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1. Úvod 

Inšpekčnú návštevu Postupimu a regiónu Lužica v Nemecku 14. – 16. februára 2018 

zorganizoval Výbor pre petície podľa článku 216a rokovacieho poriadku Európskeho 

parlamentu a schválilo ju predsedníctvo Parlamentu 13. novembra 2017. Účelom návštevy bolo 

preskúmať vplyv ťažby hnedého uhlia a uhoľných elektrární v regióne Lužica na komunitu 

Lužických Srbov/Wendov (pôvodné slovanské obyvateľstvo regiónu), ako aj znečistenie rieky 

Spréva a priľahlých vôd v dôsledku ťažby hnedého uhlia. 

2. Petície 

Petícia č. 0709/2015 o ochrane oblastí obývaných Lužickými Srbmi/Wendmi v Lužici 

 

Predkladateľ petície požaduje právnu a politickú ochranu pre Lužických Srbov, pôvodnú 

slovanskú menšinu žijúcu na území Lužice v severovýchodnom Nemecku, v nemeckých 

spolkových krajinách Sasko a Brandenbursko. Od roku 2014 sa ich zvyklosti, jazyk a tradície 

uznávajú ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva. Pre oblasť, kde žijú, je však veľmi 

typický ťažobný priemysel a elektrárne na uhlie. V dôsledku toho sú ohrození rizikom straty 

pôdy, eróziou pôdy, znečisťovaním povrchových a podzemných vôd a znečistením ovzdušia 

spôsobeným mikročasticami a ťažkými kovmi. Následkom toho veľká časť obyvateľstva trpí 

vážnymi ochoreniami. 

 

Predkladateľ petície vyjadruje obavy z toho, že spolkové štáty Sasko a Brandenbursko odmietli 

prestať používať uhlie ako zdroj energie, hoci to mohli bez problémov urobiť bez toho, aby im 

pritom vznikli značné hospodárske škody. A napokon švédska ťažobná spoločnosť v tejto 

oblasti sa tu usiluje rozšíriť svoju prevádzku bez ohľadu na jej environmentálny vplyv, pričom 

vzniká riziko, že ak sa následne presunie preč z oblasti, náklady na jej vyčistenie budú znášať 

obyvatelia, ktorí tu bývajú. Predkladateľ petície žiada Európsky parlament, aby zaistil, že tieto 

dve nemecké spolkové krajiny zaručia ochranu Srbov/Wendov ako pôvodného obyvateľstva 

Lužice a prijmú potrebné rozhodnutia o budúcnosti ťažobných operácií v regióne, a aby im 

pomohol so zachovaním jazyka a kultúry Lužických Srbov. Vyzýva ho, aby naliehal na tieto 

dve krajiny, aby prešli z využívania uhlia v elektrárňach na využívanie obnoviteľných zdrojov 

energie a aby zabezpečili, že švédska ťažobná spoločnosť bude niesť zodpovednosť 

za znečistenie životného prostredia, ktoré spôsobí, aby tak náklady nemuseli napokon znášať 

miestni obyvatelia. Okrem toho naliehavo žiada Parlament, aby zabezpečil spravodlivú 

hospodársku súťaž v odvetví energetiky v tejto oblasti a aby zvyšoval všeobecné povedomie 

o problémoch komunity Lužických Srbov, ktoré ohrozujú ich samotnú existenciu.  

 

Petícia č. 1012/2017 o znečistení rieky Spréva a priľahlých vôd v dôsledku uhoľného baníctva 

na území Lužice 

Predkladateľ petície sa domnieva, že v Lužici nie je možné dosiahnuť cieľ rámcovej smernice 

o vode – zabezpečiť dostatočné zásoby kvalitnej povrchovej a podzemnej vody – z dôvodu 

uhoľného baníctva, ktoré sa tam vykonáva. Podľa jeho názoru je prevádzkovateľ ťažby 

zodpovedný za masívne a rozsiahle znečistenie rieky Spréva a priľahlých vôd. Síran a hydroxid 

železa zhoršujú ekologický stav rieky Spréva. V dôsledku ťažby uhlia sa ničia sídelné štruktúry, 

ako aj príroda a krajina. Okrem toho vedie pokles podzemných vôd a vyplavovanie 

znečisťujúcich látok k významnému kvantitatívnemu a kvalitatívnemu zaťaženiu podzemných 

a povrchových vôd, a teda aj celkovej vodnej bilancie. V lužickej oblasti ťažby hnedého uhlia 
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dochádza pri poklese hladiny podzemných vôd k oxidácii sírno-železnatých nerastov (ako pyrit 

a markazit) obsiahnutých v pôde, čo vedie k tzv. nasiaknutiu rieky Spréva oxidmi železa, 

a pri ďalšom vzostupe hladiny podzemnej vody sa v dôsledku oxidácie sulfidov zvyšuje 

koncentráciu sulfátu v podzemnej vode a priľahlých povrchových vodách. Predkladateľ petície 

vyzýva Európsky parlament, aby prijal vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa zlepšila 

kvalita vody v rieke Spréva a prevádzkovateľovi ťažby sa uložila povinnosť zabezpečiť 

nápravu škôd a zabrániť akémukoľvek ďalšiemu znečisteniu. 

3. Stručná správa o stretnutiach 

Streda 14. februára 2018 

Stretnutie so zástupcami Ministerstva hospodárstva a energetiky a Ministerstva pre rozvoj 

vidieka, životné prostredie a poľnohospodárstvo Brandenburska 

 

Hendrik Fischer, štátny tajomník a zástupca pre región Lužica, otvoril stretnutie predstavením 

situácie v oblasti energetickej politiky v Brandenbursku. Lužica bola hlavným energetickým 

regiónom v bývalej Nemeckej demokratickej republike, ktorý jej dodával energiu. Začiatkom 

90. rokov 20. storočia bolo v energetickom hospodárstve v tomto regióne zamestnaných 

100 000 ľudí. V 90. rokoch 20. storočia spôsobila hlboká deindustrializácia štrukturálne zmeny, 

ktoré vážne zasiahli obyvateľov. Počas obdobia transformácie po znovuzjednotení boli 

z prevádzky vyradené mnohé elektrárne a bane. V súčasnosti pracuje priamo v tomto odvetví 

menej ako 10 000 ľudí. Výzvou, ktorá v súčasnosti stále pretrváva, je nájsť pre tento región 

schodné hospodárske a sociálne riešenie.  

 

Orgány spolkovej krajiny si uvedomovali veľký zásah činností spojených s ťažbou hnedého 

uhlia do života ľudí. Hlavnou politickou výzvou bolo vyvážiť záujmy a dospieť k riešeniu, 

ktorým by sa zabezpečilo zavedenie príslušných postupov tak, aby čo najviac ľudí v Lužici 

mohlo mať slušnú životnú úroveň. 

 

Pokiaľ ide o predmet petície č. 1012/2017, pán Fischer uviedol, že vyplavovanie a zvýšenie 

úrovní železa v rieke Spréva predstavuje pre orgány spolkovej krajiny relatívne novú otázku, 

ktorá sa prvýkrát objavila v rokoch 2008/2009. Orgány museli rýchlo reagovať a prijali 

mimoriadne opatrenia na riešenie tohto problému a zabezpečenie toho, aby sa obmedzili 

znečisťujúce látky na báze železa. Túto úroveň sa im čiastočne podarilo znížiť. Zároveň došlo 

v rokoch 2008 – 2013 k zvýšeniu úrovne znečistenia rieky Spréva. Štátny tajomník potvrdil 

odstraňovanie znečistenia sulfátmi bolo oveľa zložitejšie ako v prípade znečistenia železom. 

Nakoniec si obe otázky vyžadovali skôr holistický plán na odstránenie znečistenia než rýchle 

a náhodné odpovede. Parlament Brandenburska požiadal príslušné štátne orgány, aby počas 

súčasného volebného obdobia predložili plán na riešenie tohto problému. 

 

Klaus Freytag, vedúci oddelenia „Energetika a suroviny“ poskytol stručnú prezentáciu, v ktorej 

načrtol súčasný stav vecí. Dodal, že banské tradície majú v Lužici 150 rokov. Bane na hnedé 

uhlie existovali už v roku 1850. Lužica však bola pôvodne poľnohospodársky región, ktorý sa 

z dôvodu ťažby náhle stal priemyselnou oblasťou. Na konci 80. rokov minulého storočia bolo 

vyprodukovaných takmer 200 miliónov ton, pričom v súčasnosti ťažba nepresahuje 

65 miliónov ton. Kým 40 miliónov ton pochádza z baní v spolkovej krajine Brandenbursko, 

spolková krajina Sasko má dve bane, ktoré produkujú 20 miliónov ton hnedého uhlia. 

Obe spolkové krajiny vždy úzko spolupracovali, keďže všetky bane boli súčasťou regiónu 
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Lužica situovaného v oboch krajinách. Pri plánovaní a povoleniach sa nekládol dôraz na štátnu 

hranicu. Ťažba hnedého uhlia bola vždy pilierom hospodárstva v tomto regióne. Ľudia 

zamestnaní v tomto odvetví boli riadne zastúpení a bola im vyplácaná spravodlivá mzda. 

Začiatkom 90. rokov 20. storočia boli zaznamenané vážne sociálne problémy, ktoré boli 

čiastočne spôsobené mierou nezamestnanosti vo výške 25 % – 30 %. Z tohto dôvodu sú štátne 

orgány v súčasnosti veľmi ochotné zabezpečiť, aby energetický prechod neviedol k takému 

zničujúcemu poklesu údajov o zamestnanosti. Pán Freytag ďalej spomenul presídlenie obce 

Horno do mesta Forst v 90. rokoch 20. storočia v dôsledku povrchovej baníckej činnosti 

v Jänschwalde. Obec bola presídlená do pôvodného sídla lužickosrbskej komunity. Vláda 

spolkovej krajiny sa vo všetkých svojich plánoch a postupoch snažila zabezpečiť spoluprácu 

s touto menšinou a zabezpečiť jej ochranu. Konečné rozhodnutie o novej ťažbe v povrchovej 

bani Welzow-Süd, ktorú nový prevádzkovateľ navrhol ako možnosť, bude prijaté najneskôr 

v roku 2020 s prihliadnutím na transformáciu energetiky a ceny energie. Pravidlá na ochranu 

lužickosrbskej menšiny existujú v ústave Brandenburska a sú sformulované aj v zákone o ťažbe 

hnedého uhlia.  

 

Pokiaľ ide o znečistenie vody, pán Freytag dodal, že jej vplyv na rieku Spréva v Berlíne 

a na zásoby pitnej vody v Berlíne a vo Frankfurte (nad Odrou) bol zjavný. S cieľom zaručiť 

bezpečnú dodávku pitnej vody bolo nutné vytvoriť systém zásobníkov a priehrad vo forme 

strategického plánu. Tento plán prechádza parlamentným procesom a následne bude 

realizovaný strategickým spôsobom.  

 

Pán Freytag ďalej vysvetlil, že po ukončení výroby jadrovej energie v Nemecku v roku 2022 

sa zvýši potreba energie z uhlia (hnedého a čierneho uhlia). Uviedol, že energia vyrobená 

veternými elektrárňami ukázala svoje obmedzenia a že Brandenbursko je v popredí, pokiaľ ide 

o prechod na obnoviteľné zdroje energie. 

 

Pán Fischer potvrdil, že v tejto fáze nie je stanovený dátum, keď už nebudú existovať uhoľné 

elektrárne. Pre tento región však existuje celkový plán ťažby. Podľa tohto plánu bude posledná 

baňa a elektráreň zatvorená do roku 2040. 

 

Pani Margrete Aukenová zdôraznila význam vypracovania konkrétneho plánu pre alternatívne 

zdroje energie do roku 2040. Opýtala sa na prístup k údajom a transparentnosť a zástupcovia 

potvrdili, že všetky vypracované správy a stanoviská, budúce dokumenty o plánovaní 

a odborné posudky budú uverejnené a dostupné. Dodali, že príslušné ministerstvá sú čo 

najtransparentnejšie a sprístupnia všetky dostupné informácie. Inštitúcie boli požiadané 

o zhromažďovanie údajov a nezávislí odborníci vypracujú štúdie na základe týchto údajov. 

Štátne orgány stoja za týmito údajmi a dôverujú im.  

 

Podľa súčasných plánov sa v spolkovej krajine Brandenbursko neuskutoční žiadne ďalšie 

presídľovanie. Ak by sa však ťažba v bani Welzow-Süd rozšírila, museli by sa presídliť ľudia 

žijúci v obci Proschim pripojenej k mestu Welzow. Prvý krok by musela urobiť obchodná 

strana, čo sa v súčasnosti nedeje. Plány spoločnosti LEAG predložené v marci 2017 by viedli 

k čiastočnému presídleniu zhruba 200 osôb v obci Mühlrose situovanej v spolkovej krajine 

Sasko. Ľudia sa pred dvomi rokmi pripravovali na perspektívu presídlenia v dôsledku plánov 

na povrchovú ťažbu v obci Nochten (takisto situovanú v spolkovej krajine Sasko). 

Boli podpísané dohody a zmluvy, a schválená výška kompenzácie. Keď súčasný 

prevádzkovateľ predložil začiatkom marca 2017 svoj plán ťažobných činností, ľudia 

protestovali, pretože sa pripravovali na presídlenie.  
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Pokiaľ ide o presídľovanie, Brandenbursko a Sasko stanovili veľmi vysoké sociálne 

požiadavky. Prejavila sa priepasť medzi generáciami: starší ľudia nechceli odísť, ale mladší 

boli ochotní to urobiť. 

 

Pokiaľ ide o otázku štátnych dotácií na ťažbu uhlia, zástupcovia odpovedali, že neboli 

poskytnuté žiadne dotácie na hnedé uhlie, ale na čierne uhlie áno. Objavili sa snahy 

interpretovať informácie z rôznych zdrojov a tvrdiť, že dotácie boli poskytnuté. Pojem dotácie 

bol však jasne definovaný na úrovni EÚ a podľa tejto definície neboli poskytnuté žiadne 

dotácie.  

 

Zástupcovia potvrdili, že počas celého obdobia aktívnej ťažby a obnovenia tejto oblasti sa 

vynaloží obrovské množstvo finančných prostriedkov. Štátne orgány chceli zabezpečiť, 

že spoločnosť nebude musieť znášať žiadne náklady. To bol jeden z dôvodov, prečo sa skôr 

zameriavali na plánované ukončenie ťažby hnedého uhlia než na rušivý prechod. Uskutočnil sa 

úzky dialóg so zainteresovanými stranami, ktoré boli zastúpené vo výbore pre ťažbu hnedého 

uhlia. 

