
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA 

 

INSTITUT GEOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ 

 

 

 

 
ZAJIŠTĚNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO 

POTŘEBY ČESKÉ REPUBLIKY  

A DOMÁCÍ SUROVINOVÁ ZÁKLADNA 

(MOŽNOSTI, RIZIKA, ŘEŠENÍ) 

 
 

DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ing. Veronika Malečková 

 

Zaměstnavatel: Vysoká škola  báňská – Technická univerzita Ostrava 

 Hornicko–geologická fakulta 

 Institut geologického inženýrství 

 

Školitel: Prof. Ing. Martin Sivek, CSc. 

 

Zaměstnavatel: Vysoká škola  báňská – Technická univerzita Ostrava 

 Hornicko–geologická fakulta 

 Institut geologického inženýrství 

 

 

Ostrava, 2013 
 



Veronika Malečková 

Zajištění elektrické energie pro potřeby České republiky a domácí surovinová základna  

(možnosti, rizika, řešení) 

   

2 

 

Abstrakt 

Práce se zabývá budoucností výroby elektrické energie v České republice a jejím 

vztahem k vývoji surovinové základny. Diskutovány jsou možnosti naplnění vizí státní 

energetické koncepce, které kromě zajištění spolehlivých a k životnímu prostředí 

šetrných dodávek energií za konkurenceschopné ceny očekávají také udržení 

energetické závislosti státu v přijatelných mezích. 

V sedmi kapitolách jsou analyzovány podmínky budoucího zajištění výroby 

elektrické energie v České republice při minimalizaci růstu její energetické závislosti. 

Budoucnost výroby elektrické energie je primárně ovlivňována postupným dotěžováním 

domácích zásob hnědého uhlí, které je hlavní energetickou surovinou zajišťující výrobu 

elektrické energie spolu s jadernou energetikou. Charakterizována jsou základní 

východiska možných řešení budoucího zajištění elektrické energie v České republice, 

analyzován je surovinový potenciál České republiky v oblasti vybraných energetických 

surovin a provedeno jeho srovnání s okolními státy. Samostatně jsou popsány možnosti, 

popř. rizika využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektrické energie v České 

republice. K jednotlivým problémovým okruhům jsou uvedeny možnosti jejich řešení  

a rizika, hlavní výsledky jsou shrnuty v závěrečné kapitole práce. Výsledky analýz 

prokazují, že orientace na výrobu elektrické energie z jádra je v podstatě jedinou 

alternativou, která za určitých podmínek nezvyšuje závislost České republiky  

na importu energetických surovin, Součástí textu jsou tři články zabývající se tématem 

práce, z nichž dva byly otištěny v časopise Energy policy a jeden je v současnosti 

v oponentním řízení. 

Práce zabývající se převážně vztahem struktury výroby elektrické energie 

v České republice a stavem její surovinové základny, definuje základní východiska  

pro formování surovinové a energetické politiky i státní energetické koncepce České 

republiky v sektoru výroby elektrické energie. 

KLÍČOVÁ SLOVA: surovinová základna České republiky, výroba elektrické energie, 

surovinová politika České republiky, státní energetická koncepce České republiky, 

zásoby ložisek nerostů, těžba nerostných surovin, životnost ložisek, obnovitelné zdroje 

energie. 
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Abstract 

The thesis deals with the future of electricity generation in the Czech Republic 

and with its relation to the development of raw materials base. Possibilities of fulfilling 

the visions of the state energy concept that, in addition to the provision of reliable and 

environmentally friendly energy supplies at competitive prices, expect maintaining the 

energy dependence of the state within safe limits are discussed.  

In seven chapters, conditions of the further ensuring of electricity generation in 

the Czech Republic at minimizing the growth of its energy dependence are analysed. 

The future of electricity generation is primarily affected by gradual exhausting the 

reserves of brown coal that is the main energy mineral for electricity generation 

(together with nuclear power). The basic starting points for possible solutions for the 

further ensuring of electricity in the Czech Republic are characterised, the raw materials 

potential of the Czech Republic in the area of selected energy raw materials is analysed 

and compared with those in the neighbouring countries. Separately, possibilities and 

also risks associated with the use of renewable resources for electricity generation in the 

Czech Republic are described. For individual chapters, possibilities of solutions and 

their risks are stated; the main results are summarised in the final chapter of the thesis. 

The results of the analyses prove that the focus on electricity generation from nuclear 

power is, in principle, the only alternative that under certain conditions does not 

increase the dependence of the Czech Republic on energy raw materials imports. Three 

articles dealing with the topic of the thesis are part of the text. Two of them were 

published in the journal Energy policy and the third one is just being reviewed.  

The thesis, dealing mainly with a relation between the structure of electricity 

generation in the Czech Republic and the state of its raw materials base, defines the 

basic starting points for formulating the raw materials policy and the energy policy and 

the state energy concept of the Czech Republic in the sector of electricity generation.  

KEY WORDS: raw materials base of the Czech Republic, electricity generation, raw 

materials policy of the Czech Republic, state energy concept of the Czech Republic, 

reserves of mineral deposits, mineral mining, lifetime of deposits, renewable energy 

resources.  
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1. ÚVOD A CÍLE PRÁCE  

Otázky české energetické politiky představují bezesporu téma, které je nejen 

aktuální, ale je také mimořádně závažné. Kromě teplárenství je jejich nejdůležitější částí 

zajištění výroby elektrické energie. Spolehlivá a ve všech situacích plynulá dodávka 

elektrické energie je důležitou součástí energetické bezpečnosti státu.  

Vláda České republiky se otázkami energetické a surovinové politiky trvale zabývá. 

Posledním počinem v tomto směru je vznik Rady vlády pro energetickou a surovinovou 

strategii České republiky, která byla zřízena usnesením vlády č. 172 ze dne 9. března 2011 

jako stálý poradní orgán vlády v oblasti energetické a surovinové politiky státu. Předsedou 

Rady je ministr průmyslu a obchodu, 1. místopředsedou Rady je ministr životního 

prostředí, a to z titulu svých funkcí. Rada má 29 členů, kterými jsou zástupci ústředních 

orgánů státní správy, územní samosprávy, sociálních partnerů, obou komor Parlamentu ČR 

a akademické obce. Hlavním cílem Rady je poskytnout vládě podporu při přípravě 

a projednávání koncepčních a strategických dokumentů významných pro hospodářství 

České republiky zejména s ohledem na zajištění energetické a surovinové základny. 

Otázky energetické a surovinové politiky spolu úzce souvisí, protože mají 

do značné míry i společné východisko pro svou formulaci. Je jím zhodnocení surovinové 

základny státu a reálné posouzení možností zajištění dodávek nerostných surovin, které 

v surovinovém portfoliu státu schází nebo se jich nedostává v potřebném množství.  

Od výsledků těchto analýz se odvíjejí návrhy řešení, které spolu s dalšími aspekty vytvářejí 

technickou dimenzi problému. Vedle ní však existují další významné podmínky u realizace 

energetické i surovinové politiky. Jsou to ekonomické otázky nabízejících se variant řešení 

a také možnosti přijetí příslušných politických rozhodnutí. Ty bezprostředně souvisí 

s politickou prosaditelností jednotlivých odborných variant, projektů a technických 

alternativ řešení.  

Moje doktorská práce je směřována především na vztah energetické politiky státu 

a jeho surovinové základny, a to v sektoru výroby elektrické energie. Obecně navazuje 

na přijaté materiály tvořící základní kostru energetické politiky České republiky, 

především na Státní energetickou koncepci a její aktualizace. Vychází z vyčíslených 

a evidovaných stavů zásob energetických nerostů České republiky, které konfrontuje 

především se sousedními státy. Ve svém výsledku by práce měla poskytnout základní 
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přehled o reálných možnostech domácí surovinové základny zabezpečit výrobu elektrické 

energie v České republice nerostnými surovinami v budoucích letech. Kromě posouzení 

možností domácí surovinové základny při řešení energetické politiky našeho státu,  

jsou uvedena také rizika jednotlivých alternativ a doporučena optimální řešení, jako základ 

pro další koncepční práce na výběru budoucího způsobu zajištění elektrické energie  

pro Českou republiku. 

Hlavní předmět a v podstatě i cíl mé práce, který spočívá v posouzení racionálních 

možností naší domácí surovinové základny přispět k výrobě elektrické energie v České 

republice, si vynutil analyzovat také okruh doprovodných vazeb a vztahů, které mohou  

mít v rozhodovacím procesu o budoucnosti výroby elektrické energie v České republice 

význam. K nim především patří:  

1. analýza stavů zásob hnědého uhlí, včetně možností způsobů jak tuto životnost 

prodloužit, 

2. analýza disponibility dalších energetických nerostů v surovinovém portfoliu domácí 

surovinové základny České republiky (černé uhlí a uran), 

3. analýza stavů a struktury surovinových základen okolních států v sektoru 

energetických nerostů, 

4. analýza možné úpravy energetického mixu pro výrobu elektrické energie v České 

republice, jejich dopadů na energetickou bezpečnost státu a energetickou  

a surovinovou politiku státu (otázky dovozu a vývozu energetických nerostů  

i elektrické energie), 

5. vztah budoucího vývoje sektoru výroby elektrické energie v České republice  

se záměry Evropské unie. 

Získané poznatky ze zpracovávání své doktorské práce jsem publikovala  

v časopisech a referovala o nich na konferencích. Některé publikace jsou připravovány  

do tisku, či v recenzním řízení. Část těchto prací, včetně  dalších výsledků mého výzkumu, 

jsem použila pro sestavení své disertační práce.  

Až do prosince 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, nebyla 

evropská energetická politika chápána jako samostatná, ale byla součástí jiných politik 

(např. životního prostředí, vnějších vztahů atd.). Vývoj však nasvědčuje tomu, že postupně 
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bude docházet k vytváření společné energetické politiky, přičemž v rámci tohoto procesu 

se může energetika stát součástí sdílených kompetencí Evropské unie (Černoch, 

Zapletalová 2012). To bude nejen přinášet nové požadavky, ale bude rovněž vyžadovat, 

aby se Česká republika na tento vývoj začala s předstihem připravovat a chystat své kroky 

tak, aby byla schopna zaujmout při těchto jednáních racionální pozici a ochránit své zájmy 

v této oblasti.  
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2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ OTÁZEK 

BUDOUCÍHO ZAJIŠTĚNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE V 

ČESKÉ REPUBLICE 

Je všeobecně známou skutečností, že světová spotřeba energií roste (obr. 1). 

Podobně roste i spotřeba elektrické energie (obr. 2). Z dlouhodobého hlediska tomuto 

trendu (tab. 1) napomáhala řada vlivů, mimo jiné i trvalý růst ekonomiky v období 

předcházejícím roku 2008, který se považuje za počátek světové finanční krize.  

