval chorej mozek, poznáte
podle toho, ţe nám v Jiřetínu zabrali školu a obec nechali. Jako kdyby to nemohli vzít
ten kousek z hygienickýho pásma.“62 Nutno ovšem přiznat, ţe v době, kdy se ukázalo,
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ţe se bude obec likvidovat celá, byla škola z hygienického pásma vyňata a její demolice
proběhla aţ v závěru likvidace obce.
Rozšíření hygienického pásma ovšem neznamenalo, ţe se budovy v této oblasti
musí automaticky zbourat. Zásadní bylo, aby zde neţili lidé: „Prostor bude vysídlen –
nesmí v něm nikdo bydlet. Po vysídlení obyvatel zůstanou v prostoru průmyslové objekty
a další objekty po dohodě k. p. DVÚZ a CHEZA.“63 Mezi zachované objekty nakonec
patřily i domy, které dříve slouţily k obývání, například dům č. p. 290, který postavily
doly na přelomu 50. a 60. let a bylo v něm 18 bytových jednotek.64 V tomto domě
bydlel i Oldřich Matějka, jeden z mých narátorů. I obyvatelé zachovaných domů se ale
museli vystěhovat a budova později slouţila jako základna likvidátorů.
První jednání z roku 1974 se ovšem týkala jen kolonie v Hornické ulici a ulice
Rudé armády, tedy budov stojících na úplném okraji obce. Stíţnost obyvatel Nové čtvrti
na špatné ţivotní prostředí usnadnila chemickým závodům rozšíření pásma na ještě
větší plochu. Zajímavé je, ţe likvidace prvního území byla schválená radou MNV v čele
s tehdejším předsedou Josefem Kopřivou,65 ale nebyla o ní informována veřejnost. Té
bylo rozšíření pásma oznámeno aţ v souvislosti se zmiňovanou stíţností o více neţ rok
později.
Situace tak mohla v obyvatelích Nové čtvrti vyvolat dojem, ţe likvidaci části
obce způsobili sami, přestoţe realita byla zcela jiná. „Já jsem byl od roku 1971
na výboru, nejdřív v bytové komisi a pak v radě. Takţe já to věděl uţ v těch
sedmdesátejch letech, do roku pětasedmdesát se to všechno začalo chystat a připravovat
na likvidaci.“66 V době, kdy se Jiřetínští dozvídali, ţe se na základě jejich stíţnosti musí
„revidovat dosavadní rozsah pásma hygienické ochrany“67 se ve skutečnosti jiţ
připravoval likvidační plán části obce.
Podle plánu68 měla příprava na likvidaci probíhat ve třech fázích - nejprve šlo
o zjištění sloţení obyvatel dané lokality, vedení inţenýrských sítí, vlastnictví
jednotlivých objektů a podobně. Následně se mělo začít hledat náhradní ubytování
pro vystěhované obyvatele a aţ po jejich odchodu měla začít demolice budov.
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Přípravy se prodlouţily, kdyţ v roce 1977 projevily chemické závody zájem
o další území, které mělo spadnout do ochranného pásma litvínovské chemičky,
rozšiřovaného kvůli výstavbě závodu v Záluţí.69 K jiţ vypracovanému záměru se tak
přidal dodatek, týkající se Ruské, Fučíkovy a Komenského ulice.70 Celkem se tak mělo
zlikvidovat 52 objektů o 235 bytových jednotkách v jihovýchodní a východní části
obce, tedy v oblasti, která sousedila s komplexem chemických závodů. Kromě nich se
měly zbourat ještě dva bytové domy v areálu dolu Vítězný únor.
Zároveň se řešilo i náhradní bydlení pro vystěhované občany. V oblasti
postiţené v první části likvidace stály hlavně pavlačové hornické domy, většina
bytových jednotek navíc patřila dolům nebo obci, jen několik domků patřilo
soukromým majitelům. Pro přestěhování se jako nejvhodnější jevilo připravované
sídliště v prostoru bývalé osady Janov, leţící na cestě mezi Horním Jiřetínem a
Litvínovem. Z 224 náhradních bytů mělo být 196 právě v Janově.71
Dalších 28 bytů bylo určených pro obyvatele, „kteří mají nízkou kulturu bydlení
a malou schopnost adaptace na dnešní standard bydlení.“72 Tyto byty měly být na
taktéţ připravovaném sídlišti Chanov. K přestěhování mělo dojít co nejdříve, zvláště
v případě 42 bytů v koloniích, které byly v havarijním stavu nebo dokonce zdravotně
závadné.
Jiţ dlouho před samotnou likvidací se začalo ukazovat, ţe se stanovené termíny
nebudou shodovat s realitou: „Část obce oddělená hranicí hygienického pásma měla
koncem letošního roku [1977] bydleti v novém sídlišti v Janově, kde nepředvídaný
výskyt spodní vody přerušil stavební práce a není známo, kdy stavba bude moci
pokračovati. Jsme si vědomi toho, ţe potřebný průmysl nutně si vyţaduje ke svému
provozu stavební investice, na druhé straně však vyhlídky na přiměřené podmínky
k snesitelnému bydlení jsou u nás rok od roku těţší.“73
Toto zdrţení bylo jen předzvěstí těţkostí, které měly provázet likvidaci v dalších
letech. Situaci ještě zkomplikovalo, ţe jiţ na konci roku 1977 projevil o území obce
vedle chemických závodů zájem i další průmyslový podnik v okolí. Doly Vítězného
února v Záluţí, součást koncernu Severočeské hnědouhelné doly, poţadovaly pro svůj
důl Centrum moţnost těţit i pod Dolním Jiřetínem.
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3. 1. 2. Deset milionů tun uhlí
O likvidaci zbývající části obce se začalo uvaţovat v průběhu roku 1977. Důvodů bylo
více. Jedním bylo ohroţení další existence hlubinného dolu Centrum, který za téměř sto
let své existence vytěţil většinu zásob přístupných bez toho, aby bylo nutné zasáhnout
do obce. V případě, ţe by důl Centrum přestal těţit, přišlo by o práci mnoho horníků,
z nichţ velká část byla z Dolního Jiřetína.
Jiný důvod nabízí jiřetínská kronika: „Opoţděná investiční výstavba nových bytů
– nedodrţování termínů ukončení mosteckého koridoru, značně větší spotřeba uhlí
v elektrárnách a zvýšení spotřeby elektrické energie ve všech směrech a potíţe se
zpoţděnou podzimní kampaní, sklizně brambor a řepy, setí a zimní orbou znemoţnily
předzásobení vnitrozemí uhlím na topení. Není tedy snadný úkol pro SHD, dodati skoro
70 % hnědého uhlí, tolik potřebného pro naše národní hospodářství.“74
Doly tudíţ rozhodly o nutnosti vyrubat ochranný pilíř Dolního Jiřetína, tedy
pásmo, ve kterém se dosud netěţilo kvůli ochraně obce. To by ovšem vyţadovalo
zrušení další třetiny obce. Vzhledem k torzu, které by po takovém zásahu z obce zbylo,
navrhl předseda ONV v Mostě Jaroslav Beška likvidaci celého zbytku Dolního Jiřetína
s podmínkou, ţe dojde k řádnému zabezpečení okraje Jiřetína Horního.75 „Tenkrát to
prošlo, i kdyţ generální ředitel SHD, nejmocnější pán, byl rodák z Dolního Jiřetína.
Podepsal likvidaci svý rodný obce. To si pak vyčítal ještě dlouho. Bauer Mirek, no.“76
Doly si od vytěţení prostoru pod Jiřetínem slibovaly získání deseti milionů tun
uhlí, „jeho potřeba je tak nutná, [ţe] máme opustit v nejbliţší době prostor obce, aby se
mohla, pokud je to moţné, nahraditi mezera v neplnění plánu povrchových dolů.“77
Miliony tun uhlí pod obcí měly mít cenu asi jedné a čtvrt miliardy Kčs, a také měly
prodlouţit ţivotnost dolu Centrum o desítky let.
V říjnu 1977 tak začalo jednání o zrušení obce. Úřady s likvidací Dolního
Jiřetína v zásadě souhlasily, ale měly několik podmínek: zachování technických staveb
co nejdéle to půjde, zachování silnice na Horní Jiřetín, která byla a stále je hlavním
tahem od chemických závodů do Krušných hor, a vyřešení otázky hřbitova.78 DVÚZ se
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zavázaly zpracovat likvidační záměr, přičemţ ke zrušení zbytku obce se mělo přistoupit
aţ po likvidaci její první části.
Obec se tudíţ rozdělila na dvě nestejně velké oblasti. „Pak si to rozdělili jako
Rusové s Němcema o Polsko. Tady je hranice, likvidace chemičky a likvidace Vítěznýho
února. Tady vidíte, ţe uţ vyňali tu školu a dostala se do sféry likvidace SHD.“79 V první
byly dělnické kolonie a několik přilehlých ulic, ve druhé centrum obce, rezidenční Nová
čtvrť a osada Čtrnáct dvorů.
I v tomto případě se obyvatelé Dolního Jiřetína o připravované likvidaci
dozvěděli aţ se zpoţděním. V roce 1978 „bylo v měsíci říjnu oznámeno, ţe nadchází
začátek likvidace Dol. Jiřetína, kdy v příštím roce 79 se má uvolniti spodní část obce a
druhá část se má během této doby připraviti k přestěhování do nových bytů.“80 Mezitím
probíhala jednání mezi oběma investory, kteří si rozdělovali povinnosti při likvidaci
jednotlivých částí obce a zejména některých objektů, které z různých důvodů musely
zůstat stát déle neţ ostatní domy.
Podobně jako u první likvidace i obyvatelé zbytku obce se měli stěhovat
převáţně na sídliště v Janově. Pro organizaci zrušení Dolního Jiřetína se ale Janov stal
nejslabším článkem. Stavba se komplikovala kvůli spodním vodám a neustále se
odkládala kolaudace bloků určených pro obyvatele Dolního Jiřetína. Plán z likvidačního
záměru první části obce, ţe se obyvatelé z této oblasti přestěhují v první polovině roku
1979 a počátkem roku 1980 bude likvidace ukončená,81 se postupně odkládal.
Kromě průtahů kolem dokončení domů na sídlišti Janov se lhůty prodlouţily
také proto, ţe přednost při ubytování dostaly Kopisty, Třebušice, Holešice a Holany,
tedy obce likvidované krátce před Dolním Jiřetínem.82 Pro Jiřetínské tak bylo nutné
zajistit další byty. Po všech odkladech nakonec začalo stěhování první části obce aţ
na jaře roku 1980, tedy v době, kdy se podle prvotního plánu měla tato část obce bourat
a na stěhování měli být přichystaní lidé z dalších ulic.
3. 1. 3. Stavební uzávěra a zákaz přihlašování
Vyhlídky na likvidaci obce si vyţádaly i úřední opatření, která zastavila rozvoj obce,
aby se údaje, zjištěné likvidátory, jiţ neměnily. Bez těchto údajů by nebylo moţné
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organizovat vysídlení obce ani výkup domů. Bylo proto nutné zabránit přírůstku
obyvatel (vyjma přirozeného v podobě nově narozených dětí) i stavební činnosti.
Jiţ v červenci 1978 proto vydala rada MNV zákaz přihlašování nejprve v části
obce plánované k likvidaci kvůli Petrochemii.83 V říjnu téhoţ roku rozhodla o zákazu
přihlašování i ve zbytku Dolního Jiřetína.84 Podněty k těmto rozhodnutím vţdy dostala
z ONV v Mostě, kde se rozhodovalo o schválení likvidace.
Kromě zákazu přihlašování řešil na podzim 1978 ONV v Mostě i stavební
uzávěru. Na rozdíl od růstu počtu obyvatel bylo stavění na území Dolního Jiřetína
záleţitostí i mnoha organizací, které zde byly nějak zainteresovány. K uzávěře se tak
musely vyjádřit například Báňské stavby, plánovací i dopravní odbor ONV Most,
Restaurace Most či TJ Baník Dolní Jiřetín. Na konci listopadu byla nakonec přijata
stavební uzávěra na část obce spadající do ochranného pásma chemičky, přičemţ doly si
vyjednaly výjimku, aby mohly v případě potřeby stavět objekty spojené s dolováním.85
V září roku 1979 bylo přijato rozšíření stavební uzávěry na celý prostor obce. 86
Ani vydání uzávěry ale neznamenalo, ţe by se v obci vůbec nestavělo. „Já jsem nebyl
ani na jednom plenárním zasedání, a tam se do mě jeden obul, ţe stavím, kdyţ je
stavební uzávěra. Jenţe ta přišla rok po povolení stavby! A to by mi musel stavební
odbor dát zastavení stavby.“87 Aţ na výjimky se ale v Dolním Jiřetíně stavět přestalo.
.