 

Pani Carolin Schildeová, štátna tajomníčka ministerstva pre rozvoj vidieka, životné prostredie 

a poľnohospodárstvo, dodala, že štátne orgány určili, že hydroxid železa ovplyvňuje dodávku 

vody a ekologickú situáciu vodných tokov. Pokiaľ ide o sulfát, neexistovali žiadne formálne 

prahové limity. V roku 2009 bol vytvorený plán na ochranu prírodnej rezervácie Sprévsky les 

situovanej veľmi blízko oblasti ťažobnej činnosti pred vyplavovaním hydroxidu železa. 

Podľa nedávnej štúdie 70 % vyplavovaného hydroxidu železa pochádzalo z vyradených baní 

a 6 % z aktívnej ťažby.  

 

Štátny tajomník zdôraznil že štátne orgány splnili požiadavky stanovené v rámcovej smernici 

o vode. V rámci aktívnej ťažby sa to tiež zabezpečilo v prvej fáze plánovania tým, že sa určilo, 

čo sa stane s hlavnými lokalitami po ukončení ťažobnej činnosti. Štátne orgány v tom čase 

pracovali na rozhodnutiach týkajúcich sa riadenia, ktoré sú založené na vedeckých údajoch, 

s cieľom stanoviť prahové hodnoty pre sulfát a iné nerasty. Pokiaľ ide o sulfát, proces by mal 

byť dokončený do konca roka 2018, a v prípade hydroxidu železa sa ukončenie prác 

predpokladá v roku 2019. 

 

Stretnutie so zástupcami Ministerstva pre vedu, výskum a kultúru Brandenburska 

(za prítomnosti zástupcov z predchádzajúceho stretnutia) 

 

Na stretnutí zastúpil Ulrike Gutheilovú, štátnu tajomníčku Ministerstva pre vedu, výskum 

a kultúru Brandenburska, pán Rudolf Keseberg, vedúci oddelenia pre ústredné záležitosti, a pán 

Clemens Neumann, vedúci oddelenia pre lužickosrbské-wendické otázky.  

 

V ústave Brandenburska z roku 1992 sú chránené práva lužickosrbskej menšiny a jej kultúrna 

identita. Okrem toho sa v zákone o Lužických Srboch a Wendoch stanovujú rôzne slobody 

na sebaurčenie lužickosrbskej menšiny. Aj v 90. rokoch bola v rámci parlamentnej štruktúry 

spolkovej krajiny zriadená Rada Lužických Srbov. Rada sa skladá z piatich členov 

lužickosrbskej komunity. Členovia sú priamo volení v súlade s novelou zákona o Lužických 

Srboch a Wendoch, pričom všetci členovia komunity majú právo hlasovať. Priame voľby 

posilnili legitimitu rady a vyvolali väčší záujem o jej prácu. Konzultácie sa vedú na každej 

parlamentnej úrovni rozhodovania a Rada radí všetkým výborom v parlamente spolkovej 
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krajiny. Rada organizuje aj pravidelné stretnutia so zástupcami ministerstiev, ktoré medzi 

administratívou a lužickosrbskou komunitou zabezpečujú výmenu informácií o otázkach. 

 

Pani Ulrike Gutheilová, štátna tajomníčka na Ministerstve pre vedu, výskum a kultúru, je tiež 

zástupkyňou pre lužickosrbské záležitosti a veľmi často sa nachádza na mieste. Mesto Cottbus 

a administratívny okres Spréva-Nisa mali takisto zástupcov na plný úväzok, ktorí sa zaoberali 

právami Lužických Srbov. Plánujú sa vymenovať zástupcovia v iných administratívnych 

okresoch s lužickosrbským obyvateľstvom.  

 

V roku 2014 bol novelizovaný zákon o Lužických Srboch a Wendoch, najmä pokiaľ ide o nové 

vymedzenie oblasti osídlenia touto menšinou. V minulosti boli oblasti osídlenia jasne 

vymedzené a definované ako oblasti s kultúrnymi a jazykovými tradíciami. Bolo však zrejmé, 

že oblasti osídlenia sa nachádzali aj mimo identifikovaných zón. Z tohto dôvodu sa právne 

vymedzenie oblasti osídlenia zmenilo na oblasti s kultúrnymi alebo jazykovými tradíciami. 

Na základe toho sa z dôvodu zmeny vymedzenia mnohé oblasti označili za oblasti osídlenia. 

Zástupcovia pripustili, že medzi obyvateľmi v obciach existoval aj určitý odpor. Proti spájaniu 

obcí bolo podaných niekoľko sťažností. Všetky náklady spojené s poskytovaním dvojjazyčných 

dopravných značiek hradilo ministerstvo.  

 

Medzi ďalšie definované práva lužickosrbskej menšiny patrilo právo získať informácie 

od verejnej správy a viesť úradnú komunikáciu v lužickosrbskom jazyku. V oblasti vzdelávania 

existuje mnoho osobitných záruk a v meste Cottbus bolo zriadené Dolnolužickosrbské 

gymnázium. Vzhľadom na rozptýlené lužickosrbské obyvateľstvo však pre tento región bola 

výzva, aby sa v celej tejto oblasti ponúkli možnosti učiť sa tento jazyk od materskej školy.  

 

Nadáciu pre lužickosrbských občanov, ktorá sa nachádza v meste Budyšín (Sasko), založili 

v roku 1999 obe spolkové krajiny, Brandenbursko a Sasko. Nadácia koordinuje a financuje 

mnohé činnosti v oblasti vzdelávania a kultúry s rozpočtom 18,6 milióna EUR ročne. 

Na financovanie činností lužickosrbskej komunity v oblasti kultúry boli použité aj európske 

štrukturálne fondy. 

 

Medzi komunitami Lužických Srbov, Hornolužickými a Dolnolužickými Srbmi, existujú 

jazykové rozdiely. Okrem toho tu sú aj štrukturálne rozdiely. V oblasti, kde žijú Hornolužickí 

Srbi, je model osídlenia kompaktnejší, zatiaľ čo v oblasti obývanej Dolnolužickými Srbmi je 

rozptýlenejší. Jedným z dôvodov je presídľovanie z dôvodu ťažby hnedého uhlia. Pán Keseberg 

povedal, že spolupráca medzi týmito dvoma spolkovými krajinami, Brandenburskom a 

Saskom, je veľmi úzka. Existujú spoločné programy financovania a na Lipskej univerzite 

(Sasko) je katedra pre lužickosrbské štúdie, ktorú spolufinancuje Brandenbursko. Okrem toho 

sa realizuje aj množstvo spoločných kultúrnych aktivít (napr. divadlo).  

 

V minulosti ovplyvňoval Lužických Srbov problém asimilácie, ktorý bol veľmi vážny. Mnohí 

ľudia sa označujú za Lužických Srbov a vo svojich rodinách zachovávajú stopy tradícií, ako sú 

odevy, básne alebo niekoľko fráz. Aktívne sa propaguje jazyk, napríklad 

na Dolnolužickosrbskom gymnáziu v meste Cottbus, čo je škola, ktorá je veľmi obľúbená aj 

u žiakov bez akýchkoľvek znalostí lužickosrbského jazyka. Už od stupňa materskej školy sa 

začína projekt bilingválneho vzdelávania Witaj. Ďalším problémom je rozptýlené osídlenie 

lužickosrbského obyvateľstva. Vyučovanie v lužickej srbčine potrebujú často len malé skupiny 

detí, ale ministerstvo značne investovalo do vykonávania pozitívnych opatrení na podporu 

lužickosrbského jazyka a menšiny.  
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Pokiaľ ide o prax presídlenia a spôsob, akým sa dotkla ľudí v oblasti osídlenia, pán Freytag 

uviedol, že je potrebné vytvoriť líniu medzi presídlením uskutočneným do roku 1990 

a presídlením neskôr. Do roku 1990 boli v dôsledku povrchovej ťažby hnedého uhlia zničené 

celé obce. Ľudia žijúci v dedinských štruktúrach boli presídlení do moderných bytových 

domov. Bolo neobvyklé vidieť starších ľudí v tradičných odevoch v moderných bytových 

domoch. Stará prax presídľovania už nebola realizovateľná a nemohla zostať zachovaná 

v kontexte práv menšín zakotvených v ústave. Dnes existuje sociálne zodpovedná politika 

presídľovania a presídlenie je možné len v rámci osídlenej a jazykovej oblasti a len vtedy, ak je 

absolútne nevyhnutné. Príkladmi novej praxe presídlenia sú obce Neu Horno, Neu Haidemühl 

a Neu Kausche, kde sa zachováva myšlienka udržiavania susedských vzťahov. S cieľom 

dozvedieť sa viac o emocionálnom procese je potrebné hovoriť s dotknutými ľuďmi.  

 

Pokiaľ ide o vplyv súčasnej ťažobnej činnosti, pán Freytag znovu poukázal na skutočnosť, 

že okrem rozhodnutia o rozšírení bane s povrchovou ťažbou Welzow-Süd, ktoré sa začne 

v roku 2020, nedôjde v oblasti Brandenburska k žiadnemu ďalšiemu presídľovaniu 

lužickosrbských osídlení. Presídlenie obcí je už ukončené. Vždy sa jednoznačne uznávalo, 

že ťažba hnedého uhlia mala vplyv na lužickosrbskú komunitu pred rokom aj po roku 1990. 

Jedným z príkladov vyrovnania sa s minulosťou bolo dokumentačné centrum v Neu Horno. 

Podobné miesta sa nachádzali aj v iných obciach. Ťažobné spoločnosti takisto výrazne finančne 

prispievali do komunít na podporu lužickosrbskej kultúry.  

 

Pokiaľ ide o odbornú prípravu učiteľov v Lipsku a sťažnosti na škrty v jej financovaní, pán 

Neumann poprel, že by v tomto prípade došlo ku škrtom: finančné prostriedky na odbornú 

prípravu učiteľov na Lipskej univerzite sa zvýšili. Spolková krajina Brandenbursko na základe 

dohody o spolupráci medzi Brandenburskom a Saskom poskytla finančný príspevok 

na odbornú prípravu učiteľov na výučbu dolnolužickej srbčiny. Táto dohoda bola pred dvomi 

rokmi zmenená s cieľom výrazne zvýšiť príspevok Brandenburska. Týmto spôsobom by malo 

byť možné zaviesť seriózne vzdelávanie a zabezpečiť vysokokvalitné štúdium. Boli zavedené 

aj ďalšie podporné opatrenia, napríklad učitelia iných predmetov sa mohli rekvalifikovať a stať 

sa učiteľmi lužickosrbského jazyka. 

 

Stretnutie s Hansom-Georgom Thiemom, predsedom Krajinského úradu pre ťažbu uhlia, 

geológiu a zdroje (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, LBGR) Brandenburska 

Pán Thiem predstavil štruktúru a povinnosti krajinského úradu pre ťažbu uhlia, geológiu 

a zdroje. Tento úrad podlieha Ministerstvu pre hospodárstvo a energetiku Brandenburska a je 

financovaný spolkovou krajinou Brandenbursko. Zaoberá sa schvaľovaním a monitorovaním 

prieskumu, ťažby, prípravy a čistenia surovín, ako aj ochranou zdravia zamestnancov pri práci. 

Je zodpovedný za ochranu životného prostredia pred účinkami ťažby až po obnovu využívanej 

pôdy. Je tiež orgánom presadzovania práva, ktorý vykonáva dohľad nad ťažobnými 

spoločnosťami vrátane schvaľovacích postupov v rámci prevádzkového plánovania 

spoločnosti.  

 

Pán Thiem vysvetlil vzorec fungovania v regióne Lužica: v súčasnosti fungujúce povrchové 

bane a vyradené bane, ktoré fungovali v bývalej NDR.  

 

Vysvetlil, že hladina podzemných vôd v okolí baní v minulosti významne klesla a v súčasnosti 

sa znovu zvyšuje. Špecifickosť pôdy v tomto regióne spočívala v tom, že obsahovala síran 
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železnatý, ktorý sa vo všeobecnosti vyskytuje v podzemných vodách. Pre pokles podzemnej 

vody v dôsledku ťažby došlo k oxidácii pyritu. Keď hladina vody znovu stúpla, voda tento pyrit 

vyniesla nahor a tak sa dostal do vodných útvarov. Tento proces spôsobil zmenu farby vody.  

 

Pán Thiem poskytol stručný prehľad opatrení, ktoré boli prijaté na riešenie tohto problému. Boli 

zamerané na dve oblasti v Brandenbursku, severnú časť oblasti Sprévsky les a časť južne 

od Sprévskeho lesa. Štátny úrad koordinoval vyplavovanie a pravidelne vykonával 

monitorovanie. V roku 2015 parlament spolkovej krajiny vypracoval strategický plán 

na predchádzanie prieniku odpadových materiálov súvisiacich s ťažbou do rieky Spréva 

a ochranu tohto vodného systému pred nimi, v rámci ktorého by sa mali ďalej rozvíjať okamžité 

opatrenia, ktoré sa zaviedli v minulosti. 

 

Pán Thiem poukázal na dve ťažobné spoločnosti v tomto regióne. Spoločnosť Lausitzer und 

Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) bola zriadená spolkovou 

vládou, ale očakávalo sa, že sa bude správať rovnako ako súkromné podniky, a spoločnosť 

Lausitz Energie Bergbau AG and Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG). Úrad LBGR 

zodpovedal za schvaľovanie najmä činností spoločnosti LEAG, pričom hlavnými zákonnými 

ustanoveniami boli požiadavky stanovené spolkovým ťažobným zákonom.  

 

Pokiaľ ide o otázku nezávislosti úradu LBGR, pán Thiem uviedol príklad postupu plánovania, 

ktorý by bol iniciovaný pre žiadosť o schválenie novej povrchovej ťažby v bani alebo rozšírenie 

existujúcej bane na úrade LBGR. Správne súdy by mohli vykonávať kontroly týkajúce sa 

udeľovania alebo zamietnutia povolení. Podľa pána Thiema sa tým zaručila nezávislosť 

krajinského úradu. V súčasnosti sa čoraz častejšie využívajú správne konania. 

 

Boli tu výzvy spojené s typom ťažby v bývalej NDR a s typom súčasnej ťažby. Keď spoločnosť 

dostala povolenie od krajinského úradu, predložila zoznam požiadaviek, ktoré sa majú 

monitorovať. Existovala veľká sieť kontrolných miest a nezávislých odborníkov, s ktorými sa 

viedli konzultácie.  