 

Obr. 1: Srovnání spotřeby primární energie 

(svět, EU – 27 a Česká republika) v letech 2001 - 2011 
Zdroj: BP Statistical Review of World Energy June 2012 (British petroleum) 

 

 

Vývoj spotřeby energie reagoval na tuto krizi (obr. 1.) poklesem spotřeby energie 

v roce 2008, aby v letech 2009 a 2010 se světová spotřeba elektrické energie opět vrátila 

k růstu. Z pohledu Evropské unie a také České republiky je však tento vývoj odlišný. 

Spotřeba energie v Evropské unii i České republice dlouhodobě zůstává na přibližně stejné 
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úrovni. Je to výsledkem více vlivů. Jako důvod se zpravidla udává odlišný demografický 

vývoj (obr. 3), ale také lze uvést odlišný dlouhodobý historický vývoj průmyslu a další.  

Vývoj spotřeby energií v hodnotovém vyjádření ukazuje následující rozbor  

(obr. 1). Světová spotřeba energií v roce 2011 byla 12 274,6 Mtoe (v roce 2005 pak  

10 557,6 Mtoe, v roce 2007 11 099,3 Mtoe - BP Statistical Review 2008). Tentýž parametr 

pro Evropskou unii dosáhl v roce 2011 1 690,7 Mtoe (v roce 2005 činila tato hodnota  

1 780 Mtoe, v roce 2007 pak 1 744,5 Mtoe). Na rozdíl od světové spotřeby, celková 

spotřeba energii v Evropské unii za uvedené období klesla. Vývoj tohoto parametru 

dokumentuje již uvedené rozdíly ve vývoji energetické spotřeby mezi světem a Evropskou 

unii. Spotřeba energií v České republice v roce 2011 dosáhla hodnoty 44,0 Mtoe (v roce 

2005 celkem 44,6 Mtoe, v roce 2007 pak 43,3 Mtoe). Spotřeba energií v České republice  

ve sledovaném období klesá, když pokles spotřeby v roce 2007 byl kompenzován mírným 

nárůstem spotřeby mezi lety 2007–2011. Vývoj spotřeby energií v České republice  

je tedy blízký vývoji, který byl zaznamenán v Evropské unii. Vývoj v jednotlivých letech 

časového intervalu 2001–2011 hodnoceného parametru ve světě, Evropské unii a České 

republice ilustruje graf na obr. 1. Rostoucí spotřeba energií ve světovém měřítku 

signalizuje, že v dlouhodobém horizontu je třeba očekávat trvalý tlak na růst spotřeby 

energií a tím i na růst těžby energetických surovin. Ten nepochybně dolehne i na země 

Evropské unie včetně České republiky, bez ohledu na skutečnost, že jejich spotřeba energií 

klesá, jelikož většina těchto států je dnes a bude i v budoucnu, závislá na importech 

energetických nerostů. Potřebné objemy energetických surovin, se totiž v celkové světové 

atmosféře jejich rostoucí spotřeby, budou stále obtížněji zajišťovat.  

Vývoj spotřeby elektrické energie ve světě, v Evropské unii i v České republice 

vykazuje v posledních období stálý růst. Hodnoty spotřeby elektrické energie jsou uvedeny 

v tab. 1 a graficky vyjádřeny v grafu na obr. 2. Ty dokumentují odlišný vývoj spotřeby 

elektrické energie v zemích Evropské unie a České republiky, která se v podstatě udržuje 

na stejných hodnotách a celkové světové spotřeby, který v průběhu pouhých pěti let  

(2006-2010) vzrostla o 12,7 %. To je pochopitelně velmi silný a důležitý signál  

pro Českou republiku, která v současnosti jako jeden z mála států Evropské unie 

elektrickou energii v menším množství exportuje, do budoucna však s ohledem na své 
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časově omezené zásoby energetických surovin se rychle může dostat do pozice jejího 

dovozce.  

Tab. 1: Celková čistá spotřeba elektřiny  

(svět, EU – 27 a Česká republika) v letech 2006 – 2010 
Zdroj: Eurostat 

 

 mld.  

kWh 

R O K 

2006  

- 

2010 

2006 2007 2008 2009 2010 % 

EU - 27 2944,92 2965,39 2981,28 2832,16 2955,10 16,91 

Česká republika 61,33 61,72 62,39 59,00 61,19 0,35 

svět 16391,51 17151,39 17444,97 17360,34 18466,46 100,00 

 

 

 

 

Obr. 2: Srovnání čisté spotřeby elektřiny  

(svět, EU – 27 a Česká republika) v letech 2006 - 2010 
Zdroj: Eurostat 
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Příčiny existujícího vývoje spotřeby elektrické energie byly a jsou předmětem řady 

analýz a studií. Věnovala se jim na příklad Martiníková (2009), která za hlavní důvody 

tohoto vývoje považuje:  

1. růst ekonomiky a industrializace, 

2. rychlý rozvoj ekonomik některých států (např. Číny),  

3. růst světové populace, 

4. růst spotřeby elektrické energie domácností.  

 

Uvedené důvody růstu (respektive změn) spotřeby elektrické energie nejsou  

u jednotlivých států, či skupin států zastoupeny rovnocenně. V rozvojových státech  

se uplatňuje dominantně růst populace, který je tak markantní, že určuje celosvětový 

populační vývoj (obr. 3). K němu se připojuje faktor růstu spotřeby elektrické energie 

domácnosti, jež se uplatňuje ve světě rovnoměrně, ale v různých státech či regionech  

má nestejné zastoupení. Ve vyspělých státech, včetně států Evropské unie a tedy i České 

republiky, je změna spotřeby elektrické energie vyvolávána vývojem ekonomiky, který 

může mít nejen pozitivní, ale i negativní charakter, jak jsme se přesvědčili v minulosti 

v obdobích stagnace růstu.  

Obr. 3: Vývoj počtu obyvatel (svět a EU – 27) v letech 1960 – 2012 
Zdroj: Europe in figures - Eurostat yearbook 
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K němu se přidává vliv spotřeby energií domácnosti, zatímco populace v těchto 

zemích se udržuje přibližně na stejných hodnotách a často dokonce i klesá. 

To jsou v podstatě hlavní důvody dnešního vývoje spotřeby elektrické energie  

ve vyspělých státech. Přesto i zde nelze vyloučit budoucí nárůst spotřeby elektrické 

energie, jak o tom svědčí pohled na dlouhodobější vývoj spotřeby elektrické energie  

(obr. 4), třebaže dnes nic nenasvědčuje tomu, že by dosáhl rozměrů rychle se rozvíjejících 

ekonomik.  

Obr. 4: Porovnání výše primárních energetických zdrojů a  

hrubé konečné spotřeby energie (s výhledem do roku 2040) 
Zdroj: Návrh Aktualizace SEK České republiky (2012) 

 

Mimo již uvedené vlivy je mírný růst spotřeby elektrické energie v zemích 

Evropské unie rovněž důsledkem snahy o úspory elektrické energie. Jde o charakteristický 

rys vyspělých ekonomik, který se prosazuje v Evropské unii i v České republice.  

Na výsledky analýzy příčin zvyšování elektrické spotřeby je třeba nicméně pohlížet 

individuálně, protože spotřeba elektrické energie ve státě bývá zpravidla určována,  

jak jsem již uvedla, kombinací více vlivů, které většinou mívají i různou intenzitu a často  

i různé zastoupení v jednotlivých státech. Další informace v Černoch, Zapletalová (2012).  
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Výsledky vývoje posledního období, jsou základním východiskem predikce 

budoucího vývoje energetických potřeb České republiky včetně výroby elektrické energie. 

Existuje řada predikcí budoucího vývoje spotřeby i výroby elektrické energie v České 

republice, stejně jako výhledů pro Evropskou unii či Svět. Tyto predikce zpravidla sledují  

dva rozhodující parametry. Jsou jimi výhledy spotřeby a výroby elektrické energie. 

Zpravidla se v grafech rozdělují podle struktury jejich zdrojů. Poměrně široké spektrum 

predikcí vývoje výroby elektrické energie pro Svět, Evropskou unii i Českou republiku 

uvádí Martiníková (2009). V dalším textu uvedu pouze poslední reprezentativní predikce 

výhledu České republiky, které jsou pro tuto práci rozhodující.  

Česká republika má schválenou Státní energetickou koncepci (dále též SEK) 

usnesením vlády č. 211 ze dne 10. 3. 2004. SEK i další materiály obsahovaly rovněž 

výhledy struktury výroby elektrické energie v České republice. Na obr. 5 je uveden takový 

výhled podle materiálu o posouzení vlivu SEK na životní prostředí s názvem Aktualizace 

Státní energetické koncepce (2003).  

Obr. 5: Referenční - zelený scénář:  

Struktura spotřeby primárních energetických zdrojů v České republice 

(s výhledem do roku 2030) 
Zdroj: Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky (2003) 

 

Tento referenční scénář počítal: 

1. s uvolněním těžby hnědého uhlí za tzv. územními limity těžby, 
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2. s podporou obnovitelných zdrojů, 

3. s výstavbou dalších jaderných zdrojů. 

 

První a třetí výše uvedený bod je trvale předmětem diskusí. Druhý z výše 

uvedených bodů je naopak relativně dobře přijímán veřejností, ale i tak se některé jeho 

části (např. podpora fotovoltaických elektráren) staly v poslední době předmětem sporů, 

jak ukáži v dalším textu. Schválená SEK (z března 2004), se však nestala součástí 

programového prohlášení nově sestavené vlády (z ledna 2007). To pochopitelně negativně 

ovlivnilo možnosti realizace schválené SEK (z března 2004) a vytvořil se tak mimo jiné  

i prostor pro nejistotu podnikatelského sektoru, když k otázkám budoucnosti energetické 

politiky byly ve vládním prohlášení uvedeny na příklad následující konstatace: 

1. územní limity těžby hnědého uhlí budou zachovány (Starý et al., 2010), 

2. vláda nebude plánovat a podporovat výstavbu nových jaderných bloků, 

3. na základě konsensu všech tří politických stran zúčastněných na vládě se zřídí  

po konzultaci s opozicí nezávislá odborná komise k posouzení energetických potřeb 

České republiky v dlouhodobém horizontu. 

 

Na základě usnesení vlády České republiky č. 77 ze dne 24. ledna 2007 byla tato 

komise také ustavena v podstatě s identickým názvem Nezávislá odborná komise  

pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu 

(zkráceně Nezávislá energetická komise (NEK), známá také pod hovorovým označením 

jako tzv. Pačesova komise, podle jména jejího předsedy, Václava Pačese, bývalého 

předsedy Akademie věd České republiky). Lze s určitou nadsázkou říci, že materiály 

následujícího období zabývající se prognózou spotřeby prvotních energetických zdrojů  

a výrobou elektrické energie podle surovinových zdrojů v České republice, byly pod 

vlivem citovaného vládního programového prohlášení (z ledna 2007). Nezávislá 

energetická komise (NEK) se nicméně totiž ukázala jako funkční, přičemž výstupem její 

práce je oponovaná zpráva této komise (Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení 

energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu, 2008).  