3. 2. Likvidace obce
Na počátku roku 1980 tedy konečně došlo k zahájení likvidace Dolního Jiřetína. O
pravděpodobném zrušení obce se mezi jejími obyvateli mluvilo dlouho, postupně navíc
zanikaly i obce v okolí, vţdyť „za mě uţ zmizely Komořany, Třebušice…“88 Toto
vědomí ještě umocňoval fakt, ţe mnoho obyvatel Jiřetína pracovalo na dolech a to
především na dole Centrum. Po mnoho let tak mohli sledovat, jak se uzavírají doly
v okolí, protoţe nemají co těţit, i jak postupně dochází uhlí i na Centrumce.
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Zpráva o tom, ţe se obec skutečně bude likvidovat, v nich ale vyvolala
rozporuplné pocity. Někteří nesli oznámení těţce: „Moje plakala. My jsme se na tom
nadřeli, i kluci mně pomohli...“89 Ale většina byla spíše smířená: „Já jsem dělal
na šachtě, a tam to proti tomu moc nebylo. Ale nadávali všichni, ţe se musí stěhovat
do paneláku. Bohuţel, taková byla doba. Akorát člověk dostal vztek.“90 Všichni narátoři
se ale shodli na tom, ţe „s tím se nedalo nic dělat.“91
Většina obyvatel Dolního Jiřetína se tak bez protestů podvolila likvidačnímu
procesu. Ten měl několik fází. Aby mohl Jiřetín zaniknout, musely všechny nemovitosti
patřit investorům likvidace. Jedině tak s nimi totiţ mohli nakládat podle své vůle – coţ
v případě Jiřetína obvykle znamenalo demolici. Chemické závody a doly proto musely
všechny objekty, ale i například rozvodné sítě vykoupit.
Zároveň se ale pro obyvatele Jiřetína hledalo nové bydlení. Nabízelo se řešení
v podobě bytů v nově postaveném sídlišti Janov či v dostavovaných panelových domech
v Mostě pod Skřivánčím vrchem. Kvůli různým průtahům se ale stěhování neustále
odkládalo, coţ v obci vyvolávalo neklid a způsobovalo to řadu obtíţí, zvláště kdyţ se
termín stěhování přesouval v zimních měsících a lidé tak na poslední chvíli museli
shánět uhlí, aby do odchodu měli čím topit.
Během tří let se nakonec všichni Jiřetínští odstěhovali. Nové prostředí ale nebylo
v ţádném případě ideální. Přidělené byty byly pro většinu jiřetínských rodin příliš
veliké, na sídlištích nefungovala občanská vybavenost, nebylo dokončené okolí domů a
podobně. V této podkapitole jsou okolnosti stěhování podrobně popsány.
3. 2. 1. Výkupy
Pro umoţnění likvidace bylo nutné vykoupit v Dolním Jiřetíně domy a další objekty.
Domy vykupoval vţdy investor likvidace, tedy chemické závody nebo DVÚZ.
Vlastníky domů byly soukromé osoby, ale z velké části domy patřily domovní správě
nebo přímo MNV v Dolním Jiřetíně. I od nich museli oba investoři domy vykoupit.
Zároveň museli vyřešit, jak naloţí s budovami, které patřily jednomu z nich, ale stály na
území likvidovaném tím druhým.
V případě likvidace chemickými závody byla situace poměrně snadná. Absolutní
většina objektů byla v majetku domovní správy, jeden dům patřil MNV, jeden
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samotným chemickým závodům, další byly tribuny a bytový dům na stadionu, které
spadaly pod ČSTV a přeţily první fázi likvidace a poslední dům patřil Krušnohorským
strojírnám Komořany (tento dům byl taktéţ ponechán, protoţe v něm byla telefonní
ústředna). 3 budovy patřily DVÚZ, z nich byli ale jen vystěhováni lidé a domy byly
ponechány. V celé jihozápadní části obce likvidované kvůli chemičce stály jen
4 rodinné domy v soukromém vlastnictví.92
Obyvatelé nájemních bytů nedostali za bydlení ţádnou finanční kompenzaci,
nicméně pokud vlastnili garáţ či zahrádku a na ní rostliny, nebo drobné stavby, nárok
na určitou náhradu měli. Chemické závody proto vyplatily domovní správě 2 087 026
Kčs, rodinné domky vykoupily za celkem 340 742 Kčs, přes 111 tisíc Kčs utratily
za náhrady za garáţe a přes 413 tisíc Kčs za kůlny, zahrady a další nemovitosti.93
Na náklady chemičky šlo i stěhování obyvatel a následná demolice.
V případě likvidace zbytku obce byla situace o hodně sloţitější. Své objekty zde
měl MNV (a pod něj spadající bytová správa), SHD, chemické závody, či TJ Baník
Dolní Jiřetín. Kromě mnoha domů ve vlastnictví organizací bylo v této části ještě 144
domků v osobním vlastnictví. Tyto domy proto byly rozděleny do několika kategorií
podle odhadované ceny. Při rozdělování do jednotlivých kategorií přitom hrálo roli
mnoho aspektů: „Ty domy byly podle toho, jak byly veliký, ale taky jak byly udrţovaný.
Vím, ţe tam někomu dávali za dům padesát (tisíc), ale to bylo proto, ţe tam nezatloukli
ani hřebík za celej ţivot. Ty opravený vilky byly o něco draţší. Ale vim, ţe kdyţ mu
[znalci] táta říkal při tom ohodnocení, ţe tam je nový topení a nový okna, tak mu na to
řekli, ţe to je běţná údrţba.“94
Cenu určovali znalci vyslaní likvidátory. „Oni měli svýho znalce. Ten přišel ještě
s jednou znalkyní v zimě, prošli dům, měli na to tabulky. Ocenili mi to, a já jsem pak
protestoval, ţe jsem měl vybetonovanej dvorek, a oni ţe to nemohli vědět, kdyţ byl sníh.
Ale pak mi ho taky zhodnotili.“ 95 Výhrady proti výsledku znaleckého posudku přitom
přicházely poměrně často, a tak někdy obě dvě strany dlouze licitovaly, neţ došly
k výsledku přijatelnému pro likvidátory i pro obyvatele:
„Já vám to řeknu takhle. Já jsem měl spodek starej, vršek jsem měl novej, halu
jsem postavil, garáţ jsem postavil k tomu. A přijeli dva dědové, to byli nějaký
brigádníci, dali mi na vědomí, ţe se bude bourat. A říkali, to prej bude dvojka a já
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povídám ne, to bude jednička. To já jsem si uměl dřív došlápnout. Jsem si to všechno
přehodnotil a říkám ne, to je jednička, protoţe mám všechno, co patří do první třídy.
Nový dveře, nový okna, topení, betonový podlahy. A pak přijel Mára, to byl jejich
vedoucí, šéflikvidátor, a povídá, pane Duben, já vám nemůţu zaplatit jednu tu horní
místnost, protoţe nemá osm čtverečních metrů. A já povídám ale má, protoţe já to
tenkrát postavil štorcku cihlu, a tím pádem jsem měl přes osm metrů. […] Nakonec mi
dali první třídu. Dostal jsem asi dvě stě devatenáct tisíc. A to bylo hodně.“96
Zajímavé je, ţe likvidační záměr z června 1978 počítal se 4 kategoriemi,
po 60, 80, 100, a 120 tisících Kčs,97 ale plán vysídlení z května 1980 jiţ uvádí kategorií
pět. Přibyla kategorie s odhadní cenou 150 tisíc Kčs.98 Přitom v záměru spadá
do kategorie nad 120 tisíc Kčs jen osm domů, zatímco v plánu je to celých 52 domů,
z toho třicet v nejvýše oceněné kategorii.
Tento nesoulad můţe být z větší části způsoben špatným prvotním odhadem
tvůrců likvidačního záměru. K velké části domů byla k dispozici jen omezená
dokumentace, vypovídající především o změnách, ke kterým došlo v posledních
desetiletích a které potřebovaly souhlas stavební komise a kolaudaci.99 Zároveň je však
nutné přihlédnout k tomu, ţe mnoho lidí na poslední chvíli své domy „vylepšovalo“,
aby měli nárok na vyšší náhradu. „V naší ulici jsme měli takovýho. Ten tam zavedl
koupelnu, co mohl obloţit kachlíkama, to obloţil, udělal si ústřední topení, těsně
předtím. Aby dostal ten barák do vyšší kategorie, aby to zhodnotil.“100
Ne vţdy však šlo jen o peníze. „Vím, ţe třeba dělali v barákách, ţe kdyţ měli
dvě kuchyně, tak měli nárok na dva byty. Takţe to někdo i podfouknul, ţe tam dal
umyvadlo nebo dřez, řekl, ţe to je kuchyň, a dostali dva byty. Kdyţ měli děti, a ty uţ
pomalu potřebovaly byt, tak to udělali takhle, aby pak pro ně nemuseli nic sloţitě
shánět.“101 Ve snaze získat ze systému co nejvíc je navíc podporovali i členové
likvidační komise: „Neţ to skončilo, tak jsem přiděloval byty sem do Janova. To byly
takový štosy ţádostí. A já kdyţ jsem viděl, ţe jsou uţ třeba starší, tak jsem jim říkal:
máte děti, napište si je tam. Za chvíli jim bude osmnáct a dostanou kvartýr.“102
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Nutno ovšem dodat, ţe ne všichni Jiřetínští se snaţili na likvidaci vydělat.
„Já jsem tam nedělal nic. To člověka přestane bavit, kdyţ ví, ţe se to bude
likvidovat.“103 Mnoho lidí také bydlelo v domech, které získali za malý obnos po válce a
jiţ je nijak neupravovali, takţe mohli očekávat jen velmi nízkou náhradu i v případě, ţe
se na poslední chvíli pokusí dům zmodernizovat. Mezi nejčastější úpravy totiţ patřila jiţ
zmiňovaná nová okna a dveře a především ústřední topení. Jiní obyvatelé obce se
rozhodli na likvidaci obce vůbec nespolupracovat a odmítali znalcům byť jen otevřít.
„Tady je čtvrť zvaná Čtrnáct dvorců, a tady byly selský domy, hodně starý, který
měly ještě hrázděný zdivo, a kdyţ se to likvidovalo, tak před tou likvidací se musela
udělat takzvaná pasportizace. Všechny ty baráky se musely zdokumentovat stavebním
výkresem a na základě toho se pak dělalo oceňování. Jelikoţ jsem se zúčastnil
zaměřování těch baráků, ono nás bylo víc, tak vím, ţe ti lidi, co jsme to u nich dělali, tak
někde na nás šli i se sekerama. Nechtěli nás pustit dovnitř. Ale byly tam zajímavý
nálezy, protoţe jsme museli prolízt celej barák, od sklepů aţ po střechy. Já jsem tam nic
nenašel, ale na těch půdách byly zajímavý věci. Třeba zbraně, šavle, ještě z první války
a podobně.“104
Za náhrady za rodinné domy nakonec doly vydaly přes 15 milionů Kčs.
Mnohem větší částku, přes 49 milionů Kčs, však vyplatily za majetky organizacím, tedy
MNV, chemickým závodům a dalším vlastníkům nemovitostí v Dolním Jiřetíně.
Podobně jako v případě první části likvidace navíc občané Jiřetína dostali kromě peněz
za dům náhradu i za garáţe, pozemky, kůlny či ploty a také za rostliny.
„Zahradu, tam mi dali šest korun za jednu meruňku, třeba. Jinak to nestálo za
řeč, co nám dali za kulturu. Za metr zahradní plochy korunu sedmdesát. Pak mě volali
na národní výbor, tam byli i z okresu, a jestli se nezřeknu tý plochy, aby mi to nemuseli
vůbec platit. Skoro všichni se toho zříkali. A protoţe jsem měl kamaráda, kterej chtěl
v Horním Jiřetíně zahradu, a oni mu jí nechtěli dát, byla ve vlastnictví státního statku,
tak jsem řekl, ţe chci náhradu.“105
Pro majitele domů šlo v porovnání s hlavním obnosem jen o nízké sumy, ale pro
obyvatele nájemních bytů byly peníze za tyto menší nemovitosti jedinou náhradou,
na kterou měli nárok. „Za byt jsme nedostali nic, ale za zahrádku. Ale jen za to, co bylo
na zahrádce, protoţe pozemek, ten byl taky pronajatej od MNV. Takţe za zeleninu a
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za jahody. […] Asi deset tisíc jsme dostali, jenom za to, co jsme mohli prokázat, ţe jsme
na tu zahradu my vysadili.“106
V obci však ţilo i hodně obyvatel, kteří bydleli v bytech a přitom neměli ani
zahrádku. Tito – často starší – lidé se však stejně jako všichni jejich sousedé dočkali
jedné významné náhrady za likvidaci obce. Měli totiţ dostat dekret na nové bydlení.
3. 2. 2. Stěhování
Neméně důleţitou součástí likvidace Dolního Jiřetína bylo stěhování obyvatel. Počet
obyvatel obce v 60. a 70. letech postupně klesal,107 protoţe mladí lidé odcházeli a noví
se do obce kvůli moţné likvidaci nechtěli stěhovat. Organizované stěhování ale začalo
aţ na jaře 1980. Trvalo tři roky, neţ se necelých patnáct set obyvatel Jiřetína
přestěhovalo do nových domovů, přičemţ nejvíce lidí odešlo v letech 1980 a 1982 (viz
Tabulka 1).