 

Stretnutie s predkladateľmi petície 

 

Na stretnutí sa zúčastnili predkladatelia petície Hannes Wilhelm-Kell a Oliver Powalla; 

Thomas Burchardt, zástupca lužickosrbskej komunity vo výbore pre hnedé uhlie 

Brandenburska; Axel Kruschat, člen brandenburskej pobočky združenia BUND Friends of the 

Earth Germany (Priatelia Zeme Nemecko); Silke Milius a Edith a Christian Penk, zástupcovia 

lužickosrbskej menšiny. Pán Csáky poskytol na začiatku stretnutia stručnú spätnú väzbu 

k predchádzajúcim stretnutiam so štátnymi orgánmi. Po nej nasledovali prezentácie 

predkladateľov petície a hostí. 

 

Pán Kell poskytol stručný prehľad svojej petície a doplnil niekoľko ďalších informácií spolu 

s niekoľkými príkladmi. Vlády spolkových krajín stanovia politické ciele týkajúce sa 

budúcnosti energetickej politiky. V ani jednej spolkovej krajine, Sasku ani Brandenbursku, 

nebol stanovený konečný termín pre postupné ukončenie výroby energie z hnedého uhlia 

a vlády plánovali pokračovať v ťažbe hnedého uhlia až do roku 2040. Štátne orgány realizovali 

ciele energetickej politiky v danom politickom rámci. Počas procesu schvaľovania ťažby 

hnedého uhlia museli štátne orgány vyvážiť záujmy medzi želaním verejnosti na jednej strane 

a záujmami energetickej politiky na strane druhej.  
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Uviedol, že väčšina zo 100 000 ľudí pracujúcich v oblasti ťažby hnedého uhlia 

pred znovuzjednotením boli hosťujúci pracovníci z iných častí bývalej NDR. Cenou za ťažbu 

uhlia bolo zničenie 136 obcí a krajiny s rozlohou približne 1 500 km². Skutočnosť, že 30 000 

prišlo o svoje domovy, mala vážny vplyv na kultúru a jazyk. Nebola poskytnutá žiadna 

primeraná kompenzácia. Verejné orgány často uvádzali ťažbu hnedého uhlia ako úspešný 

príklad, napríklad v súvislosti s presídľovaním obce Horno. V skutočnosti nešlo o úspech, 

práve naopak. Predkladateľ petície v reakcii na vyhlásenie ministerstva, že z aktívnej ťažby, 

napríklad z presakovania, pochádza 6 % znečistenia vôd, tvrdil, že vedecké stanovisko 

potvrdzuje v súčasných a v budúcich prognózach väčší vplyv aktívnej ťažby.  

 

Príklad z povrchovej ťažby v bani Nochten preukázal, ako môže byť biosféra ovplyvnená 

vďaka povoleniu založenému na nepresných údajoch. Banská činnosť sa riešila s určitou 

flexibilitou, ktorá nebola súčasťou strategického plánovania. Postupovali rýchlejšie, než sa 

pôvodne predpokladalo, a boli o rok napred. To viedlo k bezohľadnosti voči ohrozeným 

druhom a k ich miznutiu. Z tohto dôvodu bola narušená biosféra. Všeobecným trendom bolo, 

že ohrozené druhy, z ktorých niektoré sa nachádzali na červenom zozname, boli zničené. 

 

Pán Powalla poukázal na svoju petíciu a na odpoveď Komisie a poskytol doplňujúce 

informácie. Podľa jeho názoru došlo k porušeniu zákazu zhoršovania stavu podľa rámcovej 

smernice o vode.  

 

Po prvé, koncentrácia sulfátu v rieke Spréva dosahovala kritickú úroveň a predstavovala 

skutočné riziko pre dodávku pitnej vody z rieky Spréva v Berlíne, čo sa týkalo približne 

1 milióna osôb. Hodnoty sulfátu sa blížili k hraničnej hodnote a v niektorých oblastiach ju 

dokonca prekračovali, pričom sa očakávalo, že hodnoty budú ďalej rásť. Nové zdroje ako 

„Cottbuser Ostsee‘‘, zaplavené vodou z rieky Spréva, vznikli z kontaminovanej vody. 

V nadchádzajúcich rokoch možno očakávať vážne zhoršenie. Podľa vlády sa plánovali prijať 

protiopatrenia, ale predkladateľ petície o takýchto opatreniach nezaznamenal žiadne 

systematické dôkazy. Súčasná vláda spolkovej krajiny neprijala žiadny systematický prístup. 

Údajný všeobecný verejný záujem na výrobe energie s využitím hnedého uhlia sa používal 

na ospravedlnenie prekročenia orientačných emisných hodnôt špecifických pre vodu v 

súvislosti so sulfátmi. Na to, že o pokračovaní či dokonca rozšírení využívania hnedého uhlia 

sa stále diskutuje, mali vplyv politické rozhodnutia. 

 

Po druhé pán Powalla uviedol, že ťažobný priemysel získal skryté dotácie. Ťažobný orgán môže 

požiadať ťažobnú spoločnosť o vklad ako rezervu na zabezpečenie renaturalizácie banskej 

pôdy. Pri predaji banských zariadení švédskou spoločnosťou Vattenfall bolo českému 

investorovi EPH vyplatených 1,7 mld. EUR. Táto suma sa nikdy neobjavila v aktívach 

spoločnosti LEAG. Okrem toho boli udelené výnimky na zaplatenie dane alebo cla 

za používanie podzemných vôd a za používanie určitej infraštruktúry. Ťažba v Brandenbursku 

bola hospodársky životaschopná čiastočne vďaka kvótam prijatým v schvaľovacom postupe, 

pokiaľ ide o vodu. Ťažobná spoločnosť by nemusela dodržiavať hodnoty vody a nemusela by 

zabezpečiť udržiavanie dobrého ekologického stavu vody. Bolo to odôvodnené argumentom, 

že išlo iba o zníženie hladiny podzemnej vody a že sa do vody nedostali žiadne chemické prvky. 

Oxidácia a vyplavovanie pyritu však predstavovali jasné zhoršenie kvality vody. Takáto 

výnimka by sa podľa rámcovej smernice o vode nemala tolerovať.  

 

Zástupcovia tiež poukázali na podľa ich názoru zložitú komunikáciu so štátnymi orgánmi 

a uviedli niekoľko príkladov. Zástupca pre lužickosrbské záležitosti na Ministerstve pre vedu, 
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výskum a kultúru odpovedal na všetky záležitosti, aj keď sa týkali vnútornej politiky. Hodnoty 

lužickosrbskej menšiny boli obmedzené na kultúru a folklór. Zástupca pre lužickosrbské 

záležitosti navyše neposkytol žiadnu odpoveď na list týkajúci sa plánovaných volieb 

do lužickosrbského parlamentu. Pred 10 rokmi obyvatelia oblasti kritizovali presídlenie, 

pretože im neboli poskytnuté priame informácie o plánoch presídľovania z dôvodu povrchovej 

ťažby v bani Jänschwalde-Nord. Po 10 rokoch boja dotknutých občanov bol plán povrchovej 

ťažby zrušený. Obyvatelia boli o tejto zmene informovaní kópiou listu adresovanému ťažobnej 

spoločnosti.  

 

Pán Kruschat povedal, že vzťahy s úradmi sú napäté. Združenie BUND pravidelne meralo 

rôzne hodnoty a dospel k iným výsledkom, než zistili úrady. Okrem toho sa presunuli meracie 

body úradov na meranie hydroxidu železa. Hodnoty kovov, ako sú urán a arzén, boli výrazne 

vyššie ako limity stanovené v príslušných ustanoveniach v Brandenbursku. Pokiaľ ide o kal, 

zákonné požiadavky boli porušené. Kal bol odstránený, ale nebol riadne zlikvidovaný. 

Podľa pána Kruschata bol problém znečistenia systematicky podhodnocovaný.  

 

Objemový model používaný na odôvodnenie ťažby hnedého uhlia bol navyše nesprávne 

vypočítaný. Dopyt po hnedom uhlí bol v posledných rokoch oveľa nižší, ako bolo uvedené 

v povoľovacích postupoch. Objemový model bol použitý na odôvodnenie výnimiek z rámcovej 

smernice o vode. Ak však by dôvody použité na uplatnenie výnimky neboli správne, 

predstavovalo by to porušenie smernice.  

 

Pán Kell na otázku, či boli projekty obnovy úspešné, odpovedal, že to je zriedkavé. Výsledky 

environmentálnych projektov týkajúcich sa presídľovania ohrozených druhov často neboli 

kontrolované. Pokiaľ ide o obnovené oblasti, úrady sa vo veľkej miere zameriavali na cestovný 

ruch. Umelé jazerá však mali často zlú kvalitu vody a neodporúčalo sa v nich plávať. 30 000 

hektárov obnovenej plochy bolo po otvorení znovu uzavretej, pretože pôda bola nestabilná 

z dôvodu stúpania podzemnej vody.  

 

Pán Kell v súvislosti s otázkou týkajúcou sa vzťahov medzi občanmi poukázal na to, 

že pre petíciu na regionálnej úrovni, ktorá je totožná s petíciou č. 1012/2017, v ktorej sa žiada 

o ukončenie ťažobnej činnosti v tomto regióne, bolo zozbieraných viac ako 120 000 podpisov. 

Priemyselné odvetvie ťažby hnedého uhlia zároveň spustilo iniciatívu na zachovanie súčasného 

stavu, pokiaľ ide o ťažobné činnosti. Táto iniciatíva, aj keď získala finančnú podporu 

a presadzovalo ju odvetvie ťažby uhlia a dokonca aj verejné orgány, získala 

len do 60 000 podpisov. Podľa predkladateľa petície táto skutočnosť preukázala, že vôľa ľudí 

je celkom jasná. Ďalšie iniciatívy občanov boli zamerané na budúcnosť regiónu Lužica, ktoré 

sa v súčasnosti spájajú pod názvom „Lausitzer Perspektiven“ (perspektívy Lužice). Šance 

na realizáciu myšlienok iniciatív však boli slabé. Podľa predkladateľov petícií bola potrebná 

väčšia účasť občanov a miestnych orgánov na parlamentnej úrovni, aby tieto myšlienky mohli 

byť úspešné. Pán Powalla dodal, že obyvatelia v okolitých oblastiach baní a elektrární pracujú 

v baniach alebo pre bane a že sa podporuje ťažba hnedého uhlia. Išlo však o menšinu, ktorá 

bola pod silným vplyvom priemyselnej lobby. Táto lobby takisto kontrolovala vládu 

v spolkovej krajine Brandenbursko. Berlín sa rozhodol postupne ukončiť ťažbu uhlia, 

ale dovážal aj veľké množstvo energie z ťažby hnedého uhlia v Brandenbursku. V rámci 

spoločného plánovania využívania pôdy v Berlíne a spolkovej krajine Brandenbursko mal 

Berlín možnosť vyvíjať tlak na Brandenbursko, aby postupne ukončil ťažbu hnedého uhlia. 

Berlín sa však rozhodol, že tak neurobí.  
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Predkladateľ petície bol okrem toho prekvapený reakciou ministerských predsedov spolkových 

krajín Saska a Brandenburska na plán švédskej spoločnosti Vattenfall predať ťažobnú 

spoločnosť. Vycestovali do Švédska a žiadali o pokračovanie ťažobnej činnosti v tomto 

regióne, predovšetkým s cieľom ochrániť pracovné miesta. V porovnaní s inými 

priemyselnými odvetviami však už uhoľný sektor nebol hlavným zamestnávateľom v regióne.  

 

Nemecko bolo kedysi na čele odvetvia energie z obnoviteľných zdrojov. Zavedením 

nemeckého zákona o obnoviteľných zdrojoch energie sa však stanovila daň vo výške 2,5 

centov/kWh v prípade, že niekto vyrába energiu z vlastných obnoviteľných zdrojov a že túto 

energiu používa na vlastné účely. Týmto nariadením sa pozastavil ďalší vývoj nových 

technológií v tomto sektore, čo je mimoriadne škodlivá situácia pre MSP. Spoločnosť LEAG 

už v Brandenbursku nebola vedúcim priemyselným subjektom. Sektor obnoviteľnej energie 

v súčasnosti zamestnáva 30 000 ľudí. Vedecké údaje by preukázali, že je možné dosiahnuť 

energetický mix s 80 % energie z obnoviteľných zdrojov. Brandenbursko stanovilo svoje ciele 

v oblasti klímy. Podľa pána Kruschata však tieto ciele nebude možné dosiahnuť na úrovni 

krajiny. Na dosiahnutie cieľov a vzhľadom na skutočnosť, že 60 % emisií skleníkových plynov 

pochádza z hnedého uhlia, bolo potrebné úplné ukončenie ťažby hnedého uhlia.  

 

V rámci revízie stratégie v oblasti energetiky zadalo Brandenbursko vypracovanie 

prognostickej správy. Vedecké inštitúcie, ktoré sa podieľali na štúdii, vo veľkej miere súhlasili 

s tým, že štrukturálna zmena v regióne Lužica v dôsledku postupného zrušenia ťažby hnedého 

uhlia sa neuskutoční až do roku 2038. Demografické zmeny v skutočnosti zabezpečia situáciu 

a nebude potrebné nútené prepúšťanie. Keď hovoríme o štrukturálnej zmene, bolo potrebné 

pozrieť sa na ďalšiu generáciu.  

 

Pokiaľ ide o spoluprácu medzi lužickosrbskou komunitou a úradmi a budúcnosť tejto 

komunity, pán Kell uviedol, že Rada pre lužickosrbské záležitosti je iba poradným orgánom, 

ktorý nemá právo veta alebo skutočnú moc. Jej členovia pracovali dobrovoľne. Príprava volieb 

do rady bola veľmi demokratická. Rada zvýšila povedomie verejnosti o niektorých problémoch 

menšín a pokúsila sa zmierniť niektoré rozhodnutia vlády spolkovej krajiny, napríklad 

fragmentáciu sídelných oblastí v dôsledku reorganizácie miestnej vlády. 

Pán Kell potvrdil, že Brandenbursko podporuje odbornú prípravu učiteľov na výučbu srbského 

jazyka na univerzite v Lipsku. Pridelenie rozpočtových prostriedkov však bolo obmedzené 

a nebude dostatočné na dosiahnutie cieľa odbornej prípravy 100 učiteľov s potrebnými 

bilingválnymi zručnosťami v súlade s potrebami v nasledujúcich 20 rokoch.  