Ta je dosud často citována v souvislosti s výhledem energetiky České republiky. Z obsáhlé 

zprávy uvádím alespoň prognózu výroby elektrické energie v České republice do roku 



Veronika Malečková 

Zajištění elektrické energie pro potřeby České republiky a domácí surovinová základna  

(možnosti, rizika, řešení) 

   

24 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

T
W

h

Hnědé uhlí Černé uhlí Plynná paliva

Ropa a kapalná paliva Jaderné palivo Obnovitelné zdroje

2050 (obr. 6), jedná se o tzv. základní scénář. Graf byl zpracován na základě hodnot 

uváděných ve zprávě Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České 

republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Výhledy v citované zprávě jsou zpracovány 

do roku 2050, oproti SEK z roku 2004, jejíž prognózy končí rokem 2030. Je třeba dodat,  

že roky 2030 až 2050 je třeba brát značně opatrně, protože dlouhodobé predikce mohou  

být zatíženy značnou nejistotou. 

 

Obr. 6 Struktura výroby elektrické energie v České republice  

(s výhledem do roku 2050) 
Zdroj: Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení  energetických potřeb  

České republiky v dlouhodobém časovém horizontu (2008) 

 

V hodnoceném časovém období do konce roku 2050 Zpráva předpokládá mírný 

růst celkové výroby elektrické energie. Počínaje rokem 2015 počítá prognóza  

se zastavením exportu elektrické energie, přičemž se předpokládá její menší import.  

Po roce 2020 razantně klesá podíl hnědého uhlí na výroby elektrické energie, přičemž  

se očekává, že tento pokles bude nahrazen růstem elektrické energie vyrobené z jaderného 

paliva. Po roce 2020 by podíl elektrické energie vyrobený z jádra měl dosáhnout až 54 %. 

Významnou úlohu komise přisoudila obnovitelným zdrojům. Zpráva počítá s trvalým 

zvyšováním objemů elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, přičemž v roce 

2050 by měl tento podíl činit více než 36 %. Naopak s černým uhlím, zemním plynem  

ani s kapalnými palivy ve výrobě elektrické energie zpráva nepočítá. Popisovaná predikce 
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vývoje výroby elektrické energie odpovídá základnímu scénáři Nezávislé energetické 

komise, jehož nejdůležitější body tvoří: 

1. zachování územních limitů těžby hnědého uhlí, 

2. zesílení podpory obnovitelným zdrojům energie, 

3. podpora výstavby dalších jaderných zdrojů. 

 

Základní scénář Nezávislé energetické komise se zásadně liší od referenčního 

(zeleného) scénáře Státní energetické koncepce z roku 2004, takže se liší i prognózy 

vývoje struktury výroby elektrické energie v obou materiálech. Výhled výroby elektrické 

energie v České republice obsahuje návrh Aktualizace Státní energetické koncepce České 

republiky (z února 2010), dále jen Návrh aktualizace. Prognóza představená v tomto 

materiálu (obr. 5 v článku: The Relationship between the raw materials base and energy 

policy in the Czech Republic and Austria. Energy Policy – článek č. 1 v této práci) počítá 

s mírným růstem spotřeby elektrické energie po celé sledované období až do roku 2050, 

přičemž tento růst je pokryt domácí výrobou elektrické energie. Tohoto cíle má být 

dosaženo úpravou struktury výroby elektrické energie. Tyto změny jsou v zásadě blízké 

změnám, které navrhovala Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb 

České republiky v dlouhodobém časové horizontu. Jedná se o pokles zastoupení hnědého 

uhlí ve výrobě elektrické energie (ačkoliv se počítá s využitím části zásob  

za územními ekologickými limity) a nárůst podílu výroby z jádra (výstavbou nových bloků 

ve stávajících jaderných elektrárnách případně v nových lokalitách) a růst výroby 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 

Nejnovější predikce výroby elektrické energie v České republice je součástí návrhu 

aktualizace Státní energetické koncepce České republiky z listopadu 2012. Návrh  

je v zásadě blízký návrhu z roku 2010. Předpokládá snižování podílu hnědého uhlí  

na výrobě elektrické energie a zvyšování výroby z jádra a obnovitelných zdrojů. Podíl 

zemního plynu, ropy i černého uhlí na výrobě elektřiny je nízký. Energie potřebná k růstu 

HDP se má získávat také úsporami energie a zvyšováním efektivnosti v řadě odvětví.  

Od domácí surovinové základny se tedy do roku 2040 očekává (obr. 7), že ve výrobě 

elektrické energie bude i nadále zajišťovat potřebné hnědé uhlí, byť v klesajících 

objemech, stejně jako uhlí černé, jehož podíl je ovšem relativně nízký. Na nízkých 
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hodnotách se udrží podíl plynných a kapalných paliv, které se ovšem budou i nadále 

dovážet. Těžba černého uhlí, která bude mít klesající tendenci, může být v případě 

poptávky po této komoditě, podle Návrhu aktualizace prodloužena otvírkou nového 

ložiska. Text se zmiňuje o možnosti otvírky lokality Frenštát, případně jiných lokalit. 

Černé uhlí má však i nadále sehrávat ve výrobě elektrické energie okrajovou roli, přičemž 

jeho hlavní uplatnění zůstane v oblasti koksárenství, menší v sektoru teplárenství. Scénář 

vývoje výroby elektrické energie v České republice podle Návrhu aktualizace počítá 

s rozvojem jaderné energetiky, jak jsem již uvedla. Přesto role podílu domácí surovinové 

základny na tomto rozvoji není dnes zcela dořešena s ohledem na nízký stupeň 

prozkoumanosti evidovaných ložisek uranový rud na území České republiky. Jde tedy  

o další relativně otevřenou otázku budoucí struktury domácí výroby elektrické energie, 

podobně jako poměrně vysoké zastoupení podílu očekávané výroby elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů v konečném roce prognózy (2040). Touto a dalšími otázkami 

podílu domácí surovinové základny ve výrobě elektrickém energie v České republice,  

se podrobněji zabývám v další kapitole práce.  

 

Obr. 7: Struktura výroby a spotřeby elektřiny dle druhů energie  

v České republice 
Zdroj: Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky (2012),  

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 
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3. SUROVINOVÝ POTENCIÁL ČESKÉ REPUBLIKY V 

OBLASTI PALIVOENERGETICKÝCH SUROVIN A 

JEHO SROVNÁNÍ S OKOLNÍMI STÁTY (ZÁSOBY, 

TĚŽBA, PERSPEKTIVY) 

Výsledky analýzy surovinového potenciálu domácích ložisek energetických nerostů 

poskytují výchozí informace pro přípravu státní energetické koncepce i surovinové  

a energetické politiky každého státu a následně i pro posouzení jeho energetické 

bezpečnosti. Je obecně známo, že na území České republiky se dlouhodobě těží především 

hnědé a černé uhlí. Významnou kapitolu těžby nerostů na území našeho státu 

představovala, především v druhé polovině dvacátého století, také těžba uranových ložisek. 

Ložiska ropy a zemního plynu se na našem území sice vyskytují a byla a jsou dosud 

těžena, avšak jejich význam pro zásobování ekonomiky našeho státu byl vždy 

zanedbatelný. Proto pro analýzu surovinového potenciálu České republiky jsou důležité 

především výše zásob domácích ložisek hnědého a černého uhlí a také uranu. Zásoby 

ložisek těchto nerostů mají vliv na formování státní energetické koncepce i surovinové  

a energetické politiky České republiky.  

Stavy zásob ložisek hnědého uhlí, černého uhlí a uranu na území České republiky 

byly převzaty z publikace Ministerstva životního prostředí České republiky  

(Starý et al. 2012). Údaje o zásobách a těžbě okolních států byly převzaty především 

z materiálů British Petroleum (např. BP Statistical Review of World Energy June 2012), 

ale také z U. S. Energy Information Administration a dalších. Text vychází ze stavů zásob  

k 1. 1. 2012 a těžeb roku 2011, není-li uvedeno jinak. Údaje o zásobách a těžbách uranu 

byly čerpány z materiálů Uranium 2011: Resources, Production and Demand (OECD and 

IAEA, 2012). Další informace o uranovém průmyslu byly získány z údajů World nuclear 

association (2012). Obdobnou analýzu použila již dříve Martiníková (2009). Její práce  

však obsahuje stavy zásob k 1. 1. 2008 a těžby roku 2007. Celý text v datové i textové části 

byl proto v předložené práci aktualizován a údaje nově analyzovány. Tím se současně 

vytvořila možnost srovnání vývoje sledovaných parametrů v časovém intervalu zpracování 

obou doktorských prací. 
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3.1 Černé uhlí 

Černé uhlí patří k energetickým nerostům dlouhodobě těženým na území České 

republiky. Pod pojmem „černé uhlí“ se v energeticko-ekonomických klasifikacích 

světových informačních databází a energetických firem zpravidla vykazují také antracity  

a metaantracity, které představují nejvíce prouhelněné členy uhelné řady. Hranice s méně 

prouhelněným hnědým uhlím, které tvoří druhou vykazovanou skupinu energetických 

surovin uhelné řady, je v mezinárodních klasifikacích kladena do hodnoty odraznosti 

vitrinitu R = 0,6 %. Vyšší hodnoty odraznosti mají černá uhlí, antracit a metaantracit, která 

se liší od hnědých uhlí i řadou jiných chemicko-technologických vlastností. Ty způsobují 

rozdíly ve využití černých a hnědých uhlí. Typická je na příklad schopnost některých 

černých uhlí koksovat, což se využívá při výrobě koksu, důležité suroviny v energetice  

i metalurgii železa. 

3.1.1 Ložiska, zásoby a těžba černého uhlí v České republice 

Česká republika má na svém území ložiska černého uhlí karbonského stáří, jejichž 

těžba stála u zrodu průmyslu na území našeho státu. Přes jejich dlouhodobou těžbu stále 

náš stát disponuje zásobami černého uhlí koksovatelných i energetických typů. Tyto 

zásoby jsou lokalizovány v několika uhelných pánvích. Těží se však jen v jedné  

z nich. Jedná se o hornoslezskou pánev, respektive její českou část, protože druhá větší 

část se nachází v sousedním Polsku. Česká část hornoslezské pánve je známá také  

pod svým hospodářským pojmenováním jako ostravsko-karvinský revír, ve zkratce OKR.  