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

Stav k
1764 1740 1714 1637 1588 1529 1457 763
682
235
1. 1.
Stav k
1740 1714 1637 1588 1529 1457 763
682
235
31.12.
Celkový
-24
-26
-77
-49
-59
-72
-565
-81
-447 -235
přírůstek
Tabulka 1 – Počet obyvatel v Dolním Jiřetíně od zahájení jednání o likvidaci.108
Většina obyvatel přitom vyuţila přidělované byty na jednom z nově stavěných
panelových sídlišť. „Neměli na výběr, ţe by jim dali barák. Tady máte panelák a je
to.“109 Nicméně do určité míry si mohli vybrat, na které sídliště půjdou. „Oni nám
nabízeli Jirkov, Most a Janov. Nakonec jsem se přestěhoval do sedmýho poschodí tady
[v Janově].“110 Kromě Jirkova, lokality pod Skřivánčím vrchem v Mostě a sídliště
v Litvínově-Janově se lidé z Dolního Jiřetíně stěhovali ještě do Hamru, některé rodiny
na sídliště Chanov a lidé vysokého věku mohli vyuţít byty v domě s pečovatelskou
sluţbou U Bílého sloupu v Litvínově.
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Jiţ bylo zmíněno, ţe původní termín stěhování prvních obyvatel se posunul
zejména kvůli nutnosti urychleně vystěhovat Třebušice a dokončit likvidaci Kopist.
Vysídlení první části obce se tak odloţilo do doby, kdy se v Janově zkolaudují další
byty, určené jiţ k uţívání lidmi z Dolního Jiřetína. „S ohledem na skutečnost předání
náhradních bytů do uţívání v sídlišti Janov aţ ve II. čtvrtletí 1980, započalo vysídlování
rodin v květnu 1980 a poslední rodina byla vystěhována 30. 9. 80.“111
Celkem se v této fázi stěhovalo 203 rodin, z toho 174 do náhradních bytů, dva
lidé se přesunuli do domova důchodců a devatenáct rodin odešlo do domu
s pečovatelskou sluţbou, přičemţ mezi posledními byla i teta mé babičky Helena
Eismajerová, dříve bytem ve Fučíkově ulici č. p. 191. Osm rodin se přestěhovalo bez
nároku na náhradu, tedy koupily si dům nebo například odešly k příbuzným. Nutno
podotknout, ţe většina rodin bydlících v této části obce čítala jednu či dvě osoby.
V domě s pečovatelskou sluţbou U Bílého sloupu pro Jiřetín vymezili
43 malometráţních bytů, z toho jak bylo výše řečeno, obydleli lidé v první etapě
likvidace pouhých devatenáct. Zbylé byty proto dostaly k dispozici rodiny z druhé části
obce. Do konce roku 1981 se do bytů v domě s pečovatelskou sluţbou přestěhovalo
26 rodin, z toho 10 manţelských párů.112 Mezi lidmi, kteří se sem stěhovali z domů
spadajících pod oblast likvidovanou doly, byla i matka sourozenců Hromádkových.
Dům U Bílého sloupu pomohl vyřešit největší problém první etapy likvidace, a
to nedostatek bytů menších rozměrů. Při odkladu přesídlení do Janova totiţ Jiřetín přišel
o moţnost získat malé byty, do kterých se tak nastěhovali především Kopistečtí. Pro
obyvatele Jiřetína byly nově určeny byty v blocích E-1 a E-2, které ale nabízely jen
bytové jednotky o mnoha pokojích. Problémem se tak po celé jaro 1980 zabývala
likvidační komise.
„Blok E-1 byl zkolaudován, schází převzít jedna sekce. Podle informace
s. Hendrycha, mělo by dojít v průběhu devátého týdne k vydání povolení na uţívání
tohoto bloku. V E-1 se přiděluje pro Dol. Jiřetín 80 bytových jednotek a to o velikosti
1:4. Zástupci investora i MNV Dol. Jiřetín vyjadřují neuspokojení ke skladbě bytů a to
z důvodu, ţe v obci se nachází značný počet starších a přestárlých obyvatel, kteří
poţadují byty menších rozměrů a to 1:1, 1:2, 1:3.
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Z tohoto důvodu bude nutné provést značný počet směn, coţ pozdrţí vlastní stěhování
obyvatelstva,“113 stojí v zápisu z února 1980 a situace se nezlepšila ani v květnu: „Podle
vyjádření řed. PBH s. Webera bude ve 21 týdnu vydáno povolení k uţívání bloku E-2
s tím, ţe pro likvidaci obce je určeno 75 bytových jednotek, z toho 73x1:4 a 2x1:3.“114
Celou situaci podrobně dokumentuje i jiřetínská kronika: „Do nového sídliště
v Janově je, aţ na několik rodin, přestěhována prvá etapa daná ohraničením
hygienického pásma Petrochemie. Sloţení obyvatel naší obce víc jak ze 60 % důchodců
dává velkou práci při přidělování nových bytů, protoţe nové byty jsou velké a to 1 ku 3
a 1 ku 4. Menší byty prozatím nejsou. Problémy s velikostí bytů a s tím spojené placení
nájmu v rozmezí 400 aţ 500 Kčs se snaţí likvidační komise vyřešit vzájemnou výměnou
bytů v Litvínově a v Mostě. Značná část poţadavků na menší byt byla vyřešena
převzetím pečovatelského pensionu v Litvínově, kde jsou byty 1:1 a 1:2.“115
Kronikář tím upozornil na další problém. Velké byty byly pro staré lidi
nevhodné nejen kvůli tomu, ţe jsou náročnější na údrţbu, ale také kvůli výši
nájemného. „Část důchodců má na dnešní poměry nízké důchody a jsou i případy, ţe je
to jenom existenční minimum, kolem 800 Kčs. Placení měsíčního nájmu kolem 250 Kčs
je velmi vysokou poloţkou měsíčního příjmu.“116 Osoby s niţšími příjmy proto dostávaly
od investorů příspěvky na nájemné. Nutno podotknout, ţe se lišily příspěvky lidem
z oblasti likvidované chemickými závody a z oblasti likvidované doly. Předseda MNV
proto ţádal Chemopetrol, aby své příspěvky zvýšil na úroveň těch od dolů.117
Současně s vysídlováním první části obce se měla začít administrativně připravovat
Nová čtvrť. V roce 1980 uţ přitom bylo jasné, ţe nebude dodrţen ani termín úplného
vysídlení obce, které bylo plánováno na konec roku 1982. „Poţadovaná likvidace celé
obce do roku 1982 nebude provedena, jelikoţ dle harmonogramu výstavby sídliště
v Janově je moţnost přestěhování obce Jiřetína aţ v roce 1983-4 a to tak, ţe nejprve se
odsune Nová čtvrť a potom postupně zbytek obce.“118
Příprava Nové čtvrtě na vystěhování proběhla v termínu, takţe před koncem
roku 1980 byly hotové soupisy a další podklady pro poskytnutí náhrad a během
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následujícího roku mělo dojít k vysídlení oblasti.119 Tlak na co nejrychlejší likvidaci
Nové čtvrtě byl veliký, protoţe „skutečnost ukázala, ţe potřeba uhlí je tak velká, ţe důl
Centrum má jiţ od října 81 těţit pod Novou čtvrtí. Proto je nutné urychleně připraviti
náhradní byty v Janově, kde během letošního roku byla provedena téměř polovina
plánovaného sídliště pro 12 tisíc obyvatel.“120
Plán na rok 1981 byl jednoduchý. Na jaře mělo dojít k likvidaci většiny objektů
v první části obce. „V letních měsících počínaje červnem má začít přesídlení z Nové
čtvrti tak, aby 1. října l. r. byla volná celá prostora Nové čtvrti. Do konce roku má býti
zbytek obce spisovně připraven k odsunu do konce r. 1982. Dle posledního sčítání má
obec 782 obyvatel a po odstěhování Nové čtvrti nás tu zbyde necelá čtvrtina.“121
Po prvních měsících se zdálo, ţe vše jde podle plánu. „Prvá část obce
ohraničená ochranným pásmem Petrochemie je nejen odstěhována, ale z větší části
zbourána. Zmizely u Stadionu nouzové domky, Hornická ulice u staré Centrumky, a
u vodárny. Po velikonočních svátcích je připravena kolonie směrem k obci.“122 „Dle
likvidačního plánu má býti Nová čtvrť před stěhováním, protoţe do konce července mají
být provedeny nutné úpravy v nových bytech pod Skřivánčím vrchem v Mostě.
Po odstěhování Nové čtvrti má následovat stěhování Čtrnácti dvorů. Během posledních
měsíců r. 1981 bude spisovně i administrativně připraven zbytek obce kolem silnice
k přestěhování do Janova.“123
Ještě počátkem léta vypadal plán likvidace realisticky. „Ochranné pásmo
Petrochemie v daném ohraničení je provedeno a demolice třetiny obce po silnici
na Kolumbus byla do konce června ukončena.“124 Ale záhy se začalo odkládat stěhování
obyvatel, protoţe nebyly hotové náhradní byty. Na veřejné schůzi občanstva „bylo
oznámeno obyvatelům Nové čtvrti, ţe slíbené termíny stěhování 1. 6.–1. 7. i 8.–1. 10. se
posunují na zimu, zůstala Nová čtvrť jak bez brambor, tak bez uhlí. Plným právem se
občané domnívají, ţe zde není ţádná zodpovědnost vůči lidem.“125
Na Nové čtvrti bydleli i rodiče Miroslava Domkáře: „Řekli jim, tady máte
klíče… A to ještě byly problémy, protoţe to bylo zrovna v zimě a oni řekli, bude se
bourat, budete se stěhovat a najednou ţe nebude, protoţe museli čekat, neţ se jim
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zkolauduje byt. A najednou uţ neměli uhlí, tak jsem říkal, přece nebudete kupovat uhlí,
kdyţ se můţete kaţdou chvíli stěhovat. Potom si nechali se sousedem přivézt uhlí,
nechali ho na ulici a kaţdej si prostě vzal. Před Vánocema pak přišli, ţe uţ je ten byt, a
bylo to.“126
Nakonec tedy na vysídlení došlo během zimních měsíců, přičemţ většina
obyvatel se přestěhovala do lokality pod Skřivánčím vrchem. V roce 1981 došlo
v Dolním Jiřetíně ještě k jedné změně. S koncem školního roku skončilo i vyučování
dětí ve škole. Místo nich se do nové školy na jeden a půl školního roku nastěhoval
učňovský dorost Krušnohorských strojíren.
„Nová čtvrť byla na začátku března [1982], aţ na několik rodin, přestěhována
do Mostu. Dekrety na byt má převáţná většina rodin s dětmi, a tak bude z celé obce
na přestěhování čekat jen střední část obce kolem silnice do Hor. Jiřetína.“127 S tím, jak
se obec postupně vyprazdňovala, se navíc objevil zcela nový problém – vandalismus a
rabování.
„Velmi špatný dojem si odnáší Nová čtvrť při loučení, protoţe takřka před očima
rabovací parta co nemůţe odnést, tak svévolně ničí. Druhý den po odstěhování se uţ
s ničím ve starém bytě neshledají a staly se i případy, ţe v noci zastavil vůz před
domem, kde pro jistotu někdo z rodiny hlídá dosud neodstěhovaný nábytek a teprve
po rozsvícení se zájemci o moţnost rabování ztratí.“128
Rabování neskončilo ani v době, kdy uţ byla Nová čtvrť zcela opuštěná.
„Na velikonoční pondělí napadl sníh. Dnes po odsunu Nové čtvrti máme uţ jenom 340
obyvatel. Poslední doba zbytků obyvatel je ztrpčována řáděním „likvidátorů“, kteří
vykrádají nejen opuštěné domy a byty, ale nedělají rozdíl ani tam, kde se dosud
bydlí.“129 „Čeká se na letní měsíce, kdy má být v Janově předána poslední část
dostavěných bytů a má se uskutečnit v kulturním domě v Litvínově rozloučení obce se
všemi občany. (…) Začátkem června, aţ na nepatrné zbytky, je odklizena Nová čtvrť a
do konce roku se má odstěhovat i zbytek obce.“130
V srpnu roku 1982 přestala fungovat i mateřská školka a ţivot v obci tak byl
stále utlumenější. „Likvidace obce pomalu pokračuje kvůli dětem, odcházejí do nových
domovů rodiny se školou povinnými dětmi kvůli novému školnímu roku k 1. září.
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Vyučování učňovského dorostu bude pokračovati v obou školách, jak na náměstí tak i
v bývalé ZDŠ. Nespokojenost zbytku obyvatel, něco málo přes 200, se stupňuje, protoţe
stálé měnění termínů předávání nových bytů postihne většinu starších lidí bez zásob uhlí
a studené a mlhavé počasí je na dosah ruky.“131
Na konci léta ještě došlo k poněkud bizarní události, kdyţ obec díky likvidaci
vyhrála soutěţ ve sběru surovin. „V článku v novinách nadepsaném Absolutně první
ve sběru surovin je oznámeno vítězné místo Dolní Jiřetín v celokrajské soutěţi NV ve
sběru surovin. Na 1 obyvatele připadá 213 kg ţelezného šrotu, 338 kg papíru a 83 kg
textilu. Při stěhování byla sběrna jediné místo, kam bylo moţno nepotřebné a stářím
sešlé věci odnésti.“132
V září se zbylí obyvatelé Jiřetína dozvěděli, ţe v případě jejich stěhování dojde
k dalšímu odkladu. Likvidační komise „oznámila, ţe kolaudace bytů bude aţ v říjnu a
byty mohou býti v Janově přiděleny koncem listopadu. Na počátku léta zkrácené
oznámení bytovek pod Skřivánčím vrchem je rovněţ odloţeno aţ do dubna 1983. Není se
tedy co divit, ţe svému rozhořčení poslední část občanů plným právem dávala průchod.
Ve svém vysokém stáří jistě nemají ţádné radosti z toho, ţe ku starostem se stěhováním
se přidruţí i zimní počasí jak před Vánoci, tak i po nich.“133
V lednu 1983 dostali první ze zbývajících obyvatel dekrety na byty v Hamru a
později i v Janově a do dvou měsíců se všichni přestěhovali. Zdrţení se týkalo jen lidí,
kteří čekali na byty v Mostě. „Pro blok 604 v Mostě pod Skřivánčím vrchem měly
dekrety být vydány 24. března, byly však vydány aţ 9. dubna, protoţe dva dny
před vydáním došlo k vytopení bytů a napsání 64 dekretů se tím opozdilo.“134
Na jaře se z Dolního Jiřetína přesunuly i poslední zbytky sluţeb v podobě
vyhlášené lékárny. Obchod se přestěhoval do Horního Jiřetína, kde začal fungovat
od dubna 1983. V této době jiţ v obci ţila jen hrstka obyvatel, ostatní bydleli ve svých
nových domovech. Ani nové bydlení se však neobešlo bez komplikací.