 

Štvrtok 15. februára 2018 

 

Stretnutie so zástupcami spoločností Lausitz Energie Bergbau AG a Lausitz Energie 

Kraftwerke AG (LEAG) a prehliadka elektrárne Schwarze Pumpe 

 

Po hodinovej prehliadke elektrárne Schwarze Pumpe pán Wolfgang Rolland predstavil 

spoločnosť LEAG. V regióne je LEAG tradičná a skúsená spoločnosť. V Lužici má ťažba viac 

ako 150-ročnú tradíciu. Počas 12 rokov (do októbra 2016) vlastnil túto spoločnosť švédsky 

podnik Vattenfall. Pred jeden a pol rokom sa spoločnosť Vattenfall rozhodla vypustiť ťažbu 

hnedého uhlia zo svojho portfólia. Dvoma novými vlastníkmi spoločnosti sú dve české 

spoločnosti, EPH a PPF. Spoločnosť vlastní uhoľné bane v Brandenbursku a Sasku, 
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tri elektrárne v Lužici, dve zariadenia v Lippendorfe blízko Lipska, ako aj dve malé elektrárne 

na plyn a zariadenia na spracovanie. Podľa pána Rollanda produkuje spoločnosť LEAG 8 % 

konvenčnej elektrickej energie vyrobenej v Nemecku, ktorá sa rovná približne 10 % všetkej 

elektrickej energie používanej v Nemecku. Spoločnosť LEAG má v súčasnosti 8 000 

zamestnancov. Predaj spoločnosti českým investorom neviedol k strate pracovných miest, ale 

k vytvoreniu ďalších pracovných miest. V roku 2007 vypracovala spoločnosť Vattenfall 

dlhodobý plán do roku 2050. Po zmene politického prostredia stanovila spoločnosť LEAG nové 

limity po predaji a v marci 2017 vypracovala pre región nový plán na nasledujúcich 

25 až 30 rokov. Bol to jasný krok späť od toho, čo plánovala spoločnosť Vattenfall. Dve 

predošlé plánované nové bane nebudú prevádzkované a elektrárne Jänschwalde a Nochten 

znížia svoju ťažbu uhlia. Za 25 až 30 rokov už v týchto regiónoch pravdepodobne nebudú 

žiadne nové bane a nebudú vybudované žiadne nové elektrárne. 25 až 30 rokov by preto bola 

aj zostávajúca životnosť spoločnosti. Počas tohto obdobia bude spoločnosť reštrukturalizovaná 

spolu so zamestnancami. Podľa pána Rollanda by toto obdobie bolo aj časovým rozpätím, 

v ktorom región naplánuje alternatívy pre ťažbu uhlia, ktorá v súčasnosti každoročne generuje 

1,4 miliardy EUR. V Nemecku by bol v rokoch 2020/2023 zaručený nedostatok konvenčnej 

energie. Tieto roky by boli obdobím najväčšieho dopytu a elektrina by sa musela dovážať 

zo zahraničia. Pán Rolland dodal, že spoločnosť LEAG je v predstihu v súvislosti 

s klimatickými cieľmi stanovené na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ.  

 

Na otázku, či spoločnosť LEAG prispieva k nákladom na obnovu starých baní na hnedé uhlie, 

pán Rolland odpovedal, že v tomto regióne sa nachádzajú dve spoločnosti pôsobiace v banskom 

sektore, LEAG a LMBV. Po zjednotení v roku 1990 prevzala nemecká spolková vláda 

environmentálne záväzky. Spoločnosť LMBV, založená v roku 1994, sa musí zaoberať starými 

zariadeniami z bývalej NDR, za ktoré musela prevziať územnú zodpovednosť. Spoločnosť 

LEAG je z právneho hľadiska povinná financovať práce na obnove nových baní po skončení 

aktívnej ťažby. Podľa nemeckého obchodného práva musí spoločnosť LEAG každoročne 

vytvárať rezervy na obnovu krajiny. Zástupcovia uviedli ako príklad bývalú baňu, ktorú 

spoločnosť LEAG prevádzkuje v blízkosti mesta Cottbus a ktorá sa v súčasnosti premenila 

na jazero. Spoločnosť LEAG v plnej miere uhradila náklady na obnovu vo výške 

250 miliónov EUR. Pán Thomas Penk dodal, že orgány v Brandenbursku a Sasku stanovili 

plány na ťažbu hnedého uhlia a ich realizáciu. Tieto plány obsahovali informácie o type 

celkovej rozlohy, ktorá sa má obnoviť, podľa typu činnosti uskutočňovanej v tejto oblasti 

pred ťažobnou činnosťou. V rámcových plánoch na nižšej úrovni sa podrobnejšie stanovujú 

osobitné plánovacie opatrenia, napríklad časový rámec.  

 

Pani Aukenová požiadala o štatistiky týkajúce sa emisií CO2 spôsobených obchodovaním 

spoločnosti LEAG s hnedým uhlím. Pán Rolland odpovedal, že spoločnosť LEAG už dosiahla 

cieľ stanovený Nemeckom, ktorým je zníženie emisií CO2 o 40 % do roku 2020. Ťažba hnedého 

uhlia by v súčasnosti zohrávala nevyhnutnú úlohu v energetickom mixe. Spoločnosť LEAG 

musela Ministerstvu pre rozvoj vidieka, životné prostredie a poľnohospodárstvo 

Brandenburska každoročne nahlasovať údaje o emisiách vrátane celkovej koncentrácie 

a absolútneho množstva. Spoločnosť by sa snažila využívať hnedé uhlie čo najúčinnejším 

spôsobom. Samu seba vníma tak, že podporuje obnoviteľné zdroje energie. V časoch, keď bola 

vytvorená dostatočná veterná energia, by sa bloky elektrární spoločnosti LEAG mohli dokonca 

odstaviť. Spoločnosť LEAG sa tiež pokúsila zaviesť systém zachytávania a ukladania uhlíka 

(CCS), ale, žiaľ, neuspela.  

 

Na otázku pani Aukenovej o opatreniach, ktoré boli prijaté na stabilizáciu neprístupných 
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oblastí, zástupcovia spoločnosti LEAG pripomenuli, že spoločnosť LMBV musí tieto oblasti 

od roku 1994 kontrolovať. Mnohé povrchové bane v bývalej NDR boli náhle zatvorené 

bez náležitého vyčistenia. Spoločnosť LMBV musela riešiť niekoľko problémov spôsobených 

znehodnotením pôdy a v posledných desiatich rokoch zaznamenala určité neúspechy. 

Spoločnosť LEAG sa poučila zo skúseností spoločnosti LMBV a pokúsila sa vyhnúť týmto 

účinkom pri obnove povrchových baní. Spoločnosť zmení systém s cieľom zapečatiť miesto.  

 

Pani Aukenová tiež požiadala o potvrdenie, že dôkazné bremeno v prípade poškodenia domu 

nesie vlastník domu. Spoločnosť LEAG potvrdila, že podľa nemeckého zákona musí vlastník 

domu preukázať, že škoda na dome bola spôsobená ťažbou. Je to aj prípad povrchovej ťažby 

a dôvodom je to, že nad baňami sa nenachádzajú žiadne domy, preto to na bane nemá žiadny 

priamy vplyv. Jediný skutočný rizikový faktor, ktorý by mohol spôsobiť škody, je podzemná 

voda. Škody by neboli pravidlom, ale výnimkou.  

 

Zástupcovia spoločnosti LEAG tiež spomenuli obvinenie z presunu meracích bodov 

a vysvetlili, že meracie body sú súčasťou operačného plánu a postupu udeľovania licencií. 

Spoločnosť by nemala presúvať tieto body a obvinenia takisto preskúmali úrady.  

 

Stretnutie so zástupcami spoločnosti Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungs-

gesellschaft mbH (LMBV GmbH) 

 

Zástupcovia spoločnosti LMBV otvorili stretnutie komplexnou technickou prezentáciou, 

v rámci ktorej poskytli všeobecný prehľad o spoločnosti. V tejto prezentácii bližšie vysvetlili 

príčiny problému rozsiahleho znečistenia rieky Spréva a priľahlých riek, ako sa uvádza v petícii 

č. 1012/2017, ako aj opatrenia, ktoré spoločnosť prijala na vyriešenie tohto problému.  

 

Spoločnosť bola založená v roku 1994. Má 653 zamestnancov, ktorí pracujú na troch rôznych 

pracoviskách. Spoločnosť LMBV zodpovedá za 1 310 km² pôdy. Vlastníkom spoločnosti 

LMBV je Spolková republika Nemecko, ktorú zastupuje Spolkové ministerstvo financií. 

Spoločnosť je financovaná na základe dohody medzi spolkovou a regionálnou úrovňou. 

V prvých piatich rokoch svojej existencie bola spoločnosť LMBV zodpovedná za postupné 

vyraďovanie baní na hnedé uhlie z obdobia NDR. Tieto bane ukončili prevádzku v roku 1999. 

Spoločnosť sa odvtedy zamerala na sanáciu bývalých oblastí na ťažbu hnedého uhlia, ako je 

zmena pôdy na nové a konštruktívne využitie, ako aj na monitorovanie stavu vodných útvarov 

z hľadiska kvantity aj kvality. Zahŕňajú oblasť od Görtlitzu po Berlín. Hladiny podzemných 

vôd mnoho rokov výrazne klesali a kyslosť niektorých umelých jazier je stále dosť vysoká. 

Na úpravu vody a zvýšenie hodnoty jej pH sa vysielajú plavidlá. Okrem oxidu železa je 

kritickým prvkom aj koncentrácia sulfátu, pretože aj keď ho nemožno zachytiť zrakom ani 

čuchom, v príliš vysokých koncentráciách môže spôsobiť nevoľnosť.  

 

Pani Aukenová položila otázku, či stále existuje riziko, že aktívna ťažba hnedého uhlia môže 

spôsobiť rovnaký problém. Spoločnosť LMBV potvrdila, že súčasná ťažobná činnosť by 

v nasledujúcich rokoch mohla priniesť podobné problémy. Problém kvality vody, ktorým sa 

spoločnosť LMBV musela zaoberať, však bol spôsobený baňami bývalej NDR, ktoré boli 

vyradené z prevádzky a v prípade ktorých neboli prijaté žiadne opatrenia na predchádzanie 

problémom. Súčasní prevádzkovatelia ako spoločnosť LEAG majú tú výhodu, že môžu 

sledovať opatrenia, ktoré prijíma spoločnosť LMBV, a v nasledujúcich rokoch sa pripraviť, 

aby predišli takýmto problémom. Jedným príkladom bola skutočnosť, že spoločnosť LEAG 

nečerpá všetku svoju vodu do rieky Spréva, ale ju rozdeľuje do rôznych riek. Spoločnosť 
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LMBV tiež úzko spolupracovala so spoločnosťou LEAG na výskumných projektoch a 

spoločnosť LEAG sa na projektoch finančne podieľala.  

 

Zástupcovia okrem toho uviedli, že úzko spolupracujú so všetkými zainteresovanými stranami 

vrátane podpory občianskych iniciatív. Spoločnosť pravidelne organizuje konzultácie a stretáva 

sa s odborníkmi na túto oblasť. Takisto spolupracuje s Technickou univerzitou v meste Cottbus 

na výskume možných sanačných postupov, ako je vápnenie. Spoločnosť bola členom 

Medzinárodnej asociácie banských vôd. Táto asociácia ponúkala príležitosť na diskusiu 

o správnom prístupe k vyriešeniu tohto problému. Výmeny názorov preukázali, že nikto 

nenašiel lepšie metódy. Spoločnosť LMBV pracovala veľmi transparentným spôsobom 

a všetky dokumenty nahrala na svoju domovskú; spoločnosť tiež vykonáva rôzne činnosti 

v oblasti vzťahov s verejnosťou.  

 

V reakcii na otázku, či spoločnosť LEAG spolufinancovala opatrenia spoločnosti LMBV, 

pretože z nich bude mať v budúcnosti prospech, zástupcovia opätovne potvrdili, že súčasný 

prevádzkovateľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené aktívnou ťažobnou činnosťou. 

Spoločnosť LEAG spolufinancovala niekoľko pilotných projektov a výskumných projektov 

v spolupráci so spoločnosťou LMBV.  

 

Zástupcovia spoločnosti LMBV tiež vysvetlili, že o výnimku z požiadaviek rámcovej smernice 

o vode bolo požiadané, pokiaľ ide o kvalitu vody riek, nie však v prípade umelých jazier. 

 

Spoločnosť LMBV tiež poznamenala, že stratégie vyčistenia na obnovu pôdy do roku 2010 

neboli úspešné, pokiaľ ide o zabezpečenie stability pôdy aj v dôsledku geotechnologického 

javu. V roku 2011 muselo byť z dôvodu nestability uzavretých 17 000 ha pôdy. Spoločnosť 

LMBV od roku 2011 intenzívne pracovala na tejto záležitosti a zriadila poradnú radu s cieľom 

zistiť, ako možno zabezpečiť stabilitu. Spoločnosť LEAG je tiež členom poradnej rady, 

aby mohla rýchlejšie reagovať na problém nestabilnej pôdy. 

 

Poukázalo sa tiež na význam spracovania kalov, pričom prístup sa zameriava na to, aby sa 

v čo najväčšej miere predchádzalo ich tvorbe sanáciou na mieste a primeraným zneškodnením 

a vyčistením, a zvážila sa aj možnosť opätovného použitia časti kalov v hodnotovom reťazci. 

 

Pani Aukenová sa opýtala na kvalitu a rozmanitosť rekultivovanej pôdy. Spoločnosť LMBV 

v odpovedi potvrdila, že kvalita pôdy sa zlepší hnojením. Pôda by sa zmenila na zalesnenú 

pôdu, poľnohospodársku pôdu a prírodné rezervácie. Niektoré oblasti by sa nechali ležať 

úhorom a ich rozvoj by sa ponechal na prírodu. Niektoré kyslé jazerá zostali nedotknuté, aby sa 

zistilo, ako sa vyvíjajú. Štúdia z roku 2017 o prirodzenom vývoji bývalých banských regiónov 

potvrdila, že druhy, ktoré vymizli, našli za posledných 20 rokov domov v tejto oblasti.  

 

Pán Csáky položil otázku, koľko územia bývalých baní bolo obnoveného. Spoločnosť LMBV 

sa vyjadrila, že napriek niektorým výzvam týkajúcim sa stability bolo v súvislosti 

s dosiahnutím základnej verejnej bezpečnosti dokončených 80 % práce. 10 – 15 % otvorených 

jám bolo úplne upravených. Do obdobia rokov 2030 – 2035 bude rekultivácia oblasti, za ktorú 

je zodpovedná spoločnosť LMBV, viac alebo menej ukončená. Následne by sa malo vykonávať 

dlhodobé monitorovanie. 