Jak již bylo uvedeno, v České republice se nachází pouze menší část hornoslezské 

pánve, přibližně 1 550 km
2
. Její větší část, přibližně 5 450 km

2
, se vyskytuje v sousedním 

Polsku (tab. 2). Rozdíl ve velikostí české a polské části se projevuje i ve výši těžeb, ačkoliv 

v hodnotách polské těžby je započtena ještě těžba v lublinské pánvi. Geologie 

hornoslezské pánve byla popsána v řadě prací. Nejznámější prací z poslední doby  

je souhrnná monografie Geologie české části hornoslezské pánve autorů  

Dopity et al. (1997). Chemicko-technologické vlastnosti uhlí její české části popsali  

Martinec at al. (2005). 
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Tab. 2: Zásoby černého uhlí včetně antracitu České republiky  

a sousedních států 

(stav k 1. 1. 2012 v milionech tun -  

přepočteno z krátkých tun mimo České republiky) 

Zdroj: zásoby (proved reserves kromě ČR) podle Statistical rewiev of world energy 2011  

(BP Statistical Review of World Energy June 2012), British Petroleum, 2012;                                                                                                            

těžba podle International Energy Statistics, Independent  Statistics & Analysis,                                                    

U.S. Energy Information Administration;                                                                                                                              

zdroj Česká republika podle Starý et al. 2012 

N - nezjištěno, * včetně antracitu 

      

STÁT 

ZÁSOBY                                    

(černé uhlí + antracit) 
TĚŽBA              

(černé uhlí + 

antracit) 

PODÍL 

TĚŽBY NA 

CELKU       

(%)            

zásoby 

ŽIVOTNOST 

v letech 

(statická) bilanční 

vytěžitelné 
prozkoumané 

Česká republika 1 519 181 11 10 17 

Polsko * N 4 338 83 77 52 

Slovensko N N N N N 

Rakousko N N N N N 

Německo N 99 13 12 7 

C E L K E M 1 519 4 618 108 100 43 

 

Perspektivy těžby v české části hornoslezské pánve byly předmětem studií, které 

však mají z větší části firemní charakter a jsou tedy nedostupné. Těžební záměry v české 

části hornoslezské pánve popsal Kavina (2008). Určitou představu si lze také vytvořit  

ze Zprávy Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky 

v dlouhodobém časovém horizontu z roku 2008. Zdrojem informací o zásobách a těžbě 

v české části hornoslezské pánve lze získat rovněž z ročenek sestavovaných Českou 

geologickou službou Geofond nyní Českou geologickou službou (např. Starý et al. 2008  

a další), které obsahují také některé informace o poměrech v dalších netěžených 

černouhelných pánvích České republiky. 

Pravidelná těžba v české části hornoslezské pánve začala koncem 18. století.  

Od té doby bylo z celkové plochy české části hornoslezské pánve (cca 1 550 km
2
), 

hornicky zpřístupněna asi 1/3. Řada dolů však již byla uzavřena. Zbylá část plochy  
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je pokryta tzv. ložisky (dříve označována jako průzkumná pole). Jejich stupeň 

prozkoumanosti je však podstatně nižší. Většinou jsou pokryty různě hustou sítí 

průzkumných vrtů z povrchu, přičemž jejich zásoby jsou zařazeny do nízkých kategorií 

prozkoumanosti.  

Obr. 8: Těžba černého uhlí v České republice v letech 1995 - 2011  

v milionech tun 

(do roku 2002 včetně těžby v kladenské pánvi) 
Zdroj: Starý et al. (2012, 2008, 2005) a Surovinové zdroje České republiky (2000) 

 

Zásoby černého uhlí evidované v České republice (Starý et al. 2012) jsou uvedeny 

v tabulce 2. K 1. 1. 2012 bylo evidováno 1 519 mil. t bilančních prozkoumaných zásob 

černého uhlí, ze kterých bylo odvozeno 181 mil. t vytěžitelných zásob. Vykazovaná těžba 

(v roce 2011 ve výši 11 mil. t) byla celá realizována v české části hornoslezské pánve.  

Po výraznějším poklesu těžeb v pánvi na počátku devadesátých let minulého století 

(maximální roční těžby přesáhly 24 mil. t) se pokles zmírnil (obr. 8), přesto se však 

nezastavil. Jeho intenzita se však výrazně zmírnila. Poslední těžby se pohybují na úrovni 

hodnot kolem 11 mil. tun. Část produkce černého uhlí  České republiky je exportována 

(především koksovatelná uhlí). Výše exportu je proměnlivá. V letech 2003–2007  

se pohybovala od 5 669 do 6 693 kt, v letech 2008–2011 od 6 032 až 6 445 kt (v roce 2011 

to bylo 6 257 kt, více než 50 % roční těžby). Hlavními odběrateli bylo Slovensko, Rusko  
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a Polsko. Menší množství uhlí směřovalo do Německa, Maďarska, Bosny a Hercegoviny  

a dalších států. Černé uhlí bylo také do České republiky dováženo. V letech 2003–2007  

se jednalo o 1 264 až 2 539 kt ročně, v letech 2008–2011 pak 1 789 až 2 398 kt (v roce 

2011 to bylo 2 398 kt). Šlo především o import z Polska, ale také z Ruska (do 90 kt)  

a jiných zemí. Vyvážen a dovážen byl také koks a polokoks (v roce 2011 cca do 550 kt). 

3.1.2 Podíl České republiky na světových zásobách a těžbě černého uhlí 

Světové zásoby černého uhlí v kategorii tzv. proved reserves (podle Statistical 

review of world energy 2011, British Petroleum, 2012) v porovnání se  zásobami České 

republiky (Starý et al. 2012) jsou uvedeny v tabulce 3. Světové zásoby černého uhlí 

dosahují výše 403,3 mld. t. Největší jsou zásoby Asie a Oceánie (159,3 mld. t), naopak 

nejnižší zásoby vykazuje Střední a Jižní Amerika (6,9 mld. t) a Afrika a Střední Východ 

(32,7 mld. t). Výše zásob Evropy a Eurasie (91,5 mld. t) z pohledu Evropy nevystihuje 

reálnou situaci, jelikož existuje asymetrická distribuce ložisek černého uhlí Ruska. Největší 

černouhelná ložiska Ruska se totiž nacházejí v jeho asijské části. Rozdělení zásob i těžeb 

Ruska podle příslušnosti k evropské a asijské části však není v jeho statistikách běžně 

dostupné. Přehled nejdůležitějších světových ložisek černého uhlí uvádějí například 

Walker (2000), Thomas (2002). 

Za Českou republiku jsou v tabulce 3 uvedeny vytěžitelné zásoby, které jsou svým 

charakterem nejbližší tzv. proved reserves, v nichž jsou vykázány ostatní světadíly. Stavy 

zásob černého uhlí České republiky tvoří přibližně 0,04 % světových zásob (proved 

reserves). Světová těžba černého uhlí v roce 2011 dosáhla 6,63 mld. t a ve srovnání 

s rokem 2007 (5,384 mld. t, podle Martiníková 2009) dále roste. Těžby podle jednotlivých 

kontinentů jsou uvedeny v tabulce 4. Z údajů tabulky je tedy zřejmé nerovnoměrné čerpání 

zásob těžbou v případě Asie a Oceánie, kde je lokalizováno 39,5 % světových zásob,  

ale těží se 71,3 %. Dále se tak prohloubila nerovnováha mezi zásobami a těžbou v tomto 

regionu, na kterou upozornila již Martiníková (Martiníková 2008, udává v roce 2007 

hodnoty: 35,8 % světových zásob a 65 % světové těžby). 
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Tab. 3: Regionální a geografické rozložení zásob a těžby černého uhlí včetně 

antracitu (stav rok 2011 v miliardách tun -  

přepočteno z krátkých tun – mimo České republiky)  

Zdroj: zásoby (proved reserves kromě ČR) podle Statistical rewiev of world energy 2011 

 (BP Statistical Review of World Energy June 2012), British Petroleum, 2012;                                                                                                            

těžba podle International Energy Statistics, Independent  Statistics & Analysis,                                                    

U.S. Energy Information Administration zdroj  

Česká republika podle Starý et al. 2012 (vytěžitelné zásoby); 

 

SVĚTADÍL 
ZÁSOBY 

černého uhlí 

PODÍL 

ZÁSOB NA 

CELKU   

(%) 

TĚŽBA 

PODÍL 

TĚŽBY NA 

CELKU   

(%) 

ŽIVOTNOST 

v letech 

(statická) 

Severní Amerika 112,8 27,98 0,989 14,92 114,08 

Střední a          

Jižní Amerika 
6,9 1,71 0,092 1,39 74,75 

Evropa 5,6 1,39 0,134 2,03 41,77 

Eurasie 85,9 21,31 0,429 6,47 200,23 

Střední východ * 1,2 0,30 0,001 N 1 024,79 

Afrika 31,5 7,81 0,258 3,89 122,21 

Asie a Oceánie 159,3 39,50 4,728 71,29 33,70 

C E L K E M 403,3 100,00 6,631 100,00 60,82 

Česká republika 0,2 0,04 0,010 0,15 18,10 

pozn.: v zásobách Evropy a Eurasie není zahrnuto 1,44 mld. tun zásob, které původní zdroj nerozděluje 

* produkce pouze Irán         

 

Příčina je trvalá a představují ji vysoké těžby zejména Číny a Indie jak ukazuje 

tabulka 4, která zobrazuje těžby deseti hlavních světových producentů (rok 2011). První 

v pořadí Čína vytěží 53 % produkce hlavních těžebních států. USA, které jsou druhé 

v pořadí, vytěží 15 % a třetí Indie „jen“ 9 %. Historický trend produkce uhlí na území USA 

(v letech 1800-2000) i jeho budoucí výhledy zpracovali např. Höök, Aleklett (2009)  

a Höök et al. (2010). Druhý článek se týká budoucí predikce možností produkce uhlí. Pro 

srovnání podíl těžby České republiky představuje pouze 0,2 % těžby deseti hlavních 

světových producentů (tab. 4) a 0,2 % světové roční těžby (tab. 3). Přesto tyto hodnoty řadí 

Českou republiku mezi přední producenty černého uhlí v Evropě.  

 

 

 



Veronika Malečková 

Zajištění elektrické energie pro potřeby České republiky a domácí surovinová základna  

(možnosti, rizika, řešení) 

   

33 

 

 

Světová produkce černého uhlí roste, zatímco celková těžba členských států 

Evropské unie klesá. To platilo v minulosti i pro Českou republiku (obr. 9). Jak jsem již 

uvedla, v posledních letech se pokles zastavil a těžba se udržuje kolem 11 mil. tun. 