3. 2. 3. Nové bydlení
Jiţ od května 1980 se začaly první rodiny stěhovat na nová sídliště. Část obyvatel
vysokého věku dostala malé byty v domě s pečovatelskou sluţbou U Bílého sloupu. „To
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byla novostavba, a Jugoslávci, který dělali tady vedle na chemičce, tam byli ubytovaný.
A z toho pak udělali tadyto.“ Před nastěhováním nových nájemníků prošel navíc dům
rekonstrukcí, takţe byty byly ve velmi dobrém stavu. Budova slouţí jako Společný dům
pro seniory dodnes.
Vybraná část obyvatel, většinou romského původu, kteří dříve bydleli
v dělnických koloniích, se přestěhovala na sídliště Chanov, kde jiţ ţili Romové
ze starého Mostu a dalších likvidovaných obcí.
Většina rodin se ale přestěhovala na některé z nových sídlišť. Pro Jiřetínské byly
určené hlavně byty v Litvínově na sídlišti Janov s kapacitou 12 tisíc osob, ale někteří se
stěhovali i do Jirkova či Hamru. „Rodiče šli do Mostu. Jak je ulice Zdeňka Štěpánka
v Mostě, jako na koupaliště ale doprava, tak tam byly tři bloky, sedmipodlaţní,
dvouvchodový.“135 Do domů situovaných v lokalitě pod Skřivánčím vrchem nedaleko
mosteckého Aquadromu se stěhovali obyvatelé Nové čtvrti, ale i později bouraných
částí Jiřetína.
Bydlení na sídlištích navíc alespoň zpočátku přinášelo řadu problémů. „Tady
nebylo nic. Bylo tu bahno, před barákem, tam, co je teď parkoviště, ještě byly sklady.
To se pak rozbourávalo. My jsme tu byli ještě s Pepíkem Kopeckejch první nájemníci,
ještě jsem musel podepsat papír, ţe se budu starat o výtah, jinak nám by ho nepustili a
museli bychom chodit po schodech. Ale postupem se to zlepšovalo.“136
Stíţnosti z nových domovů zaznamenávala i jiřetínská kronika: „Dosud je
od přestěhovaných našich občanů do Janova velmi málo chvály na nový domov.
Závaţné nedostatky jsou v dokončovacích pracích vnitřního zařízení, jako světel,
celkový úklid, nespolehlivost výtahu a naprostý nedostatek prodejen. Největší příčinu ku
stíţnostem ve všech směrech dává shromaţďování cigánských rodin, s dosud
likvidovaných obcí a Mostu.“137
Souţití s romským etnikem bylo v Janově od počátku komplikované. „Ke
zpestření nového ţivota po přestěhování přispívají i cigánské rodiny s velkým počtem
dětí, protoţe tyto nemají ţádnou moţnost volného prostoru ku svým hrám a pobytu
venku, zaměřují se na jeţdění výtahem a okupování volného prostoru domu, jako jsou
chodby a sklepení, kde po nich zůstávají viditelné a neţádoucí stopy jejich pobytu.
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Velkým problémem je u cigánských rodin i placení nájemného i zničeného bytového
zařízení.“138
Příklad neposedných dětí upozorňuje především na další problémy ţivota
na Janovském sídlišti. Sousedské neshody totiţ byly jen jednou z mnoha nástrah, které
na Jiřetínské čekaly. Problémy však nebyly pouze výsadou Janova: „Potíţe jsou stejné
jako u všech našich nových sídlišť, není upravena komunikace, není dostatek
prodejen.“139
První záţitky z nového bydlení tak pro mnohé příchozí byly velmi trpkou
zkušeností. „Velmi různé je také vyjádření občanů o nových domovech. Jedna
z nejpočetnějších stíţností je na nedostatečné vytápění, nedostatek teplé vody a
na prosakování vody se stropních panelů. Do bytů pod Skřivánčím vrchem v Mostě
nosili nábytek po kotníky v blátě, protoţe venkovní úprava u domů nebyla dosud
provedena.“140
Kromě obecných problémů, které trápily všechny příchozí obyvatele, měl Dolní
Jiřetín v Janově ještě jeden zmiňovaný problém: Nedostatek bytů v poţadované
velikosti, a oproti tomu přebytek velkých bytových jednotek se zvláště na začátku
stěhování nedařilo řešit. „Tady nic jinýho nebylo, na nás zbyly jen byty jedna čtyři,
protoţe do malých bytů šly Kopisty. Takţe tady šla často jedna osoba do kvartýru jedna
čtyři. Potom to udělali tak, ţe ti, co byli samotní, platili normálně nájem, ale neplatili
ten nadměr, ten nájem navíc. Protoţe neměli na výběr. Na začátku si někdy lidi ty byty
vyměňovali, ale pak do těch malejch přišli cikáni a uţ mezi ně nikdo nechtěl.“141
Nutno ovšem přiznat, ţe byty velké na počet pokojů nemusely příchozím
připadat tak velké. „Tam jsem měl byt jedna dva, jenţe rozměrově byla jedna místnost
tam větší jak tady dvě dohromady. Takţe jsem měl loţnici a dětskej pokoj přepůlenej, a
pak jsem měl obývák. Ale měl jsem u toho svojí zahradu.“142 Pro páry vyššího věku nebo
samotné osoby, kterých byla v původním Jiřetíně většina, ale zůstávaly byty příliš
veliké.
Zcela opačný názor ale měli lidé z mladší generace. „Spokojený jsme byli. Na tu
dobu to odpovídalo.143 Také mladí lidé si nové byty chválili. Zatímco jinde v republice
se museli psát na pořadníky, v Janově přišli k velkému bytu bez dlouhého čekání.
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Stačilo, aby byli vedení jako samostatná rodina, nebo bydleli s rodiči v domku o více
bytových jednotkách.
Pro mnoho lidí navíc bylo stěhování na sídliště značným polepšením. „Někdo se
těšil, někdo ne. Nám se odcházelo špatně, protoţe jsme měli všecko udělaný. Kdo tam ţil
a měl záchod společně na chodbě, měl jenom studenou vodu a kdyţ se chtěl vykoupat,
musel zatopit v lázeňským kotli, nebo musel topit v kaţdým pokoji v kamnech, a
najednou přišel do tohohle, kde otočí kohoutkem a teče mu teplá voda, otočí si
na radiátoru a má teplo, tak je to o něčem jiným.“144
Přesto moji narátoři vzpomínali na Dolní Jiřetín s velkou dávkou nostalgie:
„Tady je to větší pohodlí neţ tam, tam si člověk musel zatopit, nanosit uhlí, oproti tomu
je to tady komfort. Ale na lidský vztahy to tam bylo lepší. Na vesnici se přece jenom
všichni znají, kdeţto tady v paneláku člověk pomalu nikoho nezná. Bylo to tam mnohem
ţivější. Scházeli jsme se v hospodě a tam se člověk všechno dozvěděl. Tady se pak ještě
nějakou dobu dávala parta dohromady, dělali jsme výroční schůze. […] Musel jsem si
prostě zvykat. Tady jsou akorát hospody a nic jinýho tu není. Tam jsme měli taneční sál,
kino, tělocvična tam byla, hřiště, tam nebyl problém někam vyrazit.“145
3. 2. 4. Z domků na zahrádky
Pro mnohé Jiřetínské bylo přestěhování z rodinných domků či malých bytových objektů
do často horních pater panelového domu příliš velkou změnou. Místo zahrad, kde
pěstovali zeleninu i ovocné stromy, měli jen společné prostory mezi paneláky a
květináče na balkonech. Okolí domů navíc bylo v prvních letech jen bahnité, a kdyţ
vzrostla zeleň, obsadila lavičky a hřiště mládeţ nebo nepřizpůsobiví občané, jejichţ
počet zejména na sídlišti v Janově postupně narůstal.
Ztrátu kontaktu s přírodou si proto kompenzovali tak, ţe si zeleň pronajímali.
Všichni narátoři, kteří ţijí v Janově nebo v něm alespoň nějakou dobu ţili, měli
pronajatou či koupenou zahrádku v kolonii. Výjimkou byl Květoslav Duben, který ţil
v Jiřetíně v rodinném domku, za který dostal vysokou finanční kompenzaci. Utrţené
peníze vloţil do nákupu chaty v horách nad Litvínovem. Před několika lety však chatu
prodal, podobně jako ostatní své zahrádky, protoţe s přibývajícím věkem přestali
na údrţbu dalšího majetku stačit.
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Ne všichni se však nechali tímto trendem zlákat. „Zahrádku si [rodiče]
nekoupili, protoţe uţ byla taková doba, ţe se ty zahrádky vykrádaly. V Jiřetíně měl táta
zahrádku u domu, ale kdyţ šel do novostavby, tak by měl zahrádku někde, kde na ní
neviděl. Tak říkal, budu se tam s něčím piplat a nějaký zloději přijdou a vykradou mi to,
prostě uţ zahrádku nechtěli.“146
Jinou variantu zvolil další z narátorů, Jiří Hromádko, který také dostal
kompenzaci za rodinný dům v Jiřetíně. Podobně jako někteří další obyvatelé se odmítl
přestěhovat do panelového domu a místo toho si koupil nový dům. „Já jsem si vyhlídl
dům, který jsem koupil, a protoţe jsem ten byt nepotřeboval, tak mi ještě přidali dvacet
tisíc, za ten byt. Takţe já jsem to dal nějak dohromady, ale stejně jsem tím přišel asi o
80 tisíc. Ten barák byl o hodně draţší, neţ mi dali. […]“147
„Oni skoro všichni, který si kupovali domky, na tom prodělali. Nejenom já. A
bylo to obtíţný, protoţe zároveň se likvidovaly Albrechtice, a to byli taky domkáři, taky
sháněli a nechtěli jít do paneláků. Takţe mezi náma byla veliká konkurence. Kdo tenkrát
prodával dům, tak na tom vydělal, protoţe byla konkurence, tak na tom mohli vydělat.
Byl odhad, a pak byla cena. Odhad byl oficielní a cena byla tajná.“148
Z celé obce ale ke koupi domu přistoupilo jen několik málo obyvatel. Většina se
v jednotlivých fázích odstěhovala do bytů na sídlištích v Janově, Mostě, Jirkově a
Hamru. Starší lidé zde často zůstali a doţívají nebo jiţ doţili v přidělených bytech. Ti
mladší většinou odešli, ať jiţ do jiného města, či do rodinného domku, protoţe zejména
na sídlišti v Janově neviděli budoucnost.
3. 2. 5. Poslední týdny
Poslední fáze likvidace ve smyslu ukončení ţivota v obci nastala v dubnu 1983.
Po vystěhování další části obyvatel zůstalo v Dolním Jiřetíně jen 13 rodin, z nichţ
většina dostala dekret na blok 603 v Mostě pod Skřivánčím vrchem.149 I tyto rodiny se
tak postupně odstěhovaly do nových bydlišť.
Je poněkud kuriózní, ţe zůstat v obci co nejdéle mělo pro některé její obyvatele
zjevně prestiţní nádech. „Já jsem byl předposlední, kdo se odtamtud stěhoval. A to
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jenom proto, ţe jsem nevěděl, ţe tam ještě někdo bydlí.“150 I další narátor se hned
zpočátku rozhovoru chlubil, ţe se stěhoval jako jeden z posledních.151
Skutečně poslední obyvatelkou Jiřetína byla Libuše Švendová, která bydlela
ve čtvercové vile č. p. 70 v Ţiţkově ulici. Na její odpor proti stěhování vzpomínají i její
tehdejší sousedé. „Vím, ţe tam bydlela Švendová, ještě kdyţ tam okolo při natáčení
jezdily tanky. Nechtěla to pustit, a to uţ se bouralo okolo. Chtěla za tu vilku víc, neţ
kolik jí dávali.“152 „Líba Švendů byla poslední. Ta tam byla skrytá, oni měli barák u
koupaliště. […] Ale ta šla nedlouho po mně.“153
Tato zarputilá ţena trápila likvidátory i tím, ţe ještě na jaře 1983, v době, kdy
ostatní jiţ měli po měsíce uzavřené výkupní smlouvy, odmítala přistoupit na dohodu a
prodat svůj dům. Po jejím vystěhování v červnu 1983 definitivně skončil obecní ţivot
v Dolním Jiřetíně.
Obyvatelé obce se ale ještě jednou v hojném počtu sešli 25. června v Kulturním
domě v Litvínově, kde se konalo slavnostní rozloučení s obcí a občany. V rámci oslav
proběhla poslední schůze MNV a plenární zasedání. „Rozloučení se všemi občany bylo
ve velkém sále v 15 hod., kam byli všichni pozváni. Slavnost začala projevem předsedy
NV Zd. Bauera a přivítáním zástupců KSČ, ONV, ONF a kronikáře obce. Po projevech
všech okresních funkcionářů následoval estrádní program, společná večeře a pak
taneční zábava.“154
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4. Vývoj po likvidaci
V druhé polovině roku 1983 uţ je moţné povaţovat obec za zlikvidovanou. Část obce
sice ještě stála, ale uţ nebyla dlouhodobě obývaná, nefungovaly v ní ţádné samosprávné
orgány, a většina budov jen čekala na demolici. Přesto ještě dlouhé měsíce bylo v obci
rušno. Probíhala postupná demolice, došlo na likvidaci hřbitova, opuštěné ulice
poslouţily jako kulisy filmařům.
Během následujících let zmizely poslední domy a obec, která ve své době měla
status města a přes tři tisíce obyvatel, nahradila tráva a nálety. Mezitím se realizoval i
jeden z důvodů, proč byla obec zbourána – důl Centrum začal těţit ochranný pilíř
Dolního Jiřetína a prostor ještě před nedávnem obývaný lidmi byl zakrátko zcela
poddolován. Tak jako dříve v okolí Jiřetína, i zde se záhy začala propadat půda a
do vzniklých děr se stahovala spodní voda.
Události mezitím nabraly obrátky. Během 80. a počátku 90. let zmizelo z mapy
mostecké pánve ještě několik obcí, např. Komořany, Albrechtice, nebo poslední
likvidovaná obec Libkovice u Mariánských Radčic. Podobný osud byl naplánován i
pro další obce, Louku u Litvínova, Horní Jiřetín či Černice. Jejich likvidaci ale v roce
1991 zabránilo zavedení těţebních limitů. Tyto limity však jsou neustále pod tlakem
uhelných společností a části politiků, usilujících o jejich prolomení. Třicet let
po likvidaci Dolního Jiřetína se tak Horní Jiřetín ocitá pod stejným tlakem.
V této kapitole se proto chci věnovat dvěma tématům. Prvním je vývoj na území
Dolního Jiřetína po odchodu posledních obyvatel, druhým pak případ Horního Jiřetína,
který je dnes jednou z nejohroţenějších obcí v republice.