 

Stretnutie so starostom a zástupcami mesta Cottbus 
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Starosta mesta Cottbus privítal delegáciu a uviedol niekoľko faktov o meste Cottbus. Cottbus 

je druhé najväčšie mesto v Brandenbursku. Má 100 000 obyvateľov a mieru nezamestnanosti 

6,3 % (v porovnaní s mierou nezamestnanosti zhruba 30 % v 90. rokoch). Cottbus je tiež 

najväčšie dvojjazyčné mesto v Nemecku. Je tiež jedným z najzadlženejších miest v bývalej 

NDR s celkovým dlhom vo výške 250 miliónov EUR.  

 

Starosta ďalej potvrdil, že stále prebieha rozsiahla diskusia o hospodárskej situácii mesta. Ťažba 

hnedého uhlia je pre región významná, keďže ide o sektor s niekoľkými vysokokvalitnými 

pracovnými miestami. Nemožno však utajiť skutočnosť, že ťažba hnedého uhlia sa jedného dňa 

skončí, aj keď prechod bude istý čas trvať. Trvalo takmer 30 rokov, kým výrazne klesla miera 

nezamestnanosti. Prevažná väčšina ľudí by už nepracovala v zamestnaní, na ktoré boli pôvodne 

vyškolení. Obavy a starosti týkajúce sa postupného ukončenia ťažby treba brať vážne. Je 

potrebný vyvážený prístup, aby sa predišlo náhlemu šoku.  

 

Ďalšou výzvou je skutočnosť, že 4,3 % obyvateľstva Brandenburska žije v meste Cottbus, 

pričom tu je umiestnených 15 % utečencov nachádzajúcich sa v spolkovej krajine. Táto situácia 

viedla ku konfliktom medzi miestnymi obyvateľmi. Starosta požiadal o pomoc vládu spolkovej 

krajiny s cieľom odstrániť toto napätie.  

 

Starosta na otázku týkajúcu sa perspektívy vytvorenia udržateľnej budúcnosti odpovedal, že sa 

skúmajú typy priemyslu, ktoré sa môžu udomácniť v tomto regióne. Mesto bude mať čoskoro 

jedno z najväčších umelých jazier v tejto oblasti. Toto jazero sa plánuje využívať aj 

na hospodárske účely. V súčasnosti sa vypracúva štúdia o potenciáli tepelných čerpadiel 

na distribúciu tepla do domácností v meste.  

 

Pán Csáky položil starostovi otázku, či odvetvie ťažby hnedého uhlia neviedlo k vzniku 

zdravotných problémov, napríklad rakoviny pľúc alebo chronickej bronchitídy. Starosta 

povedal, že v súčasnosti nemôže potvrdiť správy o týchto ochoreniach. Primerané opatrenia 

na ochranu životného prostredia po znovuzjednotení viedli k zlepšeniu ochrany životného 

prostredia a k tomu, že už sa nevyskytujú žiadne riziká pre zdravie.  

 

Tatjana Ždanoková sa opýtala na používanie miestneho jazyka. Pani Anna Kossatz-Koselová 

potvrdila, že lužickosrbský jazyk je ohrozený a že mesto a región majú osobitné väzby 

so svojimi susedmi a realizujú projekty v oblasti kultúrnych a jazykových záležitostí. Príkladmi 

sú kontakty s múzeami, napríklad v meste Zielona Góra v Poľsku, ale aj s múzeami v Českej 

republike. Jazyk sa propaguje aj v samotnom meste. V administratívnych pracovných ponukách 

sa vyžadujú špecifické jazykové znalosti lužickej srbčiny. Od roku 2016 je 

na Dolnolužickosrbskom gymnáziu zamestnaný koordinátor pre mládež. Mesto sa mnohými 

spôsobmi snaží umožniť ľuďom používať a zachovať lužickosrbský jazyk, prevažne ako 

kultúrne bohatstvo. Lužickosrbský jazyk nebol stimulom pre hospodárstvo. Pani Kossatz-

Koselová povedala, že učebnice a učebné materiály v lužickosrbskom jazyku sú dôležitou 

otázkou, najmä na úrovni stredných škôl. Ich produkcia bola náročná aj preto, že lužickosrbský 

jazyk nemá žiadnu domovinu, na rozdiel od iných regionálnych alebo menšinových jazykov. 

Ocenil by sa prístup k rôznym programom na ochranu regionálnych a menšinových jazykov. 

Mesto zozbieralo podpisy pre občiansku iniciatívu Menšinový balíček – milión podpisov 

za rozmanitosť v Európe.  

 

Okrem toho sa mladí ľudia adaptovali na lužickosrbský jazyk. Niektorí z nich tento jazyk 

študovali na univerzite v Lipsku. Malé deti sa môžu zapísať do dvoch materských škôl v meste, 
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ktoré pôsobia v lužickej srbčine. Percentuálny podiel rodených hovoriacich v týchto škôlkach 

je 10 %.  

 

 

Stretnutie so starostkou mesta Welzow a zástupcami obce Proschim, kolónie mesta Welzow 

 

Starostka predstavila mesto Welzow, pričom uviedla niekoľko podstatných údajov. Mesto má 

3 500 obyvateľov a je obklopené baňami s povrchovou ťažbou. Trpí dôsledkami ťažby hnedého 

uhlia, ako sú znečistenie ovzdušia a hluk. V roku 2009 malo mesto rozpočtový deficit vo výške 

3,9 milióna EUR. Od roku 2007 spôsobujú plány prevádzkovateľa ťažby hnedého uhlia 

občanom mesta Welzow starosti. Mesto podpísalo rámcovú dohodu s bývalým 

prevádzkovateľom, spoločnosťou Vattenfall, ktorá zahŕňala osobitné prostriedky na podporu 

miestnej komunity. Táto dohoda umožnila financovať projekty infraštruktúry, ktoré mali veľký 

vplyv na mesto. Starostka vyjadrila želanie dôraznejšieho záväzku zo strany súčasného 

prevádzkovateľa ťažby hnedého uhlia, spoločnosti LEAG, ktorá v roku 2018 poskytla 

prostriedky vo výške 530 000 EUR. V roku 2011 bol vyslaný jasný signál, že sa vyžaduje 

presídlenie častí územia mesta. Mesto sa začalo pripravovať na toto presídlenie v rámci hraníc 

mesta, ako aj mimo nich. Starostka potvrdila, že presídlenie ovplyvňuje všetky sektory 

každodenného života a má vplyv, ktorý možno kompenzovať iba čiastočne.  

 

Traja zástupcovia okresu Proschim sa následne vyjadrili k tejto situácii zo svojho pohľadu. 

Vyjadrili sa na základe svojich osobných skúseností s ťažbou hnedého uhlia v okolí mesta 

a výziev, ktorým v súčasnosti čelia. Opätovne poukázali na škody, ktoré ťažba hnedého uhlia 

spôsobuje na životnom prostredí, ako je strata obrovských oblastí krajiny, napríklad lesov 

a prírodných jazier, a na iné negatívne dôsledky, ako je sociálny vplyv presídľovania. Takisto 

vyjadrili názor, že rozhodnutia prijaté v niekoľkých posledných desaťročiach vrátane 

oslobodenia od poplatkov vo výške miliónov eur, mali chrániť záujmy odvetvia ťažby hnedého 

uhlia. Zástupcovia požiadali o primeranú kompenzáciu. Vyvrátili názor, že hnedé uhlie je 

nákladovo efektívne, a obhajovali názor, že prechod na obnoviteľné zdroje energie je 

realizovateľný. Množstvo hnedého uhlia vyprodukovaného v tomto regióne sa vyváža 

do Českej republiky. Zástupcovia okrem toho spomenuli nedostatočnú transparentnosť, pokiaľ 

ide o údajne vyčlenených 1,7 mld. EUR vo forme podporných prostriedkov, no spoločnosť 

LEAG sa doteraz k nim nezaviazala. 

 

Stretnutie s výkonným riaditeľom združenia Domowina v Dolnej Lužici (Domowina 

Regionalverband Niederlausitz e.V.) 

 

Od roku 2015 je pán Koinzer výkonným riaditeľom združenia Domowina v Dolnej 2015 

Lužici. Uviedol, že v roku 2014 Brandenbursko novelizovalo zákon o ochrane 

lužickosrbskej/wendickej menšiny. V rámci tejto novelizácie bolo združenie Domowina 

uznané ako orgán zastupujúci záujmy menšiny. Ešte stále však bolo treba urobiť veľa práce, 

aby sa zabezpečilo, že sa so združením Domowina bude konzultovať a že bude vypočuté.  

 

Pán Koinzer poskytol informácie o všeobecnej situácii Lužických Srbov v Brandenbursku: 

počet lužickosrbských obyvateľov je teraz oveľa nižší než v minulosti. V roku 1880 navštívil 

istý akademik všetky obce a posúdil jazykové schopnosti ľudí. V tom čase hovorilo v obciach 

v okolí mesta Cottbus 90 – 97 % obyvateľov lužickosrbsky. Od roku 1981 sa však situácia 

z politických dôvodov zhoršila. Od znovuzjednotenia v roku 1990 sa dosiahol určitý pokrok. 

Zabezpečila sa výučba lužickosrbského jazyka v niektorých zariadeniach dennej starostlivosti 
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a v škôlkach v tomto regióne. Počas obdobia NDR to žiaľ nebolo možné. Z politických 

a náboženských dôvodov používanie tohto jazyka v rodinách upadlo a už sa viac neprenášal 

z rodiča na dieťa. To viedlo k súčasnej situácii, keď sa starí rodičia alebo prastarí rodičia 

dohovoria so svojimi vnúčatami po lužickosrbsky, ale generácia medzi starými rodičmi a 

vnúčatami sa po lužickosrbsky nedohovorí.  

 

Pán Koinzer vysvetlil, že združenie Domowina bolo zastrešujúcou organizáciou s viacerými 

regionálnymi združeniami a malo spolu 7 600 členov. Jeho štruktúra bola podmienená 

skutočnosťou, že v Brandenbursku aj Sasku žili lužickosrbskí obyvatelia v rôznych obciach. 

V súčasnosti tu žije 60 000 členov lužickosrbskej menšiny, 40 000 v Sasku a 20 000 

v Brandenbursku. Aby sa zabezpečilo zachovanie kontaktov medzi tými, ktorí podporujú 

lužickosrbské záujmy, a správou, bola upravená vnútorná štruktúra združenia. V roku 1991 sa 

štyri existujúce regionálne združenia v Brandenbursku zlúčili s cieľom lepšie spojiť sily 

a vystupovať jednotne. Združenie Domowina v Dolnej Lužici bolo registrovaným združením, 

ktoré patrilo k mnohým zastrešujúcim organizáciám. V každej obci sa nachádzali skupiny 

združenia Domowina a právnym zástupcom týchto skupín bolo regionálne združenie. V roku 

2009 malo združenie Domowina v Dolnej Lužici 1 800 členov, dnes ich je viac ako 2 400. Bolo 

to dôkazom, že členská základňa sa za posledných 10 rokov pomaly, ale postupne zvyšovala, 

čo však nevyhnutne neznamenalo, že sa zvýšil počet ľudí, ktorí hovoria lužickosrbským 

jazykom. Oveľa viac ľudí sa však začalo označovať za Lužických Srbov a chceli pestovať svoje 

lužickosrbské tradície a korene a vyjadriť svoju identitu tým, že vstúpia do združenia 

Domowina.  

 

Pán Koinzer na otázku týkajúcu sa výziev spojených s digitalizáciou odpovedal, že digitalizácia 

predstavuje skutočnú príležitosť pre menšinové jazyky, pretože menšiny môžu využívať nové 

technológie. Lužickosrbskí obyvatelia, ktorí sa počas svojich štúdií roztrúsili po Nemecku, 

by mohli zostať v kontakte a komunikovať v lužickosrbskom jazyku. Samotný pán Koinzer, 

ktorý študoval v Lipsku, mohol počúvať lužickosrbské rádio jednu hodinu denne. Skutočným 

problémom pre menšinové jazyky, najmä tie, ktoré nemali domovinu, v minulosti bolo, že vždy, 

keď sa vyvinul nový typ médií, menšinové jazyky sa brali do úvahy až neskôr, keď technológia 

už bola zastaraná. To bol prípad DVD nosičov, pričom lužickosrbská komunita čelí tomuto 

problému v mnohých oblastiach. Spolková krajina Sasko spustila program na digitalizáciu 

hornolužickej srbčiny a pred dvoma rokmi bol pre lužickú srbčinu konečne sprístupnený 

program hláskovania. Medzi výzvy patrila otázka práv, ako aj nedostatok ľudských zdrojov. 

Okrem toho hrozilo riziko, že mladí ľudia sa s jazykom nestretávajú v praxi.  

 

Pán Koinzer uviedol, že najdôležitejším krokom bolo zriadenie úradu na Ministerstve pre vedu, 

výskum a kultúru v roku 2015 na riešenie náboženských otázok a problematiky Lužických 

Srbov/Wendov. Dosadenie správnej kontaktnej osoby na správnej úrovni bol dôležitý krok 

správnym smerom, hlavne preto, že zodpovedná osoba bola veľmi aktívna.  

 

V roku 2016 prijal parlament spolkovej krajiny Brandenbursko plán opatrení na zachovanie 

lužickosrbského jazyka. Podľa pána Koinzera by niektoré časti plánu mohli byť podrobnejšie. 

Takisto však uviedol, že bol prvým svojho druhu a pri dostatočnej vôli by sa dalo veľa 

dosiahnuť. Niektoré opatrenia boli tiež podporené finančnými prostriedkami. Dvojjazyčné 

zariadenia starostlivosti o deti mohli požiadať o činnosť ako poradenské škôlky pre iné 

zariadenia dennej starostlivosti v tejto oblasti. Mohli spolupracovať s inými škôlkami 

a podporovať tvorbu vzdelávacieho materiálu. Táto osobitná iniciatíva bola financovaná sumou 

vo výške 12 000 EUR ročne.  
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Mesto Cottbus bolo najlepším príkladom v Dolnej Lužici, pokiaľ ide o používanie 

lužickosrbského jazyka medzi širokou verejnosťou, 90 – 95 % názvov ulíc bolo dvojjazyčných. 

Pán Koinzer však zdôraznil, že je dôležité zvážiť každú konkrétnu oblasť života ako jazykové 

prostredie. Uviedol príklad miestnej zoologickej záhrady, kde bola lužická srbčina ignorovaná, 

ale vysvetľujúce tabule boli dostupné v nemčine, angličtine a poľštine.  