 

 

 

 

Obr. 9: Vývoj primární produkce černého uhlí v letech 2001 - 2011  

v EU - 27 a v České republice (v tisících tun) 
Zdroj: Eurostat  

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4: Deset největších producentů černého uhlí 

(stav k 1. 1. 2012 v milionech tun -  

přepočteno z krátkých tun - mimo České republiky) 

 

STÁT TĚŽBA 

%       

CELKOVÉ 

TĚŽBY 

STÁT TĚŽBA 

%       

CELKOVÉ 

TĚŽBY 

Čína 3352 53 Rusko 256 4 

USA 919 15 JAR 253 4 

Indie 539 9 Kazachstán 111 2 

Indonésie 376 6 Kolumbie 86 1 

Austrálie 345 5 Polsko 76 1 

   
C E L K E M     

10 producentů 
6313 100 

   
Česká republika 11 0,2 
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Obrázek č. 9 umožňuje srovnání vývoje produkce černého uhlí v České republice 

s vývojem v zemích Evropské unie. Graf, podobně jako další statistická sledování, 

dokumentuje pokles těžeb tohoto nerostu a tím i rostoucí závislost zemí Evropské unie  

na importech energetických surovin, v tomto případě černého uhlí. Martiníková (2009) 

k problému výstižně uvádí, že jeho příčiny nejsou jen důsledkem negativního vztahu 

k hornictví, jak se často v různých materiálech uvádí, ale také pokles zásob domácích 

ložisek energetických surovin v důsledku jejich dlouhodobé těžby a růst nákladů na těžbu 

zbývajících zásob. Česká republika tak představuje s Polskem a částečně Německem, jehož 

těžby černého uhlí jsou nízké, výjimku mezi zeměmi Evropské unie. Výjimečné postavení 

České republiky je podtrženo skutečností, že Česká republika přibližně polovinu své roční 

produkce černého uhlí exportuje.  

3.2 Hnědé uhlí a lignit 

Hnědé uhlí patří v České republice k základním energetickým surovinám. Hranice 

mezi hnědým a  černým uhlím je vymezena hodnotou odraznosti vitrinitu  

R = 0,6 %. Hnědá uhlí mají hodnoty odraznosti nižší, černá uhlí naopak vyšší, než uvedená 

hodnota. Termín hnědé uhlí se používá především ve střední Evropě, přičemž ve světě jeho 

užívání není běžné. Hnědá uhlí přibližně odpovídají podle mezinárodních klasifikací 

částečně tzv. „subbituminous coal“ a „lignite“. Naše hnědá uhlí by proto podle těchto 

klasifikací byla označována většinou jako „lignite“. V českých klasifikacích je však termín 

lignit vyhrazen pro nízko prouhelněná raně porašelinná stadia uhelné hmoty, přičemž 

hranice lignitu a hnědého uhlí není stanovena, protože lignity jsou obecně počítány  

ke hnědým uhlím (další podrobnosti např. Dopita et al. 1985, Honěk 2005, též Thomas 

2002).  

Ve světových statistikách se většinou společně sledují hodnoty „subbituminous 

coal“ a „lignite“. V zemích, kde je to aktuální, k nim může být připočtena ještě rašelina. 
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3.2.1 Ložiska, zásoby a těžba hnědého uhlí v České republice 

Výskyt hnědého uhlí je v České republice znám v řadě pánví (Pešek et al. 2010). 

Nejvýznamnější jsou hnědouhelné pánve třetihorního stáří na severozápadě České 

republiky v předpolí Krušných hor. Jsou to: severočeská pánev, sokolovská pánev  

a chebská pánev. V současné době se těží pouze v severočeské a sokolovské pánvi. 

Severočeská pánev je nejvýznamnější hnědouhelnou pánví České republiky.  

Do sledovaného období v této práci spadala rovněž těžba lignitového ložiska třetihorního 

stáří v okolí Hodonína ve vídeňské pánvi, která zasahuje na jižní Moravu ze sousedního 

Rakouska. Tato lignitová pánev se označovala jako jihomoravský lignitový revír (JML). 

Těžba v tomto revíru byla ukončena v roce 2010.  

Největší z domácích hnědouhelných pánví je severočeská pánev (asi 1 400 km
2
). 

Z této plochy je přibližně na dvou třetinách vyvinuta uhlonosná sedimentace. Sokolovská 

pánev je menší, přičemž podle Dopity et al. (1985) má celkovou rozlohu asi 200 km
2
. 

Rozloha jihomoravského lignitového revíru činila asi 320 km
2
.  

Geologie pánví byla popsána v řadě publikovaných prací, studií i výpočtů zásob. 

Kromě již uvedené poslední souhrnné monografie Peška et al. (2010), jsou to na příklad 

práce Malkovského et al (1985), Dopity et al. (1985). Geologii jihomoravského lignitového 

revíru nalezneme v práci autorů Honěk et al. (2001). Perspektivou těžby hnědouhelných 

pánví se zabýval Kavina (2008). Další informace lze nalézt ve Státní energetické koncepci 

České republiky (2004, 2012), ale i ve Zprávě nezávislé odborné komise pro posouzení 

energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu (2008).  

 Zásoby hnědého uhlí mají zásadní význam pro energetiku České republiky  

a to jak pro výrobu tepla, tak i pro výrobu elektrické energie. Severočeská i sokolovská 

hnědouhelná pánev je těžena více než 150 let. První zprávy o těžbě zdejšího uhlí  

však pocházejí už z počátku patnáctého století. Chebská pánev, která je třetí 

z podkrušnohorských pánví se v současné době netěží. Značná část zásob této pánve  

je vázána z důvodů ochrany minerálních pramenů Františkových Lázní.  

Těžba a zásoby hnědého uhlí a lignitu v České republice obsahuje tab. 5.  

K  1. 1. 2012 je v České republice evidováno celkem 2 362 mil. t geologických 

prozkoumaných zásob hnědého uhlí, ze kterých bylo odvozeno 871 mil. t vytěžitelných 

zásob. Těžby hnědého uhlí a lignitu v České republice po poklesu na počátku devadesátých 
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let minulého století se ustálily a mají mírně kolísající tendenci. Jejich výše se pohybuje 

kolem mezi 49,6 mil. t a 43,9 mil. t, v roce 2011 to bylo 46,8 mil. t (obr. 10). Do roku 2011 

tyto těžby obsahovaly i těžbu lignitu, která se pohybovala ročně kolem 450 kt. Podrobnější 

informace o těžbách i vývoji dalších ukazatelů ložisek hnědého uhlí České republiky 

obsahuje ročenka České geologické služby (poslední z roku 2012, Starý et al. 2012). 

 

 

Obr. 10: Těžba hnědé uhlí a lignitu v České republice v letech 1995 - 2011  
Zdroj: Starý et al. 2012, 2008, 2005 a Surovinové zdroje České republiky 2000 

 

Těžba lignitu měla pro energetiku České republiky omezený význam. Je to patrné 

ze stavů jeho zásob i výše těžeb (tab. 5). Zásadní význam pro energetiku České republiky 

mají zásoby a těžby hnědého uhlí. Životnost zásob tohoto nerostu (19 let), jak je udává  

tab. 5, je životnost statistická, přičemž skutečná životnost bude pravděpodobně větší. 

Uvedená hodnota je přesto signálem, který jasně upozorňuje na stav, že Česká republika 

musí urychleně přijmout zásadní rozhodnutí o další orientaci své energetiky  

a to jak v sektoru teplárenství, tak i ve výrobě elektrické energie. Současně bude nutno 

řešit i postupný útlum těžeb hnědého uhlí na území státu.  

Otázka životnosti zásob hnědého uhlí je v České republice spojena s problematikou 

tzv. těžebních limitů, které představují v podstatě čáry zastavení postupu těžebních lomů  

za účelem ochrany povrchových objektů. Udržení těchto těžebních limitů, případně jejich 
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prolomení, ovlivňuje životnost zásob hnědého uhlí v České republice. Prolomení těžebních 

limitů by prodloužilo životnost zásob hnědého uhlí, takže problém dotěžení zásob hnědého 

uhlí by se odsunul více do budoucnosti. Podrobnější informace o této problematice 

obsahuje Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České 

republiky v dlouhodobém časovém horizontu 2008.  

 

 

Při roční těžbě 49 mil. t by uvedené zásoby znamenaly prodloužení životnosti těžby 

hnědého uhlí v České republice přibližně o 15 let. Těžebních limitů se dotýká rovněž 

Tab. 5: Zásoby hnědého uhlí včetně lignitu České republiky a sousedních států  

(stav k 1. 1. 2012 v milionech tun - přepočteno z krátkých tun - 

 mimo Českou republiku) 
Zdroj: zásoby (proved reserves kromě ČR) podle Statistical rewiev of world energy 2011 

(BP Statistical Review of World Energy June 2012), British Petroleum, 2012;  

těžba podle International Energy Statistics, Independent Statistics & Analysis,  

U.S. Energy information Administration;                                                                                                                                    

zdroj Česká republika podle Starý et al. 2012          

 

N – nezjištěno; * lignite a subbituminous coal                            

      

STÁT 

ZÁSOBY                           

(hnědé uhlí + lignit) 
TĚŽBA 

(hnědé uhlí + 

lignit) 

PODÍL 

TĚŽBY NA 

CELKU      

(%)  

ŽIVOTNOST 

v letech (statická) 
bilanční   

vytěžitelné 

prozkoumané 

Česká republika 

hnědé uhlí 
2 362 871 47 16 19 

Česká republika 

lignit 
N N N N N 

Česká republika 

hnědé uhlí a 

lignit 

2 362 871 47 16 19 

Polsko * N 1 371 63 22 22 

Slovensko N N 2 1 N 

Rakousko N N N N N 

Německo N 40 600 177 61 230 

C E L K E M 2 362 42 842 289 100 148 
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ročenka Surovinové zdroje České republiky (Starý et al. 2012), ale i další koncepční 

materiály, které souvisí se Státní energetickou koncepcí z roku 2004, 2010 a 2012.  

Problematika územních limitů představuje jeden z klíčových bodů budoucího 

vývoje energetiky České republiky a to z pohledu formování její surovinové politiky  

i energetické bezpečnosti státu. V současnosti domácí těžba hnědého uhlí v podstatě 

pokryje jeho spotřebu v České republice. Dovoz hnědého uhlí je zanedbatelný (v letech 

2007–2011 se pohyboval od 34 kt do 236 kt). Výše exportu je rovněž nízká. V letech 

2007–2011 se pohybovala od 1 109 kt do 1 636 kt, to představuje 2,4 % až 3,5 % roční 

těžby. Hlavními odběrateli bylo Slovensko (Starý et al. 2008). 