4. 1. Dolní Jiřetín po odchodu obyvatel
Na počátku léta 1983 se z Dolního Jiřetína odstěhovali poslední obyvatelé. Obec tím
ovšem nebyla zcela zlikvidovaná. Přestoţe současně s vysídlením postupně docházelo i
k demolici některých domů a ulic, ještě stálo celé centrum obce i vybrané objekty
z oblastí, které uţ jinak byly zbourány. K demolici obce totiţ docházelo jen postupně.
První části obce, nouzové domky u stadionu, Hornická ulice a celé kolonie,
zmizely jiţ před létem 1981. Likvidaci ale přestál dům č. p. 290, za hřbitovem, který
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patřil SHD, a ty v něm vytvořily jedno z center likvidačního plánování.155 Stát zůstala i
nová škola, která měla nakonec spadat aţ do pozdější etapy likvidace, objekty Báňských
staveb, sklad propan butanu a provozní místnosti na stadionu.156 Tím byla ukončena
likvidace kvůli chemickým závodům a další bourání spadalo pod odpovědnost dolů.
Bourání Nové čtvrti, o jejíţ konec měly doly největší zájem, se ale po několik
měsíců odkládalo a nakonec na ni došlo aţ na jaře 1982. Demolice ale proběhla o to
rychleji. V průběhu března se odstěhovali poslední obyvatelé a „na prvého května stála
uţ jen budova bývalé „Raifausenky“ a ostatní část uţ zmizela.“157 Pro usnadnění
skrývky byly navíc domy zlikvidovány i se základy. 158
Pro rok 1983 tak zbývala střední část obce kolem náměstí s kostelem a osada
Čtrnáct dvorů. Na konci roku skutečně začala postupná demolice. Po nějakou dobu ještě
stály „obě školy na náměstí a ZDŠ [nová škola], budova NV s budovou knihovny,
hřbitov, budova SHD za hřbitovem, Báňské stavby – betonárka a objekt Propan Butan.
Ve dvou objektech bude aţ do úplného provedení demolice mít pracoviště vedení
demolice u hřbitova.“ 159 Postupně však zmizely i ty.
Podle jednoho z narátorů byly nakonec posledními stojícími budovami školy:
„Mám fotografii, já tomu říkám Jiřetínský univerzity, kdyţ uţ bylo všechno zbouraný,
tak obecná [škola] zůstala stát, měšťanka zůstala stát a školka vedle taky. Tak tam byly
všechny tři univerzity.“160 Po jejich zbourání jiţ z Jiřetína zbylo jen několik objektů
v areálu dolu Centrum.
Po vysídlení ovšem proběhlo v obci více neţ jen demolice. Likvidátory čekalo
náročné zrušení místního hřbitova a v posledních měsících své existence přilákal Dolní
Jiřetín i pozornost filmařů.
4. 1. 1. Filmování
I kdyţ z obce odešli poslední starousedlíci, nebyla v dalších měsících roku 1983
opuštěná. Stálé obyvatele vystřídali němečtí vojáci, rudoarmějci a tanky. V obci
neprobíhala válka, ale natáčení filmu Jurije Ozerova Boj o Moskvu. Tento film je
rozdělený do dvou částí, Agrese a Tajfun, a jak název napovídá, pojednává o německém
155
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nevydařeném útoku na Moskvu v roce 1941. Příprava projektu včetně natáčení
probíhala pět let. Tak dlouhá doba se ovšem projevovala i na mnoţství míst,
pouţitelných pro natáčení záběrů z exteriéru.
První půle monumentální eposu, Agrese, se natáčela z větší části ve starém
Mostě. Město, tehdy jiţ opuštěné a připravené k demolici, se ovšem při natáčení
postupně likvidovalo. Domy, které měly představovat válečnou Moskvu, se skutečně
hroutily a vybuchovaly. Do toho probíhala i skutečná demolice, takţe během filmování
staré město prakticky zmizelo. Produkce proto hledala nové kulisy a rozhodla se pouţít
čerstvě opuštěný Dolní Jiřetín.
Natáčení se proto v létě 1983 přestěhovalo do Dolního Jiřetína. Přes jisté úpravy
Jiřetínští svoji obec a své domy samozřejmě poznali. „Kdyţ tam natáčeli Rusové,
tak tam šli tak akorát do našeho vchodu, to je tam přímo vidět v tom filmu.“161
„A na zahradě našeho baráku se tam v tom filmu odehrává boj, a nakonec tam i tanky
jezdí, po tý naší zahradě.“162 Neţ však došlo k natáčení Tajfunu, druhé půle filmu, byl
Dolní Jiřetín zbourán a další natáčení tak probíhalo na Olomoucku.163
Kromě Jurije Ozerova pro Boj o Moskvu vyuţil opuštěné obce i český reţisér
Zdeněk Troška, který zde točil historické drama Poklad hraběte Chamaré. „Kdyţ se tam
točil Poklad hraběte Chamaré, tak to uţ byl Dolní Jiřetín celej vystěhovanej a zčásti i
zbouranej. Filmaři byli na starý škole, jak byla základka, a tam kvůli nim ještě někdo
byl.“164
Ponurý film, natočený podle námětu Aloise Jiráska, začíná snovou sekvencí
s naturalistickým zobrazením inkvizice a apokalyptickými výjevy. 165 Mezi nimi jsou i
záběry z Dolního Jiřetína. „Tam je scéna, jak hoří kostel. A to je právě Jiřetínskej kostel.
Je to taková dost temná scéna. (…) Ono to bylo pro ty filmaře dost exkluzivní.“166
Kromě kostela jsou ve filmu záběry i z dalších koutů obce.
Existuje i film přímo o Dolním Jiřetíně. Aby likvidované obce na Mostecku
nezmizely zcela beze stopy, vznikl o kaţdé z nich krátký vzpomínkový film, kde jsou
záběry na významné památky v obci i na některé domy a ulice. Film o Dolním Jiřetíně
161

Zdena Hromádková, rozhovor z 11. května 2011.
Jiří Hromádko, rozhovor z 11. května 2011.
163
ANDRÝSEK, Jan: Město Most jako filmová kulisa. Natáčení filmů na Mostecku v letech 1965-1985.
Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta: Brno 2008. Str. 32. Dostupné na
http://is.muni.cz/th/180886/ff_b/Bakalarka_-_finalni.pdf, poslední přístup 17. června 2011.
164
Miroslav Mach v rozhovoru s Květoslavem Dubnem, rozhovor z 12. dubna 2011.
165
Tuto úvodní sekvenci je moţné shlédnout i na internetovém kanálu youtube.com. Dostupné na
http://www.youtube.com/watch?v=WumeiQAfYCQ, poslední přístup 17. června 2011.
166
Jiří Hromádko, rozhovor z 11. května 2011.
162