 

Pán Koinzer na otázku pána Csákyho o tom, ako sa lužická srbčina začleňuje do vzdelávacieho 

systému, odpovedal, že lužickosrbská škôlka, ktorá bola v meste Cottbus otvorená v roku 1998, 

znamenala veľký krok vpred. Výučba predmetov v školách s množstvom komunikácie, ako je 

dejepis, je však dostupná iba v nemčine. Šesť základných škôl malo dvojjazyčné učebné 

osnovy, ale k dvojjazyčným predmetom neexistoval jednotný prístup. Na stredných školách sa 

dvojjazyčne vyučujú rôzne predmety. Týka sa to aj dostupného učiteľského personálu. 

V školskom systéme chýba kontinuita; väčšia kontinuita povedie k väčšej efektívnosti. Ďalšou 

výzvou bol učebný materiál. Trvalo dva roky, kým sa preložila učebnica, takže jej obsah bol 

už vtedy do istej miery zastaraný. Keďže nebolo k dispozícii veľa učebného materiálu, učitelia 

ho rozvíjali na dobrovoľnej báze, čo pre nich predstavovalo veľké pracovné zaťaženie. 

 

Bola položená otázka, ako sa mladšia generácia adaptovala na tento jazyk. Staršia generácia 

týmto jazykom stále hovorila doma, ale bojovala s mladšou generáciou, pretože jazyk 

vyučovaný v škole bol trochu odlišný. Podľa staršieho štýlu jazyka, ktorým sa hovorí doma, sa 

dala ľahko rozpoznať obec, z ktorej osoba pochádza. Na ochranu a revitalizáciu jazyka bol však 

potrebný jeden štandardný dialekt. Pán Koinzer potvrdil, že tento nápad si získava čoraz väčší 

ohlas. Čoraz viac mladých ľudí, ktorí končia školu, sa veľmi zaujíma o tento jazyk. Študovali 

ho a zapojili sa do združenia Domowina, pričom v jeho správnej rade bolo mnoho mladých 

zástupcov. Mladí ľudia získavajú čoraz väčšie povedomie o tomto jazyku. 

 

V roku 2007 bola podpísaná dohoda medzi združením Domowina a prevádzkovateľom ťažby 

hnedého uhlia, spoločnosťou Vattenfall, s odôvodnením, že každý, kto dosahuje zisk 

využívaním surovín v tomto regióne, nesie zodpovednosť v kultúrnych a sociálnych 

záležitostiach, najmä keď ničenie obcí ovplyvňuje kultúru. Súčasný prevádzkovateľ pokračoval 

v dohode. Vláda spolkovej krajiny stanovila, že vlastník baní musí niesť zodpovednosť voči 

komunite Lužických Srbov. Dúfalo sa, že tento záväzok bude splnený a že vláda bude 

monitorovať, do akej miery boli splnené povinnosti. Združenie Domowina sa stretávalo 

so zástupcami spoločnosti LEAG dvakrát ročne, aby diskutovali o dôležitých otázkach. Tieto 

diskusie boli zložité a občas skľučujúce, ale ponúkli úprimnú výmenu názorov. 

 

Stretnutie s pánom Andreasom Stahlbergom, odborníkom a poradcom na otázky súvisiace 

s ťažbou v obci Schenkendöbern 

 

Pán Stahlberg pracuje v malej obci Schenkendöbern na nemeckej strane hranice s Poľskom. Je 

tiež členom miestneho okresného zhromaždenia a členom komisie pre ťažbu hnedého uhlia 

Brandenburska. 

 

Vo svojej prezentácii sa zameral na spôsob vykonávania smerníc EÚ v súvislosti s ťažobnou 

činnosťou. 

 

Schenkendöbern tvorí 16 dedín s rozlohou 214 km². Pokiaľ ide o jej rozlohu, je to 77. najväčšia 

obec v Nemecku, ale má len 3 700 obyvateľov. Zaoberá sa najmä poľnohospodárstvom 
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a lesníctvom. Veľký význam majú aj mnohé prvotriedne prírodné aktíva a udržateľný cestovný 

ruch. Obec Schenkendöbern je proti ťažbe. V roku 2007 prijalo zhromaždenie uznesenie, 

v ktorom sa uvádzalo, že obec Schenkendöbern urobí všetko pre to, aby zabránilo budúcej 

ťažobnej činnosti na jej území. Tento záväzok bol potvrdený v roku 2014.  

 

Ťažba v povrchovej bani Jänschwalde, ktorá bola aktívna od roku 1976, zasahovala do oblasti 

obce. V roku 2002 bol schválený regionálny plán ťažby hnedého uhlia. Podľa posledných 

informácií od spoločnosti bude baňa Jänschwalde zatvorená v roku 2023. V právnych 

predpisoch EÚ sa stanovuje strategické environmentálne hodnotenie (SEA) pre plány 

a programy vrátane plánov ťažby hnedého uhlia. Smernica o strategickom environmentálnom 

hodnotení však v čase schválenia regionálneho plánu ťažby hnedého uhlia ešte nebola 

transponovaná do vnútroštátneho práva, preto nebolo vykonané žiadne hodnotenie  

 

V septembri 2007 počuli obyvatelia obce v rozhlase, že spoločnosť Vattenfall plánuje nový dol. 

Fáza plánovania mala uplynúť v roku 2017. V marci 2017 však obyvatelia od novej spoločnosti 

LEAG počuli, že tento plán sa už nebude realizovať. Plán bol oficiálne zrušený v septembri 

2017. Znamenalo to desať rokov boja pre tri dediny, ktoré by v dôsledku tohto plánu boli 

presídlené, a pre päť dedín v okolitej oblasti, ktoré by tým boli dotknuté. Presídlenie by sa 

dotklo viac ako 900 obyvateľov. Povinný plán ťažby hnedého uhlia pre plánovanú baňu by si 

vyžadoval strategické environmentálne hodnotenie. Obec proti plánu tvrdo bojovala 

a podľa pána Stahlberga bola aktívna angažovanosť jedným z dôvodov, ktoré viedli 

k pozastaveniu tohto plánu. 

 

Ďalším problémom na prahu obce bolo plánovanie veľmi rozsiahlej ťažobnej činnosti poľskej 

spoločnosti, ktorú čiastočne vlastnila štátna PGE, v susednej lokalite Gubin situovanej 

na poľskej strane. Presídlenie v súvislosti s týmto plánom by sa dotklo 15 až 16 dedín s viac 

ako 2 500 obyvateľmi. S cieľom uviesť tento plán do praxe sa príslušné poľské regionálne 

orgány v roku 2011 dohodli na pláne rozvoja. Vzhľadom na cezhraničné vplyvy plánovanej 

operácie, ako sú hladiny podzemných vôd, sa muselo uskutočniť strategické posúdenie vplyvu. 

Obec Schenkendöbern sa zúčastnila na cezhraničnej konzultácii. Poľská ťažobná spoločnosť 

zároveň v rokoch 2015 – 2016 vykonala cezhraničnú konzultáciu v rámci postupu európskeho 

posúdenia vplyvu. Pre veľký vplyv na obec, ktorý sa očakáva, opätovne vyjadrila svoje názory. 

Podľa pána Stahlberga bola žiadosť opäť vďaka angažovanosti obce zrušená v roku 2016 

na žiadosť prevádzkovateľa bane. Plány však mali byť znovu predložené v prvom štvrťroku 

2019. 

 

Pán Stahlberg tiež komentoval otázku, čo aktívna baňa Jänschwalde znamená pre obec 

Schenkendöbern. Baňa mala vplyv na hladinu podzemnej vody, ktorá poklesla. „Vplyv hranice 

ťažby‘‘ je oficiálne preukázaný na základe poklesu podzemnej vody o 2 metre. V mnohých 

lesoch a močariskách, ktoré sú chránenými oblasťami v rámci siete Natura 2000, by zmena 

vodnej hladiny len o pár centimetrov mohla viesť k dramatickým následkom. Pán Stahlberg 

zdôraznil, že tieto lesy a močariská čoraz viac vysychajú, čo má vplyv na bohatú biodiverzitu. 

Časti tejto oblasti sú chránené smernicou o vtákoch. Pán Stahlberg poskytol niekoľko 

podrobných príkladov vplyvu na niektoré jazerá v rámci hraníc vplyvu hranice ťažby a mimo 

nich, okrem iného na jazero Pastlingsee. Poukázal tiež na to, že orgány zamietli návrh 

na vypracovanie štúdie na posúdenie vzájomného vzťahu.  

 

O otázke, kto je za to zodpovedný, sa diskutovalo za zatvorenými dverami medzi 

prevádzkovateľom bane a ťažobnými a environmentálnymi orgánmi. Dotknutí obyvatelia 
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a obec ako vlastník oblasti nedostali slovo, rovnako ani široká verejnosť. Podľa pána Stahlberga 

bolo pozitívnym signálom, keď ministerstvo pre rozvoj vidieka, životné prostredie 

a poľnohospodárstvo v marci 2017 zistilo, že ťažba hnedého uhlia mala významný vplyv 

na jedno z jazier. Pre prevádzkovateľa baníckych činností však stále neexistovali žiadne 

regulačné požiadavky týkajúce sa povinnosti a jasnej zodpovednosti. Ťažobný orgán tvrdil, 

že je ešte potrebné vymedziť presnú mieru zodpovednosti.  

 

Ďalším problémom obce bola životnosť projektu povrchovej bane Jänschwalde. V rámci 

zákonného plánu ťažby hnedého uhlia bolo v tejto oblasti naplánované veľké umelé jazero. 

V novom návrhu predloženom na obnovu boli naplánované tri umelé jazerá. Obec 

Schenkendöbern sa domnievala, že ide o významné zmeny, že plán ťažby hnedého uhlia by sa 

mal zmeniť a že bude potrebné posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Pre obyvateľov 

tejto oblasti by bol charakter krajiny dôležitý, či už ide o jazerá, alebo lesy. Krajinský orgán pre 

plánovanie pre Berlín/Brandenbursko však vylúčil tento druh výkladu a snažil sa realizovať 

plán iným spôsobom, v ktorom by už nebolo potrebné vykonať posudzovanie vplyvov 

na životné prostredie. Argumentom pre toto rozhodnutie bolo, že rozloha sa nezmenila. 

Podľa pána Stahlberga došlo ku konfliktu záujmov, keďže ťažobný orgán pracoval 

pod zodpovednosťou ministerstva pre hospodárstvo a energetiku. S cieľom neohroziť ich 

hospodárske záujmy sa chcela vláda Brandenburska vyhnúť konaniam o nesplnení povinnosti, 

a preto túto záležitosť nebrala do úvahy. 

 

Pokiaľ ide o otázku prístupu k údajom, pán Stahlberg uviedol, že sú k dispozícii všetky povinné 

údaje. Týmto údajom však často chýbajú podrobnosti. Tieto nedostatočne podrobné povinné 

údaje o životnom prostredí by sa dali zabezpečiť len od ťažobnej spoločnosti, a nie od orgánu. 

Vláda spolkovej krajiny mohla požiadať o tieto údaje a sprístupniť ich, nanešťastie však 

o ne nepožiadala. Povinné požiadavky na údaje týkajúce sa prevádzkovateľa bane pochádzajú 

od ťažobného orgánu. 

 

Piatok 16. februára 2018 

 

Stretnutie so zástupcami Dolnolužickosrbského gymnázia (Niedersorbisches Gymnasium) 

v meste Cottbus 

 

Delegáciu privítali žiaci odetí v tradičných krojoch chlebom a soľou, ako aj školský spevácky 

zbor spievajúci lužickosrbské piesne. Riaditeľka školy pani Anke Hille-Sickertová následne 

stručne predstavila školu, Dolnolužickosrbské gymnázium osobitného druhu. Žiaci sa 

od prvého dňa učili dolnolužickú srbčinu. Do školy nastúpili s rôznymi úrovňami vedomostí – 

niektorí z nich vôbec nehovorili lužickou srbčinou, niektorí sa tento jazyk učili na základnej 

škole a ďalší sa ho učili od škôlky a už boli dvojjazyční.  

 

Žiaci sa učili v rôznych triedach a skupinách v závislosti od ich predchádzajúcich vedomostí. 

V lužickej srbčine sa vyučovali rôzne predmety. Učitelia museli absolvovať primeranú odbornú 

prípravu, aby boli pripravení na kvalifikovanú výučbu na sekundárnej úrovni. V posledných 

rokoch sekundárneho vzdelávania bolo výzvou nájsť vhodných a dostatočne kvalifikovaných 

učiteľov na dvojjazyčné vyučovanie. Škola mala celý rad lužickosrbských/wendických 

kultúrnych aktivít, napríklad spevácky zbor, tanečné skupiny, divadelnú skupinu a školské 

kapely. S financovaním týchto činností pomáhala Nadácia pre lužickosrbských občanov. 

Napríklad nadácia so sídlom v Budyšíne zabezpečila škole vedúcu speváckeho zboru.  
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Riaditeľka školy spomenula projekt Erasmus+, na ktorom sa škola zúčastnila a ktorý bol 

zameraný na regionálnu kultúru a menšinové komunity. Žiaci viedli zaujímavé rozhovory 

s nórskym partnerom z komunity Sámov o možnostiach účasti menšín v rôznych európskych 

krajinách. Žiaci Dolnolužickosrbského gymnázia sa považujú za všestranne založených. Sú 

hrdí na to, že sú Európania, ale sú aj svetovými občanmi, rovnako ako Nemci z Brandenburska 

a Lužickí Srbi. Majú veľmi rozmanitý a obohacujúci pocit identity. Žiaci sa naučili, ako 

vytvárať svoju budúcnosť a zúročiť svoje zručnosti vo svojich rodných mestách a dedinách, 

kde by mohli byť aktívni. 

 

Na stretnutí sa zúčastnili pani Komolková, predsedníčka školskej konferencie, pán Geis, jeden 

z učiteľov, pani Voskampová, ktorá zastupovala združenie rodičov, a žiaci Dennis Groth a Maja 

Schrammová. Všetci sa stručne predstavili.  