3.2.2 Podíl České republiky na světových zásobách a těžbě hnědého uhlí 

a lignitu 

S ohledem na způsob evidence globálních zásob hnědého uhlí a lignitu jsou tyto 

zásoby v práci vyjádřeny v kategorii tzv. proved reserves (podle Statistical review of world 

energy - full report – work book, British Petroleum, 2011). Jsou porovnávány  

s tzv. vytěžitelnými zásobami České republiky (Starý et al. 2012), které jsou obsahově 

nejbližší zásobám „proved reserves“. Výsledná bilance podle kontinentů je uvedena 

v tabulce č. 6. Světové zásoby hnědého uhlí a lignitu dosahují k 1. 1. 2012 výše  

435,4 mld. t. Největší zásoby jsou v Eurasii 138,5 mld. t, Severní Americe  

132,3 mld. t, Asii s Oceánií 106,5 mld. t, Evropě 52,3 mld. t a naopak nejnižší zásoby 

vykazuje Střední a Jižní Amerika (5,6 mld. t) a Afrika a Střední východ (0,2 mld. t). 

Zásoby Evropy a Eurasie jsou ve světových statistikách vykazovány společně.  

Martiníková (2009) provedla rozdělení těchto zásob. Zjistila, že na území evropských států 

(mimo Ruska) je lokalizováno přibližně jen 23 % z celkových objemů. Vytěžitelné zásoby 

hnědého uhlí České republiky (nejbližší svým charakterem proved reserves) představují 

přibližně 0,2 % světových zásob (proved reserves). 
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Světová těžba hnědého uhlí v roce 2011 dosáhla 1,044 mld. t. Těžby podle 

jednotlivých světadílů jsou uvedeny v tabulce č. 6. Ty dokumentují skutečnost, že nejvíce 

jsou hnědá uhlí těžena a využívána v Evropě, Eurasii a Asii a Oceánii. V těchto  

dvou světadílech je vytěženo více než 90 % světové těžby hnědého uhlí a lignitu. 

V ostatních oblastech jsou těžby hnědého uhlí nízké, když v Africe a Středním východě 

jsou nízké i zásoby. Tab. 7 uvádí deset hlavních světových producentů hnědého uhlí  

a lignitu (údaje za rok 2011). První Německo vytěžilo 21 % a druhá Čína 16 % z objemu 

těžby deseti hlavních produkčních států hnědého uhlí a lignitu. Zbylých osm těží 9-6 %. 

Výše těžby hnědého uhlí v České republice ji řadí do úrovně desátého místa světových 

producentů.  

Světová produkce hnědého uhlí a lignitu trvale roste. V posledních letech  

se pohybuje v úrovni kolem jedné miliardy tun, v roce 2007 to bylo 0,971 mld. t (podle 

Martiníkové 2009), ve sledovaném roce 2011 již 1,044 mld. t. V zemích Evropské unie  

i v České republice se těžba hnědého uhlí a rašeliny udržuje přibližně na stejné úrovni, 

když v zemích Evropské unie kolísá kolem hodnoty 465 mil. t (Martiníková 2009) a zdá 

Tab. 6: Regionální a geografické rozložení zásob hnědého uhlí a lignitu  

(stav k 1. 1. 2012 v miliardách tun -  

přepočteno z krátkých tun - mimo Českou republiku) 
Zdroj: zásoby (proved reserves kromě ČR) podle Statistical rewiev of world energy 2011 

(BP Statistical Review of World Energy June 2012), British Petroleum, 2012;  

těžba podle International Energy Statistics,  

Independent  Statistics & Analysis, U.S. Energy information Administration;                                                              

zdroj Česká republika podle Starý et al. 2012       

N - nezjištěno                               

SVĚTADÍL ZÁSOBY 

PODÍL 

ZÁSOB NA 

CELKU       

(%) 

TĚŽBA 

PODÍL 

TĚŽBY NA 

CELKU      

(%)  

ŽIVOTNOST 

v letech 

(statická) 

Severní Amerika 132,3 30,4 0,083 8,0 1 590 

Střední a Jižní 

Amerika 
5,6 1,3 0,002 0,2 2 573 

Evropa  52,3 12,0 0,566 54,2 92 

Eurasie 138,5 31,8 0,106 9,9 1 309 

Střední východ N N N N N 

Afrika 0,2 N N N N 

Asie a Oceánie 106,5 24,5 0,287 27,5 371 

C E L K E M 435,4 100,0 1,044 100,0 417 

Česká republika 0,9 0,2 0,047 4,5 19 

pozn.: v zásobách Evropy a Eurasie není zahrnuto 20,73 mld. tun zásob, které původní zdroj nerozděluje 
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se, že mírně klesá. V České republice pak kolísá pod hodnotou 50 mil. t (ve sledovaném 

roku 2011 to bylo 46,8 mld. t).  

 

Tab. 7: Deset největší producentů hnědého uhlí a lignitu 

(stav k 1. 1. 2012 v milionech tun –  

přepočteno z krátkých tun – mimo Českou republiku) 
Zdroj: International Energy Statistics, Independent Statistics & Analysis,                  

U. S. Energy Information Administration; 

Zdroj Česká republika podle Starý et al. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Uran 

Minerály uranu jsou zdrojem pro výrobu jaderného paliva pro jadernou energetiku. 

Uran je zastoupen v řadě minerálů (Jirásek et al. 2010). Ekonomický význam však mají 

především oxidy (uraninit) a fosfáty (např. autunit, torbernit). Ložiska uranových rud  

se rozdělují do čtrnácti až patnácti hlavních ložiskových typů (např. Jirásek et al. 2010, 

World Nuclear Association 2012). Nejvýznamnějšími jsou diskordantní ložiska (např. 

McArthur River - Kanada), pískovcová ložiska (např. většina ložisek USA), brekciová 

ložiska (např. Olympic Dam - Australie), vulkanogenní ložiska (např. Krasnokamensk - 

Rusko) a intruzivní ložiska (např. Rössing - Namibie). Dobývají se rudy o různé kovnatosti  

STÁT TĚŽBA 
%                      

CELKOVÉ TĚŽBY 

Německo 177 21 

Čína 136 16 

Rusko 78 9 

Turecko 74 9 

USA 73 9 

Austrálie 70 8 

Polsko 63 8 

Řecko 65 8 

Srbsko 47 6 

Česká republika 47 6 

C E L K E M 829 100 
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(od 0,05 % výše, výjimečně však až 20 % - na bohatých ložiscích diskordantního typu, 

např. kanadské ložisko McArthur River). 

Uran se v přírodě vyskytuje jako směs tří izotopů. Jejich zastoupení je následující: 

izotopu 
238

U je v přírodním uranu 99,284 %, 
235

U je 0,711 % a 
234

U je 0,005 %. Pro výrobu 

paliva do atomových elektráren se musí přírodní uran obohatit, tj. zvýšit obsah  

235
U na 3–5 %. Pro výrobu atomové zbraně se musí obsah 

235
U zvýšit na hodnoty větší  

než 90 %. Pro výrobu konvenčních zbraní se obsah 
235

U snižuje na hodnoty menší  

než 0,3 %. Přírodní zásoby uranu se podle prozkoumanosti hodnotí jako tzv. RAR 

(Reasonable Assured Resources) a IR (Inferred Resources). Undiscovered Resources  

se evidují a vykazují odděleně. Zásoby se hodnotí také z ekonomického hlediska a to podle 

nákladu na produkci 1 kg uranu, přičemž se dělí do čtyř skupin. První skupinu tvoří 

zásoby, jejichž náklady na produkci jsou menší než 40 USD/kgU, druhou skupinu pak 

zásoby v rozmezí nákladů 40-80 USD/kgU, třetí skupina má náklady 80–130 USD/kgU  

a čtvrtá skupina má náklady menší než 260 USD/kgU podle Uranium 2011 (2012). 

3.3.1 Ložiska, zásoby a těžba uranu v České republice  

Česká republika patřila v minulosti mezi nejvýznamnějšími producenty uranu. 

V letech 1946–2011 se na území České republiky vytěžilo asi 111 tis. t uranu. Toto 

množství řadí Českou republiku na 9. místo na světě. V roce 1996 byla zastavena těžba 

všech uranových ložisek ve státě s výjimkou ložiska Rožná na Českomoravské vrchovině. 

Podle současných genetických klasifikací uranových ložisek se na území České republiky 

vyskytují dva ložiskové typy. Je to jednak žilný typ (např. Příbram, Jáchymov)  

a typ pískovcový (okolí Stráže pod Ralskem). Charakteristiky uranových ložisek uvádí 

na příklad Starý et al. (2008), World Nuclear Association (2012), zmiňuje se o nich též 

Kavina (2008). 

Uran zaujímá důležité místo v energetické spotřebě České republiky. Podle 

Martiníkové (2009) činí jeho podíl 22 %. Především je využíván jako palivo v atomových 

elektrárnách. Ve struktuře výroby elektrické energie v České republice jejich podíl  

na výrobě činil v roce 2005 30 % (v zemích Evropské unie to bylo v identickém roku  

25 %). Přes dlouhodobé využívání uranových ložisek bylo k 1. 1. 2012 evidováno v České 

republice 7 výhradních ložisek. Dalších 15 ložisek je pak uváděno v kategorii vytěžených 
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ložisek a ostatních zdrojů (Starý et al. 2012). Veškerá ložiska se nachází v oblasti Českého 

masívu. Jak jsem již uvedla, je v současnosti těženo jediné ložisko Rožná  

na Českomoravské vrchovině. Část současné těžby v České republice je pak získávána  

ze sanace dnes uzavřeného ložiska Stráž pod Ralskem, které bylo těženo chemickým 

způsobem (tab. 8). 

Tab. 8: Těžba a zásoby uranu v České republice 

(stav k 1. 1. 2012, t U) 
Zdroj: zásoby a těžba Česká republika podle Starý et al. 2012;  

vytěžitelné zásoby odvozeny především ze zásob bilančních prozkoumaných,  

vytěžitelnost a životnost zásob úzce souvisí s cenovým vývojem uranu 

 

STÁT 

Z Á S O B Y 

C E L K E M 
VYTĚŽITELNÉ  

ZÁSOBY 
TĚŽBA bilanční 

nebilanční 

prozkoumané vyhledané 

Česká 

republika 
1 406 19 402 114 468 135 276 338 252 

 

Evidované zásoby uranu na území České republiky jsou patrné z tabulky 8.  