66

vznikl nejspíše v roce 1983, ale pouţívá i starší záběry, na kterých je obec ještě z části
obydlená a stojí budovy, které jiţ byly v roce 1983 zbourány, například dělnické
kolonie. Tento film má řada pamětníků na DVD nosičích spolu se záběry z okolních
zbouraných obcí a ze starého Mostu. Bohuţel z něj však nelze zjistit, kdo film vytvořil.
4. 1. 2. Hřbitov a památky
Po definitivním vystěhování obce došlo i na zrušení hřbitova. Na hřbitově, který kromě
Dolního Jiřetína slouţil i Záluţí, bylo přesně 777 hrobů, společný hrob pro oběti náletu
na Záluţí v roce 1945 a hrob neznámého vojína.167 Plán na jeho likvidaci existoval jiţ
od roku 1978, kdy se plánovalo přesunutí hrobů do Litvínova a Mostu podle nového
bydliště pozůstalých.
V roce 1981 proto došlo k sepsání všech hrobů, zakreslení jejich polohy a
vyfotografování i s pomníkem. Zajímavé je, ţe likvidační plán ještě počítal s dodrţením
tzv. tlecí doby, která musela uběhnout od posledního pohřbu a odsouvala moţnou
likvidaci aţ na počátek 90. let, zatímco o tři roky později se jiţ podle kroniky počítalo
s tím, ţe hřbitov zmizí nejpozději v roce 1985. 168
Zároveň s dokumentací hrobů řešil MNV i jak s nimi dále naloţit. „Kaţdýho se
zeptali, jestli chtějí ten hrob zrušit, úplně, nebo jestli ho chtějí přestěhovat i s pomníkem,
nebo jestli chtějí jenom urnu, ţe by ty ostatky spálili, dali do urny, a tu dali těm
pozůstalým, nebo jestli by chtěli, aby je dali do společnýho hrobu pro Jiřetín.“169
Pro hroby, které měly být přesunuty, se navíc sloţitě hledalo místo na hřbitovech
v okolí. „Původní určené místo u kremace v Mostě je odvoláno a nahrazeno hřbitovem
v Litvínově na lomské cestě. Počítáno bylo i s místem na hřbitově v Hor. Jiřetíně, ale i
toto rozhodnutí bylo zrušeno.“170
Jedním z důvodů, proč se na likvidaci spěchalo, byl výskyt vandalismu. „Hřbitov
byl nejdřív bezprizorní. Do obecní školy, potom, kdyţ se to zrušilo, chodili učňové.
A vím, ţe ti odkryli některý ty hrobky na hřbitově a ostatky vyházeli ven. Měli z toho
maléry, ale nedali si říct.“171 Učňové z Krušnohorských strojíren o přestávkách
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přelézali zeď mezi školou a hřbitovem a krátili si tam čas. Výsledkem jejich řádění byly
zpřeráţené desky na hrobech, ale i přehrabané rakve. 172
Na začátku roku 1982 „na NV úřadovala likvidační sloţka pro přemístění
hřbitova, kde kaţdý mohl přihlásiti převezení pomníku do místa nového pobytu. Ostatní
pozůstatky po zemřelých budou spáleny a budou uloţeny společně na hřbitově
v Litvínově a pomníky budou svezeny na sloţiště.“173 Sloţité přípravy na přemístění
jednotlivých hrobů ovšem poněkud znehodnotil fakt, ţe k exhumaci docházelo bagrem.
Podle vzpomínky jednoho z narátorů se navíc likvidátoři nechovali příliš eticky:
„Ty, co chtěli ty urny, tak jak to asi zjišťovali, kdyţ tam byli tři čtyři, kterej je
kterej. Tak si myslím, ţe oni ty kosti spálili, pak vzali ty urny, kaţdýmu něco nasypali a
narazili tam jména. Já jsem tenkrát, protoţe jsem v jednu chvíli dělal okresního
poslance, tak si mě lidi stěţovali, ţe jim nedali urny. Měli jich asi pět a oni jim dali
jenom dvě.
Tak jsem si tam vykročil, na ty likvidátory, a druhej den uţ měli ty ostatní, je tam
vyrobili. Ale měli z toho takovej fofr, ţe těm lidem dokonce dali i desku na hrob. A oni
mlčeli, protoţe byli rádi. Protoţe kdyby se rozmázlo, jak to dělají s tím popelem, to by
byl malér. Buhví, koho tam maj. Tam byli pochovaní i ty Němci, co pak odešli, tak
buhví, jestli tam nemají nějakýho Germána.“174
V Jiřetíně byla řada soch a dalších památek, které byly před zničením obce
přemístěny na nová stanoviště. Jednalo se například o plastiky z konce 18. století, které
zdobily oltář v kostele sv. Mikuláše, ale i o pamětní desku k zaloţení pionýrské
organizace. Nejvýznamnější ale byla dvě sousoší.
První z nich, jezdecká socha patrona obce sv. Jiří z roku 1711 stávala před
kostelem. Během likvidace bylo sousoší převezeno ke kostelu v Litvínově, kde ale došlo
k významnému poničení 4 menších soch českých světců, které stály na rozích
čtverhranného zábradlí. Před několika lety poţádal Horní Jiřetín o navrácení sousoší a
to se tak v roce 2005 přesunulo zpět do Jiřetína, i kdyţ tentokrát ne do Dolního. Sošky
světců se nepodařilo zachránit, ale hlavní část díla Bernharda Dörla dnes stojí v parku
mezi poštou a starým mlýnem.175
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Druhou bylo dvousousoší sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského
z roku 1739, které stávalo na Svatojánském náměstí u silnice.176 Toto sousoší se
přestěhovalo do osady České Zlatníky v Obrnicích. Před nedávnem prošlo rekonstrukcí.
Horní Jiřetín má zájem o navrácení i této památky, ale Obrnice jsou proti.177
Nemovité památky, jako kostel sv. Mikuláše v barokním stylu nebo kaple
sv. Floriána z poloviny 18. století, která stávala při cestě do Horního Jiřetína, bohuţel
čekal mnohem smutnější osud. Spolu s celou obcí byly zbourány a dnes tak ţijí jen
na dobových fotografiích.
4. 1. 3. Současná situace
Po zbourání posledních domů zbylo z Dolního Jiřetína jen několik staveb na dole
Centrum a důl sám. Ten začal záhy těţit pod prostorem zaniklé obce. Očekávaný výnos
10 milionů tun uhlí sliboval intenzivní těţbu na několik desítek let. V 90. letech zdejší
těţba přešla z metody komorování na metodu tzv. stěnování, která umoţňuje návrat
do míst, kde se jiţ těţilo.178 V roce 1995 se na dole Centrum ročně vytěţilo 420 tisíc tun
uhlí.179 Později výtěţnost postupně klesala, v roce 2009 to bylo pouze 280 tisíc tun
ročně.180
Dnes je důl Centrum posledním hlubinným dolem na hnědé uhlí, který ještě
funguje. Jeho provoz je zajištěný do roku 2012, ale jedná se o prodlouţení provozu ještě
o několik let. Jeho areál, leţící při pravé straně na počátku silnice od chemických
závodů do Horního Jiřetína, a staré budovy, z nichţ některé jsou od roku 2001 kulturní
památkou,181 jsou dnes jedinou připomínkou toho, ţe zde po sedm set let ţili lidé.
Na místě Dolního Jiřetína je nyní zčásti hlušina, zčásti jezero, vzniklé
jako propadlina kvůli poddolování dolem Centrum. „Dneska tam uţ nic není, jenom
176
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voda. Ale rybáři tam chodí.“182 Původní silnice na Horní Jiřetín uţ také neexistuje.
Po většinu trasy od chemičky vede podle dřívější cesty nová silnice, aţ těsně před
prvními domy se vrací zpátky do původní stopy. Důvodem je právě jezero, které se
rozšířilo a původní silnici pohltilo. Dodnes jsou u břehu vidět kusy asfaltového povrchu
a pevnější části slouţí jako stanoviště pro zmiňované rybáře. Podle pozorování místních
se ale jezero stále rozšiřuje a postupně se přibliţuje i k nové silnici.183
Průjezd kolem bývalého Dolního Jiřetína je pro vystěhované obyvatele stále
spojený s nostalgií. Jak říká jeden z narátorů, „to víte, to jedete okolo, a kolikrát se
dohaduju, kde to asi tak bylo. Ale teď uţ to není vidět. Teď je to prostě jedna velká
louţe.“
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ţe zpět do rodinného domku by se přestěhoval jen v případě, ţe by znovu postavili
Dolní Jiřetín.185
Bývalí obyvatelé Jiřetína tedy na svou obec nezapomněli, o čemţ svědčí i další
aktivity vystěhovaných. Po likvidaci dále existoval v Janově fotbalový klub Baník Dolní
Jiřetín, přestoţe v posledních letech klub spíše skomíral. Tato snaha však neměla
dlouhého trvání. Klub „fungoval, jakoţe pod hlavičkou Dolního Jiřetína, ale uţ v něm
hráli úplně cizí lidi. Teď akorát hraje vţdycky s Horním Jiřetínem stará garda, jenom
mezi sebou.“186
Nedlouho po vystěhování ale vznikla i tradice, která se udrţela aţ do
současnosti. Kaţdý rok v září se v restauraci Pod lesem v Horním Jiřetíně schází bývalí
obyvatelé zlikvidované vesnice a vzpomínají na staré časy.187 Umístění těchto srazů jen
potvrzuje vazby mezi oběma obcemi. V posledních letech se však zdá, ţe Horní Jiřetín
bude s tím Dolním spojený i podobným osudem.

4. 2. Horní Jiřetín: Podobný osud o třicet let později?
Osudy obou Jiřetínů byly od počátku propletené. Ať jiţ existovaly jako jedna obec,
nebo jako obce dvě spadaly pod jednoho vlastníka, historie jednoho Jiřetína by nebyla
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úplná bez historie toho druhého. Obě obce leţely těsně vedle sebe, dokonce na sebe
přímo navazovaly, obyvatelé přecházeli z jedné do druhé za zábavou i za nákupy.
Dolní Jiřetín se rozkládal na rovině na samotném úpatí Krušných hor, zatímco
Horní se jiţ způli zdvihá na jejich svazích. Často se proto stávalo, ţe mladší členové
rodiny ţijící v níţině odcházeli z dosahu dotěrných dolů na vzdálenější konec Horního
Jiřetína, kde osídlení stále expandovalo a rozrůstá se dodnes. Jedna rodina tak ţila
v obou obcích najednou.
Po likvidaci Dolního Jiřetína se zdálo, ţe zůstane stát alespoň Jiřetín Horní a
historie obce nesoucí tento název přetrvá do dalších století. V posledních letech se však
stále častěji hovoří o tom, ţe by i jeho měl stihnout osud likvidované obce, protoţe
město Horní Jiřetín zčásti leţí na zásobách hnědého uhlí, po kterém touţí místní
těţařské společnosti.
Přitom jednou z podmínek umoţnění likvidace Dolního Jiřetína bylo
zabezpečení okraje obce Horní Jiřetín a zachování pozemní komunikace, na které leţela
likvidovaná ves.188 Spojnice mezi Horním Jiřetínem a chemickými závody totiţ byla
důleţitá kvůli kaţdodennímu cestování tamních obyvatel do práce, i kvůli přístupu
k obcím leţícím výše v Krušných horách.
Nedotknutelnost Horního Jiřetína ale neplatila stoprocentně, protoţe ještě během
likvidace Dolního Jiřetína došlo k zásahům i na katastru druhé obce. „Pro zajištění
plnění plánovaných těţeb, bez meziročních výkyvů, bylo nutné posunout hranici rubání
asi o 80 m směrem severozápadním. Z tohoto důvodu se vlivem rubání nutně změní
jihovýchodní okrajové části povrchu katastrálního území obce Horní Jiřetín.“189
Zmíněnou změnou byla demolice patnácti domů leţících při Mostecké ulici
nejblíţe hranice mezi obcemi a vysídlení 83 obyvatel v nich bydlících. O rozšíření
likvidace se rozhodlo na podzim 1981 a jeho realizace proběhla současně s likvidací
poslední části Dolního Jiřetína.
Po zbytek osmdesátých let ale rozhodnutí o udrţení obce platilo. Těţba se
soustředila na území bývalého Dolního Jiřetína a jeho sesterská obec tak mohla zůstat
v bezpečí. Po revoluci navíc přibyla nová „pojistka“, která se na dlouhé roky stala
symbolem souboje o zachování či zboření Horního Jiřetína – těţební limity.
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4. 2. 1. Územní limity těžby
Těţební limity byly stanoveny usnesením vlády na podzim roku 1991. První, přijaté 30.
října, se týkaly severočeské hnědouhelné pánve,190 druhé, přijaté o necelý měsíc
později, řešily situaci na Sokolovsku.191 Horního Jiřetína se bezprostředně dotklo první
ze zmíněných usnesení. Jeho návrh vypracovalo ministerstvo ţivotního prostředí České
republiky vedené členem Strany zelených Ivanem Dejmalem.
Podle něj se vláda premiéra Pitharta „rozhodla změnit pohled na energetiku,
jejímţ dosavadním posláním bylo zajistit dostatek levné energie pro hospodářský rozvoj
země. Nová energetická politika měla naopak definovat, jak velké mnoţství energie
můţeme ekologicky přijatelným způsobem získat z vlastních zdrojů a jaký objem
za stejných podmínek vyrobené energie můţeme dovézt, a tomuto limitnímu mnoţství
energie přizpůsobit orientaci domácího hospodářského vývoje.“192
K přijetí usnesení vedlo vládu hned několik důvodů. Nezanedbatelný je
pochopitelně důvod politický, protoţe těţební limity vymezovaly nejen prostor, kam
smí doly zasahovat, ale i postoje porevoluční vlády vůči postojů té předrevoluční.
Energetická politika tak byla jedním z polí, na kterých se realizovala změna státního
zřízení. Politika ale nebyla jediným důvodem:
„Především to byla potřeba uchovat poslední zbytky ekologické a sídelní
struktury území, ve kterých je ukryta přírodní a kulturní paměť kraje a bez kterých se
při budoucí rehabilitaci území Podkrušnohorské pánve neobejdeme. V místě dnešního
sporu, v oblasti Černic a Horního Jiřetína, to pak byl i důvod geologický.“193
Horní Jiřetín je ohroţován postupem povrchového dolu Československé armády,
který místy, například pod zámkem Jezeří, sahá aţ velmi blízko k úpatí Krušných hor.
Výsledkem je, ţe dochází k poměrně častým sesuvům půdy, naposledy v lednu roku
2011 se pod zámkem utrhl kus svahu. Sesuvy by hrozily i při vytěţení zásob uhlí pod
Horním Jiřetínem a Černicemi. Sesouvající se půda navíc není ohroţením jen pro
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dělníky pracující v lomu, ale mohlo by dojít i k narušení stabilizačního pilíře Krušných
hor, coţ by způsobilo další sesuvy či povrchová zemětřesení. Doly ovšem situaci
objasňují jako důsledek krátkodobých prudkých klimatických výkyvů.194
Po přijetí těţebních limitů následovalo několikaleté období klidu. Pro obec
znamenalo další fázi rozvoje, protoţe v roce 1994 po devětadvaceti letech skončila
stavební uzávěra a zdejší obyvatelé mohli začít znovu opravovat své domky a stavět
nové. Horní Jiřetín dostal novou perspektivu, coţ se projevilo nejen na celkovém
vzhledu obce, ale i na zastavení poklesu počtu jejích obyvatel, kterých od dob zavedení
stavební uzávěry ubylo z téměř tří tisíc na necelé dva tisíce.195
V roce