 

Pani Hille-Sickertová uviedla, že je výzvou motivovať ľudí, aby sa učili lužickú srbčinu, 

pretože ide o menšinový jazyk bez domoviny. Výučba jazyka znamenala prácu navyše, a to aj 

pre nedostatok aktuálnych štandardných učebných materiálov. Motivácia do veľkej miery 

závisí od toho, ako bola lužickosrbská kultúra propagovaná na základnej škole. Pani Hille-

Sickertová v tomto zmysle nebola veľmi spokojná. Odlišný vzdelávací systém ponúkal mnohé 

alternatívy, preto muselo Dolnolužickosrbské gymnázium propagovať svoje služby. Škola sa 

často sa cítila veľmi osamotená a bez podpory štátnych orgánov. Škola nedokázala vždy 

prilákať požadovaný minimálny počet 25 žiakov, aby vytvorila triedu považovanú za schopnú 

štúdia. V súčasnosti sa nemôžu niektoré hlavné predmety vo vyšších ročníkoch vyučovať 

v srbčine. Podľa pani Hille-Sickertovej je nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu vyučovania 

v srbskom jazyku od škôlky po koniec strednej školy. 

 

Pani Schrammová zdôraznila význam učenia sa lužickej srbčiny a návratu ku koreňom. Jej 

rodina je hrdá na to, že sa učí lužickú srbčinu. Deti mohli komunikovať so svojimi starými 

rodičmi v ich materinskom jazyku a spievať rovnaké piesne. To pomohlo oživiť kultúru, ktorá 

sa v bývalej NDR počas desaťročí asimilačného trendu stratila na celú generáciu. V súčasnosti 

ožíva hrdosť na lužicko-srbskú identitu a ovládanie jazyka medzi tými, ktorí ho objavujú. Tento 

jazyk jej tiež otvoril brány do Poľska a Českej republiky. 

 

Podľa pani Aukenovej by sa učenie lužickej srbčiny nemalo stať nostalgickým hnutím a je tiež 

potrebné ho modernizovať. Zástupcovia uviedli, že sa snažili zachovať pri živote tradície 

napríklad nosením krojov. Existovali však aj dôkazy o modernizácii, napríklad rockové 

a popové kapely, ktoré oživili tradície tým, že modernú hudbu hrali na tradičných 

lužickosrbských nástrojoch. Modernizácia a rozvoj by sa uskutočnili aj prostredníctvom 

sociálnych médií. Na odosielanie správ v lužickej srbčine už boli používané online platformy.  

 

Zástupcovia tiež poukázali na nariadenie o lužickosrbských/wendických školách, o ktorom sa 

v súčasnosti diskutuje na ministerskej úrovni. Vyjadrili poľutovanie nad skutočnosťou, 

že o školských ustanoveniach sa rozhodovalo a boli uložené bez akejkoľvek konzultácie. 

Na základe posledného návrhu ministerstva pre vedu, výskum a kultúru z októbra 2017 budú 

môcť príslušné školy navštevovať iba deti s predchádzajúcimi znalosťami lužickej srbčiny. 

60 až 80 % potenciálnych študentov by však nemalo predchádzajúce znalosti, a preto by tak už 

nemali prístup k výučbe lužickej srbčiny. Prijatie tohto návrhu nariadenia by malo dramatický 

vplyv na Dolnolužickosrbské gymnázium a predstavovalo skutočnú hrozbu pre lužickú srbčinu. 

Rodičia by mali mať záruky, že ich deti budú mať prístup k vzdelávaniu v lužickej srbčine.  
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Podľa pani Komolkovej závisí budúcnosť jazyka od budúcnosti žiakov. Najlepším spôsobom, 

ako sa naučiť jazyk, je používať ho na výučbu predmetov, a nie učiť sa ho len ako cudzí jazyk. 

Učenie sa lužickej srbčiny ako cudzieho jazyka, často nad rámec štandardných učebných osnov, 

sa považuje za záťaž alebo za prekážku učeniu sa iných cudzích jazykov. Táto súťaž obmedzuje 

potenciálny záujem detí a rodičov. Aby si deti mohli zachovať tento jazyk, potrebné sú 

vyhliadky do budúcnosti. Ďalším dôležitým aspektom bol nedostatok aktivít vo voľnom čase 

pre staršie deti. Adolescenti potrebovali príležitosti na používanie jazyka mimo vyučovania, 

pretože partnerské učenie sa je kľúčové. Zástupcovia uviedli, že by boli radi, keby sa lužická 

srbčina väčšmi používala vo verejných službách, napríklad formou pozitívnej diskriminácie 

v tomto odvetví. V súčasnosti neexistuje reálna vyhliadka na to, aby sa lužická srbčina mohla 

používať profesionálne, čo mladých ľudí nepodnecuje k jej učeniu. V súčasnom poslednom 

školskom ročníku hovorí lužickou srbčinou plynule 80 absolventov. Iba niekoľko z nich môže 

mať perspektívu v oblasti povolania v tomto regióne. Zatiaľ čo ťažba hnedého uhlia mala 

negatívny vplyv na komunitu Lužických Srbov, prežitie jazyka súvisí s modernizáciou tohto 

regiónu. 

 

Stretnutie s Torstenom Mackom, predsedom Rady pre lužickosrbské a wendické záležitosti 

Brandenburska 

 

Pán Mack sa predstavil ako predseda Rady pre lužickosrbské a wendické záležitosti 

Brandenburska. Rada plnila poradnú funkciu a skontrolovala všetky návrhy a návrhy zákona, 

ktoré sa predložili parlamentu spolkovej krajiny, s cieľom zistiť, či majú vplyv na lužickosrbskú 

komunitu. V článku 25 ústavy Brandenburska sú stanovené práva lužickosrbského ľudu 

v spolkovej krajine Brandenbursko a jasne sa v ňom stanovuje právo na ochranu a zachovanie 

lužickosrbskej/wendickej identity a oblasti, ktorú obývajú. Podľa pána Macka bola 

lužickosrbská komunita vážne zasiahnutá ťažbou hnedého uhlia. 150 osád tejto menšiny zaniklo 

v dôsledku ťažobnej činnosti, pričom mnohé z nich boli centrami lužickosrbského jazyka 

a kultúry. Táto menšina si nemohla dovoliť prísť o ďalšie osady. Podľa jeho názoru sa 

existujúci plán ťažby hnedého uhlia iba okrajovo dotýka lužickosrbských záujmov. Článok 25 

predstavoval ústavnú povinnosť a bol veľmi dôležitý v právnej hierarchii. Podľa ústavy musia 

byť posúdené rôzne práva a povinnosti. Domnieva sa však, že záujmy a povinnosti sa v pláne 

ťažby hnedého uhlia vypracovaného vládou nevykonávali správne. 

 

Európska únia nepriamo pomohla v tejto veci, keď štátne orgány predložili minulý mesiac 

správu o Lužických Srboch/Wendoch a poukázali na EÚ a odporúčania, ktoré neboli v plnej 

miere vykonané. Bol to kritický prístup, pričom sa ukázalo, že je potrebné vykonať veľa práce. 

Pán Mack okrem toho potvrdil skutočnosť, že fosílne palivá sa v istom bode vyčerpajú a toto 

odvetvie sa musí ukončiť. Niektoré podniky ťažiace hnedé uhlie už majú deficit. V regióne by 

preto bola potrebná štrukturálna zmena a každý možný sociálny šok vyplývajúci zo zmeny by 

musel byť zmiernený. Je potrebný cieľový dátum na ukončenie ťažby hnedého uhlia. 

 

Pohľad na prebiehajúce rokovania o novej koaličnej dohode na spolkovej úrovni vyvolal 

dojem, že Nemecko sa vracia späť v čase. Pokiaľ ide o ciele v oblasti zmeny klímy, mnohé 

z cieľov, ktoré už boli stanovené, boli zmiernené, či dokonca vypustené. Podľa pána Macka 

niektoré strany na spolkovej úrovni jednoducho obhajujú odvetvie ťažby hnedého uhlia 

bez ohľadu na racionálne ekonomické argumenty proti nemu. Podľa jeho názoru to bolo 

pravdepodobne z dôvodu výsledku koaličných rokovaní v Nemecku, že sa spoločnosť LEAG 

rozhodla rozšíriť otvorenú baňu Welzow II, ktorá by mala vplyv na lužickosrbskú komunitu 
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v obci Proschim. Ťažba hnedého uhlia by už nebola ekonomicky životaschopná a ťažba 

v povrchovej bani nie je modernou technológiou.  

 

Pani Ždanoková poukázala na odpoveď ministerky Ulrike Gutheilovej z januára 2017, v ktorej 

v zásade poprela všetky obvinenia uvedené v petícii č. 079/2015. Podľa pána Macka mala pani 

Gutheilová pravdu v otázke lužickosrbského jazyka a kultúrneho rozvoja. Ona sama bola veľmi 

aktívna a oddaná právam lužickosrbskej menšiny. Sociálno-hospodársky rozvoj regiónu Lužica 

a kontaminovaná voda rieky Spréva a priľahlých vôd boli inou otázkou. Voda bola červená 

niekoľko rokov, ale štátne orgány sa o túto záležitosť začali zaujímať až vtedy, keď táto červená 

voda začala pretekať prírodnou rezerváciou Sprévsky les. Pokiaľ ide o kontamináciu pitnej 

vody v Berlíne a žiadosť o jej vyčistenie, mali by sa brať vážne. Pán Mack v tomto bode 

nesúhlasil s odpoveďou ministerky Gutheilovej uvedenej v liste.  

 

Pán Mack na otázku pani Ždanokovej o legitímnosti činností súvisiacich s ťažbou hnedého 

uhlia poukázal na článok 25 ústavy a na oficiálnu sťažnosť obce Horno, v ktorej sa sťažovatelia 

pýtali, či tento článok bol alebo nebol právnym základom na zabránenie demolácii osídlenia. 

V tom čase sa článok 25 vykladal voľnejším spôsobom, než sa predpokladalo pri návrhu. 

V dôsledku toho došli k zníženiu významu ústavy a demolácia obce Horno pokračovala. Túto 

skutočnosť bolo potrebné zohľadniť. Podľa osobného názoru pána Macka nie sú plány ťažby 

hnedého uhlia úplne legitímne, pretože cieľ ústavy nebol plne rešpektovaný.  

 

Pán Csáky poukázal na stretnutie so starostkou mesta Welzow a so zástupcami obce Proschim. 

Na tomto stretnutí sa ukázalo, že otázka ťažby hnedého uhlia je veľmi emotívna otázka. 

Na tomto aj na ďalších stretnutiach boli obhajované rôzne stanoviská o tom, ako pokračovať 

v týchto činnostiach a či otvoriť nové bane. Pán Csáky požiadal pána Macka o osobné 

stanovisko a o stanovisko rady.  

 

Podľa pána Macka boli obyvatelia Proschimu pripravení na možné nadchádzajúce zničenie 

bez ohľadu na to, či sa považuje alebo nepovažuje za lužickosrbskú osadu. Prevádzkovateľ 

bane vlastnil polovicu obce. Druhú polovicu vlastnili občania, ktorí už niekoľko storočí 

získavajú živobytie z tejto pôdy a využívajú všetko, čo táto pôda ponúka. Pokiaľ ide 

o elektrickú energiu, obec by mohla byť sebestačná. Myšlienka zničenia tejto obce bola veľkou 

politickou chybou a vyslala by nesprávne signály. V obci žila tiež veľká časť lužickosrbského 

etnika, ktoré chce oživiť svoj jazyk. Predstava, že komunita by mohla zmiznúť kvôli ťažbe 

hnedého uhlia, bola vnímaná ako veľká hrozba.  

 

Otázka, či je hnedé uhlie ešte potrebné, sa ešte musí zvážiť, pretože je zrejmé, že táto 

technológia už nie je rentabilná. Samotná hlavná spoločnosť už z ekonomických dôvodov 

nemala o to záujem a obmedzovala svoje prevádzky a výrobu. V dôsledku toho boli zrušené 

plány pre povrchovú baňu Jänschwalde Nord. Jedinou elektrárňou, ktorá by zostala otvorená, 

bola Schwarze Pumpe. Vzhľadom na budúcu perspektívu a životný cyklus tejto elektrárne bolo 

potrebné zamyslieť sa nad používanými palivami a zabrániť ďalším povrchovým baniam. 

Presídlenie obce Proschim by znamenalo stratu udržateľných pracovných miest postavených 

na štrukturálnych zmenách. 

4. Nový politický vývoj od inšpekčnej návštevy 

Jedným bodom nemeckej koaličnej dohody podpísanej 12. marca 2018 je zriadenie komisie 
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pre „Rast, štrukturálnu zmenu a zamestnanosť“. Cieľom komisie je vypracovať do konca roka 

2018 akčný plán. Plán zahŕňa koncepcie postupného ukončenia výroby energie z hnedého uhlia 

s konkrétnym dátumom ukončenia a potrebnými právnymi, hospodárskymi a sociálnymi 

opatreniami pre štrukturálnu zmenu. Na spolkovej úrovni sa vytvorí fond s cieľom poskytovať 

finančnú podporu dotknutým regiónom. Komisia pozostáva zo 4 predsedov a 24 členov. Na 

stretnutiach sa zúčastňujú aj poslanci nemeckého Spolkového snemu a zástupcovia nemeckých 

spolkových krajín. Komisia prvýkrát zasadla 26. júna 2018.  

5. Závery a odporúčania 

Otázka ťažby hnedého uhlia v regióne Lužica je veľmi závažnou a zložitou záležitosťou. Má 

veľký vplyv na životné prostredie a na občanov v tomto regióne, medzi nimi aj 

na lužickosrbskú komunitu.  

Napriek otvoreným diskusiám v Postupime so zástupcami troch ministerstiev spolkovej krajiny 

Brandenbursko, ktoré sa zúčastňujú na všetkých záležitostiach uvedených v petíciách, sú tu 

stále nevyriešené otázky. Delegácia dospela k záveru, že by mala preskúmať otázku, 

ako spolková vláda vníma budúcnosť technológie hnedého uhlia v Brandenbursku a Sasku.  

Delegácia sa dozvedela, že ťažba hnedého uhlia má v Lužici dlhú históriu, a dospela k záveru, 

že chýba jasná stratégia pre hospodársku reštrukturalizáciu regiónu po ukončení ťažby hnedého 

uhlia. Konkrétne sú naliehavo potrebné opatrenia pre regionálny rozvoj.  

Vo všeobecnosti nie je ťažba hnedého uhlia najmodernejšou technológiou. Počas návštevy sa 

ukázalo, že ťažba hnedého uhlia má vážne účinky na životné prostredie (zničenie krajiny, 

znečistenie vody a ovzdušia). Odvetvie ťažby hnedého uhlia je z dôvodu svojich emisií CO2 

jedným z faktorov, ktoré Nemecku bránia v dosiahnutí jeho cieľov zníženia emisií.  

Situácia lužickosrbskej menšiny v regióne Lužica je tiež veľmi zložitou a závažnou otázkou. 