(Starý et al. 2012). K  1. 1. 2012 bylo v evidenci 1 406 t bilančních prozkoumaných zásob, 

19 402 t bilančních vyhledaných zásob a 114 468 t nebilančních zásob. Z uvedených zásob 

bylo odvozeno 338 t vytěžitelných zásob. V roce 2011 bylo v České republice vytěženo 

252 t uranu. Těžba byla realizována především v jediném současně provozovaném 

hlubinném dolu Rožná, menší část byla získána ze sanací po ukončené chemické těžbě 

ložisek v okolí Stráže pod Ralskem. V České republice se od poloviny padesátých let  

do konce osmdesátých let minulého století roční produkce uranu udržovala na hodnotách 

3 000 až 2 500 t. V období 1944 až 1988 došlo k prudkému poklesu těžby na hodnoty 

pohybující se kolem 500 t roční těžby. Od té doby těžba dále klesá, přičemž v letech 2007 

až 2011 se pohybuje v rozmezí 291 až 216 kt (obr. 11). To souvisí mimo jiné  

s množstvím uranu, které je získáváno ze sanace po těžbě ložisek v okolí Stráže  

pod Ralskem. Získávané množství uranu z těchto sanací se trvale zmenšuje. 

Situace v zásobách uranu na území České republiky je složitá. Ačkoliv Česká 

republika vykazuje ve své evidenci relativně nízké stavy bilančních prozkoumaných zásob 

a velmi nízké stavy zásob vytěžitelných, jsou její zásoby v kategoriích bilančních 

vyhledaných a nebilančních zásob velmi zajímavé. Jejich problémem jsou především 
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ekonomická zhodnocení. Ta však mají význam především tehdy, budou-li provedena  

na nových výsledcích průzkumu. Jsou to tedy výsledky nového průzkumu, od kterého  

se může odvíjet reálnější predikce budoucnosti českého uranového hornictví. Z dalších 

parametrů, které na tuto budoucnost mají určující vliv, jsou ceny uranu. Ty zaznamenaly 

v uplynulých sedmi letech dramatický vývoj, který nepochybně může ovlivnit i další 

budoucnost českého uranu. Rovněž názory Evropské unie na zásobování ekonomik 

členských států surovinami z domácích zdrojů doznávají postupných změn. V souvislosti 

s diskusí o otázkách energetické bezpečnosti zemí Evropské unie, se tak dostává znovu  

do popředí i problematika posouzení možností využívání domácích energetických surovin 

a jejich podílu v surovinové politice jednotlivých členských států Evropské unie.  

 

Obr. 11: Těžba uranu v České republice v letech 1995 - 2011  
Zdroj: Starý et al. (2012, 2008 a 2005) a Surovinové zdroje České republiky (2000) 

 

Také Česká republika se uvedeným problémům nemůže vyhnout, jelikož v blízké 

budoucnosti bude nutné přehodnotit surovinovou orientaci její energetiky v důsledku 

odčerpávání zásob zejména hnědého uhlí. Tato strategická a citlivá rozhodnutí by se však 

měla mimo jiné uskutečňovat na nových datech, tj. zejména na nových výsledcích 

průzkumu, v tomto případě uranových ložisek. 

Budoucnost českého uranu nemůže být dle mého názoru spojována pouze s těžbou 

ložiska Rožná, případně se sanací ložisek po skončené chemické těžbě. Jde o otázku 
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vyžadující sofistikované řešení, respektující nejen citlivé posouzení technických  

a ekonomických možností, ale také politických souvislostí daného problému. I přes 

relativně pro těžbu nepříznivý cenový vývoj na trzích s uranem, existuje řada vážných 

důvodů, které hovoří pro pokračování těžby. Ve světle těchto nových poznatků, bude tedy 

na vládě České republiky, jaké zaujme stanovisko k dalšímu vývoji českého uranového 

hornictví. K hledání odpovědí na tyto otázky by měly přispět výsledky nového průzkumu. 

V každém případě se však ukazuje, že v této situaci nejde hledat řešení pouze na základě 

jednoho, byť důležitého argumentu, ale je třeba objektivně posoudit komplex vzájemně  

se složitým způsobem ovlivňujících faktorů.  

Domácí těžba uranu nekryje celou spotřebu České republiky. Proto část uranu  

je nakupována. Dovozy a vývozy uranu jsou citlivými údaji. Je však pravděpodobné,  

že nakupované objemy v zahraničí se v souvislosti s poklesem domácí těžby zvyšují  

a to i přesto, že část je, resp. byla nakupována od Správy státních hmotných rezerv (Starý 

et al. 2008).  

Tab. 9: Těžba a zásoby uranu České republiky a sousedních států  

(stav k 1. 1. 2011, t U) 
Zdroj: zásoby (zásoby identified-recovereable <USD 130/kg U) i těžby podle Uranium 2011:  

Resources, Production and Demand (OECD and IAEA, 2012); 

                                                 * produkce ze sanace dolů po skončené těžbě, 

                                                               ** zásoby byly stanoveny odhadem, 

                                        *** zásoby „undiscovered“ představují „in situ zásoby“, 
      

                                                     N: údaje nejsou ve statistikách uváděny. 

 

STÁT 

ZÁSOBY  

Identified 

(RAR + 

Inferred) 

Recoverable 

ZÁSOBY 

undiscovered 

CELKEM 

*** 

ZÁSOBY                

CELKEM 

TĚŽBA 

 rok 2010 historická do 2010 

Česká 

republika 
400 179 200 179 600 254 110 939 

Polsko N N N N 650 

Slovensko ** 9000 7200 16200 N 211 

Rakousko N N N N N 

Německo * N 74 000 74 000 8 219 525 

C E L K E M 9 400 260 400 269 800 440 330 464 

 

Tabulka 9 srovnává situaci z pohledu zásob a těžby uranu v České republice  

se sousedními státy - údaje jsou uvedeny podle klasifikačních kritérií Uranium 2011 
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(2012). Pouze Česká republika těží v současnosti na svém území uranovou rudu, když 

těžba Německa je výsledkem sanace dříve uzavřených dolů. Polsko s Rakouskem dnes 

nemají v evidenci zásoby uranu a uranová ložiska také netěží. Slovensko nově vykázalo  

na svém území zásoby uranové rudy (ve srovnání s rokem 2007, Martiníková 2009). 

V minulosti se na území Slovenska již vedl průzkum na uranová ložiska a bylo  

zde v rámci průzkumu také vytěženo menší malé množství uranu (tab. 9, podle Uranium 

2011: Resources, Production and Demand, 2012). Z hodnocených pěti států provozuje 

jadernou energetiku kromě České republiky také Slovensko a Německo. K 1. 1. 2012 

(podle Uranium 2011, opus cit.) provozovala Česká republika 6 reaktorů, Německo  

17 reaktorů a Slovensko 4 reaktory. Celkem se na světě k témuž datu provozovalo  

440 reaktorů (k 1. 1. 2007 - 435 reaktorů) a 67 bylo ve výstavbě (1. 1. 2007). V obou 

sledovaných položkách je patrný zřetelný růst jaderné energetiky, přičemž zvlášť silný  

je tento nárůst v položce výstavby nových reaktorů. Otázkou je, nakolik jsou uvedená data 

ovlivněna havárii v japonské jaderné elektrárně Fukušima (11. března 2011, zemětřesení  

a následná vlna tsunami), respektive zda tato data již zachycují celý nebo jen část vlivu této 

události. V této souvislosti se nejčastěji uvádí stanovisko Německa, které se rozhodlo 

ukončit výrobu elektrické energie z jádra nejpozději do roku 2022, přičemž dle německých 

politiků jde o nevratné rozhodnutí. Přesto několik světových agentur uvedlo, že podobnou 

klausuli někteří politici v dohodě požadovali. Dohoda, kterou schválil i německý 

parlament, je nadále předmětem diskuse a to i v okolních státech, jelikož  

dnes lze jen obtížně odhadnout její další souvislosti (např. možné zdražení elektrické 

energie, otázky náhrady jádra spalováním uhlí a podobně). Proto je v současnosti poměrně 

nesnadné zaujmout k celému problému a jeho možnému dalšímu vývoji jednoznačné 

stanovisko. To pochopitelně následně komplikuje proces koncipování aktualizace 

energetické koncepce České republiky.   

V tabulce 9 jsou rovněž uvedeny sumární hodnoty historických těžeb na území 

jednotlivých států do roku 2010 včetně. Ne všem je známo, že na území Německa bylo 

v minulosti vytěženo asi dvakrát více uranu než na území České republiky. Z údajů tabulky 

vyplývá relativně vysoký potenciál území České republiky z hlediska výskytu uranových 

ložisek, který se projevuje v položce „undiscovered“ zásob (cca 179 000 t). Ty sice 

vyžadují další průzkum, který povede k jejich zpřesnění a tedy i změnám jejich výše, 
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přesto však nepochybně představuje pro Českou republiku neopominutelnou položku 

z hlediska přístupu k tvorbě její státní energetické koncepce. 

3.3.2 Pozice České republiky ve světových zásobách a těžbě uranu  

V tabulce 10 jsou porovnány zásoby uranu jednotlivých světadílů a České 

republiky v kategorii vytěžitelných zásob „identified resources“, které odpovídají „RAR + 

Inferred Resources“. Zásoby České republiky jsou uvedeny podle stejného zdroje 

(Uranium 2011: Resources, Production and Demand) s ohledem na problémy s převodem 

použitého klasifikačního systému v této tabulce a národního klasifikačního systému České 

republiky. 

 

Tab. 10: Regionální a geografické rozložení zásob uranu  

(stav k 1. 1. 2011, t U) 
Zdroj: zásoby (<USD 130/kg U) i těžba 2010 podle  

Uranium 2011: Resources, Production and Demand (OECD and IAEA, 2012) 

      

SVĚTADÍL 

ZÁSOBY  

Identified 

(RAR + Inferred) 

Recoverable 

PODÍL 

ZÁSOB NA 

CELKU           

(%) 

TĚŽBA 

PODÍL 

TĚŽEB NA 

CELKU           

(%) 

ŽIVOTNOST 
v letech (statistická) 

Severní 

Amerika 
678 900 13 11 405 20,9 60 

Jižní Amerika 297 800 6 148 0,3 2 012 

Evropa  56 800 1 358 0,6 159 

Eurasie 1 332 100 25 25 076 45,9 53 

Střední 

východ 
36 300 1 7 <0,1 547 

Afrika  1 026 900 19 9 963 18,2 103 

Asie a 

Oceánie 
1 898 400 36 7 713 14,1 246 

C E L K E M 5 327 200 100 54 670 100,0 97 

Česká 

republika 
400 0,01 254 0,5 2 

 

Světové vytěžitelné zásoby uranu v kategorii „Identified“ (s těžebními náklady 

menšími než 130 USD/kg U) činí 5 327 200 tun. Tytéž zásoby s těžebními náklady 
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menšími než 80 USD/kg U jsou 3 078 500 t U a zásoby s náklady menšími  

než 40 USD/kg U jsou evidovány ve výši 680 900 t U. Geografické rozdělení států  

do geografických skupin je provedeno podle definice BP Statistical Review of Word 

Energy June 2012, jak je v obdobných statistikách zvykem. Tato definice se úplně nekryje 

s politickými a ekonomickými zvyklostmi. Ve sledované kategorii zásob se Evropa 

nachází na předposledním místě před Středním východem. Má na svém území pouze 1 % 

světových zásob uranu sledované kategorie. Největší zásoby má Asie a Oceánie,  

na druhém místě je Eurasie a na třetím místě Afrika.  