1998

začalo

ministerstvo

průmyslu

a

obchodu

v součinnosti

s ministerstvem ţivotního prostředí připravovat koncept surovinové a energetické
politiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením Karla Kühnla (ODA, pak Unie
Svobody) připravilo dvě varianty, z nichţ jedna zvaţovala vyuţití především zásob
fosilních paliv, tedy i hnědého uhlí, a počítala s prolomením limitů, druhá chtěla limity
zachovat a vyuţít energii dováţenou ze zahraničí a částečně i obnovitelné zdroje.
Ministerstvo ţivotního prostředí prosazovalo především třetí, „nejzelenější“ variantu,
která měla za cíl dosáhnout energetických úspor. Obě ministerstva se snaţila najít
kompromis, ale rozhovory ztěţovaly zásadní rozpory ohledně dostavby jaderné
elektrárny Temelín.196
Situaci vyuţil Český báňský úřad, který na okresní úřady v Mostě a Chomutově
rozeslal návrh na zrušení těţebních limitů. „Návrh byl rozeslán, přestoţe tento postup
ministerstvo průmyslu a obchodu podle mluvčího Daniela Častavaje zamítlo.“197
Okresní úřady se k věci měly vyjádřit do tří dnů. Návrh byl přitom koncipován čistě
z pohledu těţebních společností a například vůbec nezmiňoval, ţe by po prolomení
limitů nutně následovalo zrušení několika obcí a přestěhování tři a půl tisíce osob.198
Báňský úřad, v jehoţ čele stál Roman Makarius, tak překročil své pravomoci. Tento
útok na limity však odstartoval diskuzi o jejich zachování, která se táhne aţ dodnes.
V roce 1998 došlo také ke kontroverzní privatizaci Mostecké uhelné společnosti,
kdyţ nadpoloviční většinu akcií získala skupina Appian. Vedení státu záhy obvinilo
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nejvyšší představitele MUS, ţe za skupinou Appian stojí ve skutečnosti oni. Antonín
Koláček a další lidé z vedení společnosti měli nezákonně odčerpat peníze určené na
budoucí rekultivace, které Mostecká uhelná ukládala do rezervních fondů ve Švýcarsku,
a za takto získaný obnos následně společnost koupit. Podivné transakce se staly
předmětem policejního zájmu v Česku i ve Švýcarsku a vyšetřování trvá dodnes,199
nicméně ztrátou podílu v MUS ztratil stát i moţnost ovlivňovat její další postoje
k limitům těţby. V roce 2003 společnost koupil jiţ přímo Antonín Koláček, Luboš
Měkota (oba po čtyřiceti procentech), Petr Pudil a Vasil Bobela (po deseti procentech),
kteří ji po třech letech převedli na nizozemskou firmu Czech Coal. Tehdy do společnosti
vstoupil i podnikatel Pavel Tykač, který začal prosazovat soupeření s firmou ČEZ.200
V dalších letech se o prolomení limitů vedla mediální diskuze, která vyvrcholila
na jaře 2004, kdy ministr průmyslu a obchodu Milan Urban (ČSSD) předloţil vládě
Vladimíra Špidly (ČSSD) Státní energetickou koncepci České republiky a ta ji
10. března usnesením číslo 211 schválila. Koncepce jasně říká, ţe je nutné „racionální
přehodnocení vládních usnesení o územních limitech těţby hnědého uhlí,“201 přičemţ
toto přehodnocení se má projevit jako „optimální vyuţití všech vytěţitelných zásob
hnědého a černého uhlí a dalších paliv.“202 V reakci na její přijetí proběhla menší
demonstrace před Úřadem vlády v Praze a v roce 2005 uspořádal Horní Jiřetín
referendum, kterého se zúčastnily tři čtvrtiny obyvatel obce. Na otázku, zda si přejí
zachování Horního Jiřetína, přitom 96 % z nich odpovědělo, ţe ano.203
V prosinci 2006 proběhlo referendum o limitech i v Litvínově, který by se
v případě jejich prolomení ocitl jen několik stovek metrů od okraje lomu. Hlasovat
přišlo jen 38 % voličů, ale 95 % z nich bylo proti prolomení. Nízká účast znamenala, ţe
výsledek referenda nebyl pro představitele města právně závazný, ti se ale přesto
rozhodli, ţe ho budou respektovat.204 Proti nim však stojí těţařská lobby, které se rok od
roku lépe daří prosazovat svoje zájmy mezi politiky.
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Na přelomu let 2005 a 2006 sepsali odboráři Mostecké uhelné společnosti petici
za prolomení těţebních limitů. Od tehdejšího premiéra Jiřího Paroubka (ČSSD) se
dočkali odpovědi v dopise, kde označil zrušení limitů za nevyhnutelné.205 Téma
prosazoval i na jednáních vlády, ale neţ došlo k nějakému reálnému přehodnocení
limitů, proběhly volby, po nichţ sociální demokraté odešli do opozice, a proces se
zastavil. Po několikaměsíčním pokusu o fungování první vlády vznikla vláda nová,
která měla zachování těţebních limitů v koaliční smlouvě. Za limity se v dalších dvou
letech zasazoval ministr ţivotního prostředí za Stranu zelených Martin Bursík, proti
němu vystupoval ministr průmyslu a obchodu Martin Říman (ODS), ale situace
zůstávala v podstatě konstantní.
Další vyhrocené období začalo po vzniku úřednické vlády Jana Fischera v dubnu
2009. Ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením Vladimíra Tošovského (navrţen
ČSSD) začalo připravovat aktualizaci energetické koncepce, která jiţ neměla obsahovat
poţadavek na přehodnocení limitů, ale přímo si klade za cíl „vyuţít kvalitní hnědé uhlí
z lokalit dosud částečně blokovaných územními ekologickými limity, především na lomu
Československá armáda (ČSA)“.206 Situaci ale nakonec zbrzdil premiér Fischer, který
odmítl, aby přechodná úřednická vláda činila natolik závaţná rozhodnutí, a delegoval
toto rozhodnutí na vládu příští.207 V této době zároveň proběhly pokusy vyvolat
celokrajské nebo celorepublikové referendum o limitech, které vyvolaly negativní
ohlasy jak ze strany těţebních společností, tak mezi obyvateli Horního Jiřetína.
Po volbách v roce 2010 se dostaly k moci pravicové strany, které tradičně
podporují spíše zachování těţebních limitů. Zároveň ale zesílil tlak těţebních
společností, zejména skupiny Czech Coal. Odhady, za jak dlouho se vyčerpají zásoby
uhlí ve stávajícím limitovaném prostoru, uvádějí stále kratší čas a uhelná lobby začala
pouţívat poměrně vyhrocené argumenty pro prolomení limitů. Czech Coal pouţívá i
ekonomický nátlak, například v letošním roce ukončil s Litvínovem mnohaletou
smlouvu o spolupráci, díky které kaţdoročně přispíval městu na sport a kulturu miliony
korun. Důvodem je postoj nového litvínovského starosty Milana Šťovíčka (Věci
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veřejné), který prosazuje zachování limitů a dlouhodobě uhelnou společnost kritizuje.208
Podobné příspěvky, jako dostával Litvínov, přitom dávají doly mnoha obcím v okolí, na
které má těţba nějaký dopad. Nikoliv však Hornímu Jiřetínu a Černicím.
Současná vláda má ve svém programu zachování těţebních limitů, nicméně
ministerstvo průmyslu a obchodu prosazuje, aby se těţební společnosti po roce 2015
mohly volně dohodnout s obyvateli těţbou ohroţených obcí. Situace by se měla vyjasnit
do konce letošního roku, kdy by měla vláda dostat od ministerstva průmyslu a obchodu
novou, aktualizovanou koncepci energetické politiky. Nicméně podobně jako v případě
Dolního Jiřetína, i v případě prolomení limitů bylo stanoveno jiţ mnoho termínů, do
kterých mělo dojít ke konečnému rozhodnutí, ale všechny pominuly, aniţ by nějaké
takové rozhodnutí padlo.
Další komplikací je stálá existence formulace o vyvlastnění v Listině základních
práv a svobod.209 Současná vláda má v úmyslu výměnou za prolomení těţebních limitů
zrušit moţnost vyvlastnění a umoţnit tak obyvatelům ohroţených obcí vést s těţebními
společnosti alespoň zčásti vyrovnaný dialog. Případ těţebních limitů je o to sloţitější, ţe
v zásadě nikdy nebylo naplněno celé nařízení dané vládním usnesením z roku 1991.
Jeho součástí byl totiţ poţadavek na úplné odepsání hnědouhelných zásob pod oblastmi
chráněnými limity. K odpisu ale kvůli obstrukcím hnědouhelných společností nikdy
nedošlo. Kdyby se podařilo toto opatření prosadit, byla by otázka limitů jiţ uzavřená.
4. 2. 2. Horní Jiřetín: Pro nebo proti prolomení?
Kromě výsledků referenda z roku 2005 se dají sledovat postoje občanů Horního Jiřetína
i na výsledcích voleb do místního zastupitelstva. Před volbami v roce 2006 vzniklo
sdruţení DIALOG, podporující vedení debaty s těţebními společnostmi, a volby do
zastupitelstva dostaly rozměr malých referend o zachování obce. Podle místních
starousedlíků tvoří základ sdruţení lidé, kteří se do obce přistěhovali aţ v posledních
letech, podle místostarosty Horního Jiřetína Vladimíra Buřta za jeho zaloţením dokonce
přímo stojí skupina Czech Coal, ale toto tvrzení nemám nijak empiricky ověřené.
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Nicméně nutno uznat, ţe záměr sdruţení DIALOG, které prosazuje aktivní
přístup k jednání s doly s cílem získat za svůj majetek co největší vyrovnání, velmi
korespondoval s informací společnosti Czech Coal, ţe má na odškodnění obyvatel
z obcí ohroţených těţbou více neţ šest miliard korun. Před volbami obcházeli domy
v Horním Jiřetíně zástupci firmy a snaţili se navázat s místními obyvateli diskuzi o tom,
zda by byli ochotni své domy prodat. Následně Czech Coal vydal prohlášení, ţe 76 %
obyvatel vyjádřilo zájem jednat o přesídlení.210
Volby do zastupitelstva ale dopadly zcela jinak. Z oprávněných voličů přišlo
hlasovat přes 62 %, přičemţ cca 33 % z nich volilo Sdruţení nezávislých kandidátů pro
zachování a rozvoj Horního Jiřetína a Černic, téměř 16 % hlasů dostala Strana zelených
v koalici s lidovci a necelých 12 % Šance pro budoucí ţivot v Horním Jiřetíně a
Černicích. DIALOG proti tomu získal jen 24 %, tedy o více neţ polovinu méně hlasů
neţ strany bojující za zachování obce.211
V roce 2006 došlo v Horním Jiřetíně ještě ke dvěma významným událostem,
jednak byl obci po desítkách let obnoven statut města, jednak vydalo zastupitelstvo
Horního Jiřetína 20. prosince Nařízení města, kterým stanovilo uzávěru na stavby
související s povrchovou těţbou uhlí jako způsob ochrany obce před expanzí lomu.
V březnu 2010 pak obec přes odpor ministra průmyslu a obchodu Tošovského získala
200 milionovou dotaci na stavbu čističky odpadních vod a kanalizace. V současnosti jiţ
dostala stavební povolení a probíhá soutěţ na dodavatele.
Na podzim 2010 proběhly další komunální volby, ke kterým se dostavilo 67,5 %
voličů. Vyhráli opět nezávislí kandidáti s necelými 35 %, DIALOG byl druhý s více
neţ 30 % a třetí byla Strana zelených s více neţ 28 % hlasů. Přes poměrně vyrovnané
výsledky dostali odpůrci těţby sedm míst v zastupitelstvu, zatímco DIALOG tři.212
Výsledky navíc byly zkreslené, protoţe se krátce před volbami do obce náhle přihlásilo
několik desítek lidí (podle Vladimíra Buřta 60-80 osob, tedy aţ 5 % oprávněných
voličů), kteří se po volbách opět odhlásili.
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Obec se také potýká s podivnou nepřízní státních úřadů, například na jaře roku
2011 byl podle Vladimíra Buřta zdejší kostel Nanebevzetí Panny Marie vyňat
z Programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury. V programu byl
přitom zařazen od roku 2006 a v letošním roce byl ještě na seznamu schválených
příslibů dotací,213 ale potom došlo k jeho náhlému vyřazení, coţ značně pozdrţí opravy
vitráţí a kazetového stropu.
V době zpracování této práce se situace Horního Jiřetína částečně uklidnila, ale
je moţné očekávat další vývoj před koncem roku, kdy by mělo ministerstvo průmyslu a
obchodu dopracovat zmiňovanou aktualizaci státní energetické koncepce. Dá se však