Jazyk a kultúra menšiny sú veľmi dôležité pre charakteristiku regiónu Lužica a pre kultúrnu 

rozmanitosť v rámci Európskej únie. Lužickí Srbi však čelia ohrozeniu svojej kultúrnej identity 

a obávajú sa, že pokračovanie v ťažbe hnedého uhlia ohrozuje ich budúcnosť. Lužickosrbská 

komunita je okrem iného znepokojená presídľovaním, stratou pôdy, absenciou 

obhospodarovaných oblastí a silným znečistením životného prostredia.  

Povinnosťou zainteresovaných strán na všetkých úrovniach je podporovať lužickosrbskú 

komunitu. Delegácia oceňuje úsilie orgánov o začlenenie tejto komunity do rozhodovacieho 

procesu, napr. prostredníctvom Rady pre lužickosrbské záležitosti. Vymenovanie 

lužickosrbských predstaviteľov na miestnej úrovni v obciach s lužickosrbskou komunitou je 

takisto krokom správnym smerom. 

Nedostatočná komunikácia medzi štátnymi orgánmi, mimovládnymi organizáciami a inými 

zainteresovanými stranami je predmetom hlavných obáv. Orgány otvorene neoznamujú 

príslušné údaje, najmä informácie o životnom prostredí vyplývajúce z právnych predpisov EÚ. 

Pokiaľ ide o znečistenie rieky Spréva, orgány by mali zaviesť opatrenia na zlepšenie kvality 

vody a monitorovanie úrovne znečistenia.  

Vzhľadom na uvedené zistenia predkladá Výbor pre petície príslušným vnútroštátnym orgánom 

a Komisii tieto odporúčania: 
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1. konštatuje, že otázka ťažby hnedého uhlia je veľmi zložitá a citlivá a má obrovský vplyv 

na životné prostredie v regióne Lužica a na život občanov, najmä tých, ktorých sa 

povrchová ťažba v baniach priamo dotýka prostredníctvom plánov presídľovania; 

2. berie na vedomie spoločný záver všetkých zainteresovaných strán, že ťažba hnedého uhlia 

a jeho využitie v elektrárňach sa musí ukončiť; berie na vedomie vôľu orgánov vyhnúť sa 

rušivému prechodu, ktorý spôsobí socioekonomický šok; vyjadruje však znepokojenie 

nad chýbajúcim podrobným plánom na začatie požadovaného postupného vyradenia tejto 

technológie a jej nahradenia ekologickejšími možnosťami, najmä energiou z obnoviteľných 

zdrojov, ktoré môžu priniesť nové, vysokokvalifikované pracovné príležitosti; domnieva 

sa, že pozornosť by sa mala zamerať na boj proti zmene klímy, ako aj na zamestnanosť 

a rast s cieľom stimulovať nové pracovné príležitosti v odvetví energetiky a investície 

do moderných technológií; 

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu novovytvorenej platformy Európskej komisie pre banícke 

regióny v procese transformácie, ktorá by mala pomôcť regiónom, ktoré ťažia uhlie, 

pri identifikácii, rozvoji a realizácii projektov s potenciálom naštartovať životaschopnú 

ekonomickú a technologickú transformáciu a umožniť dialóg medzi rôznymi 

zainteresovanými stranami o politickom rámci a nariadeniach; 

4. žiada spolkovú vládu o informácie o úlohách a povinnostiach novovytvorenej komisie 

pre ťažbu hnedého uhlia; upozorňuje príslušné vnútroštátne a regionálne orgány na význam 

jasného harmonogramu postupného vyradenia odvetvia ťažby hnedého uhlia a konkrétneho 

plánu s osobitnými alternatívnymi opatreniami na riešenie štrukturálnych zmien, najmä 

v regióne Lužica; domnieva sa, že rok 2040 je príliš ďaleko na dosiahnutie cieľov zníženia 

emisií a zabránenie opakovaniu socioekonomického šoku v regióne, a zdôrazňuje, že proces 

postupného ukončovania sa musí okamžite začať; 

5. konštatuje, že ťažba uhlia už nie je zásadným odvetvím pre rozvoj v Lužici; poukazuje na to, 

že ťažba uhlia nemá nikde v Európe budúcnosť vzhľadom na jej priamy environmentálny 

vplyv na klímu a na využívanie pôdy, znečistenie ovzdušia, hluk a znečistenie vody, 

ktoré spôsobuje, napríklad znečistenie útvarov povrchových aj podzemných vôd oxidmi 

železa a sulfátom v Lužici, ako aj ďalšie závažné rozsiahle riziká znečistenia a riziká 

pre zdravie ľudí vo vzťahu k týmto otázkam; 

6. navrhuje, aby všetky povrchové uhoľné bane a uhoľné elektrárne boli uzavreté v čo 

najskoršom možnom štádiu pred rokom 2040; žiada, aby sa okamžite ukončili akékoľvek 

priame alebo nepriame verejné dotácie na tieto činnosti a aby sa namiesto toho presmerovali 

na udržateľné obnoviteľné zdroje energie a požadované transformácie, a to aj pre zasiahnuté 

pracovné miesta a komunity; domnieva sa, že finančné prostriedky EÚ by sa mali vyčleniť 

na podporu skutočného úsilia v oblasti transformácie; 

7. naliehavo vyzýva orgány na spolkovej a regionálnej úrovni, aby predložili komplexný plán 

hospodárskej reštrukturalizácie a ihneď začali s ekologickou transformáciou a vykonávali 

opatrenia na regionálny rozvoj v regióne Lužica; domnieva sa, že vzhľadom na hľadisko 

klímy by plánované vyradenie jadrovej energie za žiadnych okolností nemalo viesť 

k zvýšenému využívaniu uhlia ako zdroja energie; 

8. pripomína ciele Parížskej dohody a poukazuje na nový cieľ podielu obnoviteľnej energie 

pre EÚ do roku 2030 vo výške 32 %, ako to bolo schválené 14. júna 2018 na rokovaniach 

o ďalšom vývoji obnoviteľnej energie v EÚ medzi Komisiou, Parlamentom a Radou; 
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považuje za potrebné poskytnúť spravodlivé a rovnaké príležitosti všetkým energetickým 

sektorom; 

9. poukazuje na to, že je dokázané, že posun smerom k obnoviteľným zdrojom energie 

a opatreniam na zvýšenie energetickej účinnosti má schopnosť vytvárať početné stabilné 

pracovné miesta vyžadujúce kvalifikované profily; je presvedčený, že takýto ďalší dopyt 

po vysokom podiele práce by určite vyvolal oživenie hospodárstva regiónu a stabilizoval 

ho v udržateľných činnostiach, čím by sa zvýšila jeho konkurencieschopnosť 

v nadchádzajúcich desaťročiach; zdôrazňuje, že v súčasnosti je povinnosťou súčasných 

zodpovedných orgánov zabezpečiť, aby sa požadovaná socioekonomická transformácia 

uskutočnila včas; domnieva sa, že v tomto ohľade by mali byť k dispozícii dostatočné 

štrukturálne fondy EÚ na transformáciu historických regiónov s ťažbou uhlia v závislosti 

od podmienenosti; 

10. domnieva sa, že rozhodnutia o investíciách do energetických zdrojov, najmä pokiaľ ide 

o verejné financovanie, musia byť založené na spoľahlivých údajoch zo skutočného trhu a 

musia zahŕňať aj vonkajšie otázky súvisiace s každou činnosťou, napríklad využívanie 

zdrojov, ako je pôda a voda, a skutočné alebo potenciálne znečistenie alebo vplyv na zdravie 

ľudí a životné prostredie; žiada Komisiu, aby aktualizovala svoje údaje a prognózy týkajúce 

sa cien energie z rôznych zdrojov, pričom zohľadní tieto kritériá; 

11. žiada Komisiu, aby posúdila súlad s rámcovou smernicou o vode, smernicou o pitnej vode 

a smernicou o podzemnej vode v spolkovej krajine Brandenbursko, najmä v regióne 

Lužica, ako aj skutočný vplyv ťažby hnedého uhlia na chránené územia sústavy Natura 

2000 a informovala Parlament o každej súvisiacej odchýlke; pripomína význam 

dodržiavania smerníc o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v prípade potreby 

zabezpečenia účasti verejnosti aj na cezhraničnom základe;  

12. požaduje transparentné, pravidelné a včasné oznamovanie všetkých dotknutých orgánov 

občanom ovplyvnených banskými činnosťami, a najmä zástupcom lužickosrbskej 

komunity; žiada verejný prístup k podmienkam predaja banských aktív podniku Vattenfall 

spoločnosti EPH a prípadným prevádzkovým podmienkam a obmedzeniam uloženým 

verejnými orgánmi; 

13. vyzýva príslušné orgány, aby pravidelne monitorovali a kontrolovali a transparentne 

informovali Komisiu o vývoji znečistenia vôd v riekach, jazerách a útvaroch podzemných 

vôd a aby zabezpečili, že všetky zhromaždené údaje sú dostatočne podrobné a včas verejne 

dostupné; zdôrazňuje význam dôveryhodného systematického prístupu s meracími bodmi 

stanovenými v príslušných lokalitách s prihliadnutím na konečný účel primeranej ochrany 

zdravia ľudí; 

14. vyzýva vlády spolkových krajín Brandenbursko a Sasko, aby poskytli informácie 

o výnimkách alebo priamych či nepriamych dotáciách udelených ťažobným spoločnostiam 

na základe štátneho zákona o vode; poznamenáva, že zmeny na úrovni podzemných vôd 

majú negatívny vplyv na chemické zloženie vodných útvarov vzhľadom na geologické 

charakteristiky regiónu; žiada vlády spolkových krajín, aby boli transparentné a aby včas a 

riadne poskytovali informácie o všetkých budúcich plánoch týkajúcich sa v súčasnosti 

aktívnych baní; domnieva sa, že vlády spolkových krajín by nemali udeliť žiadne nové 

povolenia na otvorenie nových baní alebo predĺženie činnosti existujúcich – vrátane bane 

Welzow Süd – a že je potrebné stanoviť jasný konečný termín pre súčasné operácie; 
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15. pripomína význam dodržiavania právnych požiadaviek, pokiaľ ide o zaobchádzanie 

s kalom, a to systematické zabezpečenie nielen jeho odstraňovania, ale aj primeraného 

zaobchádzania s ním a jeho zneškodňovania; 

16. je proti ďalšiemu presídľovaniu obyvateľstva v Lužici, najmä lužickosrbských komunít, 

v dôsledku banských činností s cieľom zvrátiť trend sociálneho a kultúrneho vykorenenia 

národov v posledných desaťročiach; 

17. trvá na tom, že je dôležité zabezpečiť úplné obnovenie bývalých banských lokalít a zaručiť 

úplnú stabilizáciu pôdy, ktorá umožní nielen obnovu životného prostredia, ale aj 

zmysluplné socioekonomické činnosti; zdôrazňuje význam pridelenia potrebných zdrojov 

a úsilia na zabezpečenie toho, aby sa hladina kyslosti umelých jazier v bývalých jamách 

približovala k neutrálnym hodnotám, aby sa mohli skutočne využívať na rekreačné účely; 

domnieva sa, že vzhľadom na znalosti získané z predchádzajúcich prístupov musia byť 

súčasní prevádzkovatelia baníckych činností povinne zapojení do primeranej a včasnej 

obnovy lokalít a v konečnom dôsledku za ňu zodpovední; 

18. vyzýva orgány spolkovej krajiny, aby zabezpečili, aby na základe zásady „znečisťovateľ 

platí“ ťažobné spoločnosti jednoznačne zodpovedali za všetky potenciálne vplyvy 

na životné prostredie týkajúce sa ťažobných činností a aby od začiatku – ako predpoklad 

získania prevádzkovej licencie pred začatím svojej činnosti – na základe povinnosti 

stanovenej spolkovými a regionálnymi orgánmi vyčlenili samostatný blokovaný vklad 

s dostatočným objemom peňazí určený na stabilizáciu, obnovu a prestavbu banských lokalít 

a nápravu prípadného znečistenia spôsobeného ťažbou hnedého uhlia, a to s cieľom zabrániť 

akémukoľvek budúcemu zaťaženiu daňovníkov; 

19. zdôrazňuje význam účasti členov lužickosrbskej komunity na rozhodovacích procesoch 

na všetkých úrovniach, keď sú dotknuté ich práva; domnieva sa, že Rada pre lužickosrbské 

záležitosti musí mať viac práv s cieľom zabezpečiť jej aktívnu účasť; 

20. vyzýva vlády spolkových krajín Brandenbursko a Sasko, aby všetkými možnými spôsobmi 

podporovali lužickosrbský jazyk; víta opatrenia prijaté na podporu lužickosrbského jazyka 

a s uspokojením konštatuje, že dopravné značky v regióne Lužica sú dvojjazyčné; odporúča 

rozšíriť jazykové prostredie lužickosrbského jazyka, okrem iného prostredníctvom 

oznamov v prostriedkoch verejnej dopravy alebo vysvetľujúcich nápisov vo verejných 

priestoroch, ako sú múzeá, parky a zoologické záhrady; domnieva sa však, že je potrebné 

zaviesť oveľa štruktúrované opatrenia, aby sa zachoval lužickosrbský jazyk a podporilo sa 

jeho používanie vo verejnom sektore a občianskom živote tohto regiónu; 

21. poukazuje na skutočnosť, že výučba v lužickosrbskom jazyku je pre ďalšiu existenciu 

jazyka nevyhnutná; vyjadruje znepokojenie nad súčasnou reformou pravidiel upravujúcich 

vzdelávanie v lužickosrbskom jazyku v Brandenbursku a jej dôsledkom vo forme prekážky 

pre nepretržité vzdelávanie; zdôrazňuje, že na všetkých úrovniach školského systému sú 

potrební kvalifikovanejší učitelia so zručnosťami a kompetenciami v lužickosrbskom 

jazyku; 

22. navrhuje, aby sa vyčlenili finančné prostriedky EÚ na podporu lužickosrbského jazyka a 

kultúry, najmä pokiaľ ide o konkrétne štrukturálne aspekty, ako je odborná príprava 

učiteľov na univerzite v Lipsku, ktorou by sa mohlo zabezpečiť celoživotné vzdelávanie 

v lužickej srbčine od škôlky, spolu s projektom Witaj; domnieva sa, že Nadácia 

pre lužickosrbských občanov v Budyšíne by bola spoľahlivým partnerom v tomto projekte; 
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23. zaväzuje sa monitorovať výzvy občanov týkajúce sa budúceho vývoja v regióne Lužica.  

 

 

 

 