předpokládat, ţe i kdyţ současná vláda limity neprolomí, budou se těţařské společnosti
pokoušet přesvědčit vlády další. Levicové strany přitom zrušení limitů samy podporují.
Situace je o to paradoxnější, ţe uhlí leţí vlastně jen pod částí obce. Podobně jako
v případě Dolního Jiřetína a dalších zrušených vesnic by se ale obec bourala celá.
S touto částí případných opatření souhlasí i místní lidé: „Chtějí jenom spodek, jenom
kousek, ale co my tady budem koukat do díry.“214 Jinak, jak je vidět i na volebních
výsledcích, většina lidí, které zajímá další vývoj v obci, je pro její zachování. Dlouhá
léta odkládání jasného rozhodnutí ale mají dopad na odhodlání bránit obec před těţaři.
Z mých narátorů bydlí v Horním Jiřetíně jen jeden, a to Miroslav Domkář.
Na jeho přístupu je podle mého názoru, zaloţeného na dlouhodobějším pozorování
během návštěv mé pratety, nejlépe vidět současný postoj velké části starousedlíků z
Horního Jiřetína – snaha nepodlehnout rezignaci: „Tady je to jak kdo, někdo říká, ţe uţ
by to chtěl zbourat a přestěhovat a někdo zase říká, tady jsem se narodil. Je to těţký. Ale
já jsem pro Jiřetín. Tady budem, sice jsem se tady nenarodil, ale to je jedno. […] Oni
pořád mluví o tom vyrovnání, ale já říkám, ţe jak kejvnem, tak si budou dělat, co chtějí.
Tak budu radši proti, dokud to půjde.“215
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5. Závěr
V mostecké pánvi zaniklo od druhé světové války na třicet obcí. Místa, kde leţely, dnes
někdy připomínají pustinu, jindy se na nich rozlévají jezera, ať uţ uměle vytvořená
v rámci rekultivace, nebo samovolně vzniklá v propadlinách. Polohu některých obcí jiţ
není moţné pouhým pohledem určit, protoţe na jejich místě je rozsáhlá jáma
povrchového dolu. Důvodem jejich zániku byl rozvoj průmyslu, především petrochemie
a těţby uhlí, který vedl k zásadní proměně ţivotního prostředí a charakteru krajiny.
Podle Bedřicha Moldana rostou průmyslové plochy zejména na úkor zemědělských
půd.216 V případě Mostecka ale od konce 19. století došlo k takovému nárůstu průmyslu,
ţe jiţ začal ohroţovat i plochy sídelní.
Okres Most byl proto Ministerstvem ţivotního prostředí ČR v roce 1990 zařazen
do skupiny osmi oblastí „s extrémně narušeným ţivotním prostředím s velmi špatnými
ukazateli sociálního prostředí, vesměs se statisticky průkazně zvýšenou úmrtností.“217
Špatnými ukazateli sociálního prostředí jsou míněny například počty sebevraţd,
rozvodů či potratů. Tyto výsledky však nejsou zapříčiněny jen špatným ţivotním
prostředím, ale i dalšími charakteristikami ţivota v průmyslových oblastech, tedy
migračními přesuny, dojíţděním za prací, odloučením od rodin (v případě lidí, kteří
do místa přijeli jen za krátkodobou pracovní nabídkou), také průměrně mladší a méně
vzdělanou skladbou společnosti.
Během období mezi únorem 1948 a sametovou revolucí 1989 přitom nedošlo
k ţádné snaze tento stav změnit a začít se orientovat na ekologičtější politiku. Důraz
na těţký průmysl a tendence stále zvyšovat výnosy i navzdory tomu, ţe neodpovídaly
poptávce, měly tragický dopad na stav přírody i mezilidské vztahy v okolí výrobních či
těţebních závodů.
O dopadu intenzivního průmyslového rozvoje, během komunistické vlády ještě
podporovaného z nejvyšších míst, hovoří i Miroslav Vaněk. Povaţuje severní Čechy
za extrémní případ negativního vývoje společnosti v neekologickém prostředí.
„V takovém systému člověk nenacházel moţnost seberealizace. Chyběla osobní
motivace, zodpovědnost a uspokojení z vlastní práce, převládal pocit odcizení a apatie.
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Celkový nihilismus byl násoben nedostatkem sebevědomí a osobní odvahy, které reţim
v člověku systematicky ničil.“218
Stav společnosti v severních Čechách byl důsledkem mnoha faktorů – oblast
po druhé světové válce opustila řada starousedlíků německého původu a místo nich se
do pohraničí nastěhovali lidé z vnitrozemí, kteří zde hledali práci i nové začátky, nebo
nedobrovolně přesídlení lidé z jiţního a východního Slovenska. Neměli zde kořeny a
neměli tak ani vztah ke krajině, ve které nebyly dobré podmínky k ţivotu. Likvidace
obcí se staletou historií a stěhování jejich obyvatel do nových sídlišť pak umocnily pocit
vykořenění i u osob, které se zde narodily.
Zrušení obce pro její obyvatele neznamenalo jen ztrátu domova a nutnost
přestěhovat se z venkova na sídliště s velkou koncentrací obyvatel na malém místě. Lidé
často vyššího věku se museli během krátké doby naučit ţít ve zcela novém prostředí,
přišli o staré sousedské vazby a nové si často nikdy pořádně nevybudovali. Sídliště
kromě propracovanější urbanistické koncepce postrádala často jakékoliv kulturní vyţití,
které lidem zvyklým na společenský ţivot v malých obcích velmi chybělo.
Likvidací obcí navíc došlo k přerušení společného kulturního dědictví, které její
obyvatelé sdíleli. Přesídlení narušilo kolektivní paměť i paměť jednotlivců, která se
často váţe ke konkrétním místům a jejichţ návštěva tuto paměť stimuluje. Zatímco
většina lidí se můţe vracet na místa svého dětství a minulost si tam připomínat,
obyvatelé zaniklých obcí tuto moţnost nemají.
Ve své práci jsem se zaměřila na jednu ze zlikvidovaných obcí, konkrétně Dolní Jiřetín.
Jeho případ je v mnoha ohledech reprezentativním příkladem obce zrušené kvůli
průmyslovému rozvoji. K likvidaci došlo na základě ţádosti průmyslového podniku,
který měl o území obce zájem, následovalo jednání s představiteli regionální politické
moci, kde podnik představil likvidační záměr, po jehoţ schválení se přistoupilo
k vypracování konkrétního plánu zrušení obce. Celá likvidace proběhla na náklady
investora, tedy průmyslového podniku, který musel odškodnit obyvatele a organizace
působící v obci, vykoupit všechny objekty, zajistit stěhování a poté provést demolici
obce.
V mnoha jiných ohledech se ale likvidace Dolního Jiřetína velmi lišila. V jeho
případě se nejednalo o jednoho, ale hned dva investory, kteří si obec rozdělili. Toto
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řešení mělo za následek mnoho problémů a průtahů, protoţe si oba investoři museli
vyjasňovat kompetence a zodpovědnost za likvidaci jednotlivých objektů či ulic.
Výsledkem byly i určité rozdíly například ve výši odškodnění či příspěvků na nájemné
mezi částí obce likvidovanou chemickými závody a zbytkem likvidovaným doly.
Zajímavé je, ţe po nějakou dobu se zdálo, ţe bude v případě Dolního Jiřetína
porušena zásada krajského národního výboru o tom, ţe se obce likvidují zásadně
celkově, nikoliv jen jejich části. Po několik let se totiţ zvaţovala jen likvidace několika
ulic a objektů spadajících do hygienického pásma chemických závodů. Výjimku
omlouvali likvidátoři tím, ţe sluţby i MNV byly v centru obce a likvidovaná část od něj
byla stranou. V první fázi se navíc rušilo jen relativně málo obytných budov, které navíc
například v případě hornických kolonií byly ve velmi špatném stavu. Zásada KNV se
ale projevila při druhé fázi, kdy ONV Most přikázal dolům zlikvidovat celý zbytek
Dolního Jiřetína.
Při zpracovávání práce mě zajímalo i to, jestli se obyvatelé obce pokusili se
situací Dolního Jiřetína něco dělat. Zjistila jsem, ţe předtím, neţ byli seznámeni
s likvidací, sepsali Jiřetínští, zejména obyvatelé Nové čtvrti, řadu stíţností na svoje
ţivotní prostředí, a poslali je zastupitelským orgánům. Šlo především o stíţnosti na
negativní dopad důlní těţby, tedy na otřesy, praskání domů a různé škody na majetku,
které měly za cíl zajistit postiţeným lidem odškodnění. V polovině 70. let ale došlo i
ke stíţnosti na ţivotní prostředí zhoršené kvůli stavbě nových částí chemických závodů.
Po rozhodnutí o likvidaci obce ale její obyvatelé protestovat přestali. Výstupy
proti průběhu likvidace se týkaly především zájmů jednotlivců, kteří ţádali
o přehodnocení ocenění jejich majetku a podobně, ale jiţ nešlo o nějaké organizované
stíţnosti. Vrátím-li se ke slovům Miroslava Vaňka, právě na náhledu většiny narátorů
na likvidaci obce byla patrná ona apatie a odevzdanost, se kterou se rozhodnutí
podrobili.
Přitom v případě Dolního Jiřetína nejde na osud obce snadno zapomenout.
Zatímco území většiny dalších zaniklých vesnic dnes leţí kdesi uprostřed jámy
hnědouhelného lomu nebo v nepřístupné oblasti zarostlé nálety a hlušinou, bývalým
Dolním Jiřetínem dodnes projíţdí řada lidí z Krušných hor, Horního Jiřetína, ale i
sídliště Janov do práce v chemických závodech i na dolech. Jiřetínští tak kaţdodenně
míjí či míjeli místa, kde stávaly jejich domovy, ale dnes zde roste tráva nebo se tu
rozlévá jezero.
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Výsledkem je, ţe narátoři mají k původnímu Dolnímu Jiřetínu, nebo v případě
více materialistického přístupu ke svému bývalému domu, velmi nostalgický přístup.
Zároveň ale často působí velmi smířeně jak s osudem jejich obce, tak i s případným
dalším děním v oblasti, ať jiţ jde o situaci kolem obcí ohroţovaných prolomením
těţebních limitů, budoucí vývoj Litvínova, či rekultivaci.
V tomto přístupu jsou patrné určité paralely s Horním Jiřetínem. Tamní
obyvatelé na jednu stranu vystupují proti prolomení těţebních limitů. Jejich názor byl
patrný při referendu o zrušení obce v roce 2006, i při volbách do obecní samosprávy,
kdy většina voličů preferovala strany a uskupení zaměřená na boj za zachování limitů.
Někteří se aktivně účastní i různých happeningů za zachování obce.
Na druhou stranu je ale dlouhé jednání a neustálá hrozba prolomení těţebních
limitů pro místní obyvatele nesmírně unavující. Svou práci navíc odvádí i setrvalý
nátlak reprezentantů společnosti Czech Coal, která se snaţí majitele domků v obci
přesvědčit, aby s ní začali jednat o odkupu. I v lidech z Horního Jiřetína tak narůstá
apatie a smířenost s budoucím zrušením obce.
Od doby, kdy musel Dolní Jiřetín ustoupit chemickému průmyslu a důlní těţbě,
uplynulo třicet let. Za těchto třicet let došlo v naší zemi ke změně reţimu, k rozdělení
republiky na dva samostatné státy a k razantní změně v přístupu k ekologii i k postavení
jednotlivce ve společnosti. Je proto na místě doufat, ţe jiţ nebude platit, ţe „rozhodl-li
se státní plán vytěţit více uhlí uprostřed nedotknuté přírody, v sousedství měst a vesnic,
ale i historických památek, nebylo síly, která by tomu zabránila.“219
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Seznam použitých zkratek
č. f. – číslo fondu
ČEZ – České energetické závody
ČSA – Československá armáda
ČSSD – Česká strana sociálně demokratická
ČSSP – Československo-sovětské přátelství
ČSTV – Česká svat tělesné výchovy
DVÚZ – Doly Vítězného února v Záluţí
ev. j. – evidenční jednotka
CHEZA – chemické závody
inv. č. – inventární číslo
k. p. – koncernový podnik
KNV – Krajský národní výbor
KSČ – Komunistická strana Československa
MNV – Místní národní výbor
MUS – Mostecká uhelná společnost
NV – národní výbor
ODA – Občanská demokratická aliance
ODS – Občanská demokratická strana
ONF – okresní Národní fronta
ONV – Okresní národní výbor
PBH – Podnik bytového hospodářství
sv. – svatý
SHD – Severočeské hnědouhelné doly
SHR – Severočeský hnědouhelný revír
SOA – Státní okresní archiv
TJ – Tělovýchovná jednota
ZDŠ – základní devítiletá škola
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