V roce 2010 (podle statistiky OECD a IAEA, 2012) se vytěžilo celkem  

54 670 t U. Nejvíce uranu bylo vytěženo v Eurasii 25 076 t U (45,9 % světové těžby),  

v Severní Americe, která je druhá v pořadí, se vytěžilo 11 405 (20,9 %). Třetí v pořadí  

je Afrika, kde se vytěžilo 9 963 t U (18,2 %), čtvrtá Asie a Oceánie poskytla  

7 713 t U (14,1 %). Ve zbylých třech částech světa se vytěžila malá množství uranu.  

V Evropě se udává 358 t U, což představuje 0,6 %. Z tohoto množství bylo v České 

republice vytěženo 254 t U, což činí 71 % evropské těžby a 0,5 % světové těžby, přitom 

Česká republika eviduje 0,01 % světových zásob uranu. Ze států Evropské unie těží ještě 

Rumunsko. Německo, Francie a Maďarsko a získávají menší množství uranu sanací 

uzavřených dolů. Z porovnání výsledků analýzy z hodnot, které uvádí  

Martiníková (2009) vyplývá, že v průběhu posledních let došlo ke značným změnám 

v geografickém rozdělení těžeb uranu. Především to byl prudký nárůst těžeb Eurasie 

(Kazachstán) a nárůst těžeb v Severní Americe (Kanada). Z politického hlediska jsou 

nepochybně sledovanou veličinou relativně malé těžby Iránu. Situace v Evropě však 

nedoznala významných změn. Stále se drží na posledních místech v geografické struktuře 

zásob i těžeb. Tabulka 11 ukazuje pořadí 14 zemí, které vykazují nejvyšší zásoby uranu 

Recoverable Identified Resources (<USD 130/kg U). Jak vyplývá z údajů tabulky těchto 

14 zemí má na svém území 97 % celkových Recoverable Identified Resources  

a v roce 2011 vytěžilo 97 % světové těžby uranu. Mezi těmito státy není ani jeden stát 

Evropské unie. 

Porovnání České republiky s předními produkčními státy a státy s největšími 

vytěžitelnými zásobami uranové rudy, stejně jako další podrobnosti, lze odvodit z hodnot 

identických parametrů v tabulce 11. Jak již bylo uvedeno, toto srovnání se týká 

vytěžitelných zásob - Recoverable Identified Resources (<USD 130/kg U).  
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Potenciál České republiky však představují zásoby nízkého stupně prozkoumanosti, 

které tato tabulka 11 nehodnotí a ani nejsou běžně ve statistikách detailně analyzovány. 

Přesto jde nepochybně o významné položky, zvlášť když si uvědomíme, že celková 

současná světová těžba uranu (ze které hodnocených 14 států těží 97 %), pokrývá 

současnou jeho světovou potřebu pouze z 85 %. 

 

 

 

Tab. 11: Pořadí států podle výše zásob uranu s uvedením výše                                            

jejich těžby (stav zásob k 1. 1. 2011, těžby 2011, t U) 
Zdroj: zásoby (<USD 130/kg U) i těžby podle Uranium 2011: Resources,                                                                  

Production and Demand (OECD and IAEA, 2012); těžby doplněny z údajů                                                                                          

World nuclear association (WNA Market Report data) 

N – nezjištěno 

 

STÁT 

ZÁSOBY 

KNOWN 

RECOVERABLE 

PODÍL ZÁSOB 

NA CELKU           

(%) 
TĚŽBA 

PODÍL 

TĚŽBY NA 

CELKU           

(%) 

ŽIVOTNOST 

v letech 

(statistická) 

Austrálie 1 661 000 31 5 983 11 278 

Kazachstán 629 000 12 19 451 37 32 

Rusko 487 200 9 2 993 6 163 

Kanada 468 700 9 9 145 17 51 

Nigérie 421 000 8 4 351 8 97 

Jihoafrická 

republika 
279 100 5 582 1 480 

Brazílie 276 700 5 265 1 1 044 

Namibie 261 000 5 3 258 6 80 

USA 207 400 4 1 537 3 135 

Čína 166 100 3 1 500 3 111 

Ukrajina 119 600 2 890 2 134 

Uzbekistán 96 200 2 3 000 6 32 

Mongolsko 55 700 1 N N N 

Jordánsko 33 800 1 N N N 

OSTATNÍ 164 000 3 N N N 

Česká 

republika 
338 0,01 229,00 0,4 1 

C E L K E M 5 326 500,00 100,00 52 955,00 100,00 100,59 
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V rámci analýz surovinové a energetické bezpečnosti států se často zdůrazňuje,  

že struktura produkčních států, vztah podílů zásob a těžby je vyvážená a podporuje 

stabilitu dodávek uranu pro produkci jaderného paliva pro reaktory. Podrobnějším 

rozborem údajů tabulky 11 lze velmi snadno zjistit, že 65 % těžby  

předních 14 producentů vytěží pouze tři státy (Kazachstán, Kanada, Austrálie). Přidáme-li 

k těmto třem státům ještě další tři státy v pořadí (Nigérie, Namibie a Rusko), pak těchto 

šest států těží 85 % světové těžby. 

 

Tab. 12: Pořadí světových uranových dolů podle výše těžeb   

(těžby 2011, t U) 

Zdroj: World nuclear association (WNA Market Report data) 

      

DŮL STÁT SPOLEČNOST 
TYP 

DOBÝVÁNÍ 
TĚŽBA 

SVĚTOVÁ 

TĚŽBA           

(%) 

McArthur River Kanada Cameco hlubinný 7 686 14 

Olympic Dam Austrálie BHP Billiton 
vedlejší produkt/ 

hlubinný 
3 353 6 

Arlit Nigérie Somair/ Areva povrchový 2 726 5 

Torkuduk Kazachstán Katco JV/ Areva ISL 2 608 5 

Ranger Austrálie 
ERA                   

(Rio Tinto 68%) 
povrchový 2 240 4 

Kraznokamensk Rusko ARMZ hlubinný 2 191 4 

Budunovskoe 2 Kazachstán 

Karatau JV/ 

Kozatomprom-

Uranium One 

ISL 2 175 4 

Rossing Namibie Rio Tinto (69%) povrchový 1 822 3 

Inkai Kazachstán 
Inkai JV/ 

Cameco 
ISL 1 602 3 

South Inkai Kazachstán 
Betpak Dala JV/ 

Uranium One 
ISL 1 548 3 

C E L K E M - - - 27 951 52 

pozn.: ISL – in situ leaching (loužení z hald a vrtů) 

 

Jde nepochybně o vztah, jehož příčiny jsou mimo jiné výsledkem distribuce 

uranových ložisek a jejich genetických typů, které se momentálně v uvedených státech těží 

(tab. 12). Tato distribuce určitě není a nikdy nebude rovnoměrná, což je nepochybně jeden 

z aspektů, který je třeba určitým způsobem respektovat při tvorbě státní surovinové 
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politiky i hodnocení domácí surovinové základny. Zásoby prvních pěti států v pořadí 

velikosti zásob uranu představují totiž 63,4 % světových zásob. Současně je ovšem třeba 

zdůraznit, že na rozdíl od jiných strategických surovin (zejména ropy), představují státy 

s největšími podíly těžby uranu určitou záruku stability i bezpečnosti dodávek.  

To je nepochybně pozitivní zjištění, stejně jako to, že uran, jako jaderné palivo atomových 

elektráren, je nepochybně lépe dopravitelný než jiné energetické suroviny. Především  

však je nesrovnatelně lépe i dlouhodobě skladovatelný, takže si lze technicky snáze 

udržovat jeho strategické zásoby.  

Těžba uranových rud má v České republice dlouhodobou tradici. Řada ložisek  

již byla v minulosti vytěžena, přesto však jsou na území státu evidovány poměrně značné 

zásoby uranu. V tabulkách 10 a 11 je výše zásob České republiky nízká, neboť zde jsou 

vyčísleny pouze Recoverable Identified Resources, což je v podstatě ekvivalent našich 

vytěžitelných zásob, zatímco zásoby ložisek České republiky jsou v souvislosti s útlumem 

těžby evidovány jako nebilanční, ze kterých se vytěžitelné zásoby neodvozují. V každém 

případě uvedené zásoby představuji nezanedbatelný potenciál České republiky, který  

by měl být dále posouzen, už jen proto, aby byl zpřesněn jeho skutečný význam pro jeho 

případné začlenění do energetických koncepcí státu, byť v dlouhodobých časových 

horizontech jeho případného využití.  

3.4 Srovnání surovinových základen České republiky a Rakouska a 

jejich možný vliv na státní surovinové politiky států (případová 

studie) 

Provedené analýzy zásob černého uhlí, hnědého uhlí a uranu, jejichž výsledky jsem 

uvedla v předchozích podkapitolách, ukazují základní vztahy ve sledovaných nerostných 

komoditách. Tyto vztahy umožňují základní orientaci v problematice a dávají možnost 

výběru postupů pro zpracování sofistikovaných studií a především pro zpracování výhledů 

vývoje na detailnější úrovni. V rámci spolupráce s Báňskou univerzitou Leoben 

(Montanuniversität Leoben) a v návaznosti na můj studijní pobyt v rámci projektu Erasmus 

na této univerzitě (bohužel předčasně ukončený z důvodů zhoršení mého zdravotního 

stavu) vznikl společný článek kolektivu autorů (Jirásek J., Tiess G., Malečková V., 
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Sivek M.) obou institucí, jehož jsem byla členem, který je v současnosti v recenzním řízení 

v časopise Energy Policy (IF: 2,723 v roce 2011): 

„The Relationschip between the Raw Materials Base and Energy Policy in the Czech 

Republic and Austria“ 

V disertační práci je článek zařazen jako „Článek 1“. Obsah článku je zaměřen  

na porovnání surovinových základen České republiky a Rakouska a na analýzu dopadů 

struktury surovinových základen na orientaci energetické politiky obou států. Rozdíly mezi 

oběma sáty jsou především ve struktuře výroby elektrické energie, konkrétně v zastoupení 

výroby elektrické energie z jádra. Rakousko nemá na svém území žádnou jadernou 

elektrárnu na rozdíl od České republiky, která na příklad v roce 2010 vyrobila cca 33 % 

své produkce elektrické energie v jaderných elektrárnách. Pro Rakousko je dle  

Dirschauer et al. (2011 - Euracoal) i Energiestatus (2011) dominantní výroba elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, konkrétně z vodních elektráren, které tvoří skoro ¾ z celkové 

produkce v roce 2009. Uhlí musí Rakousko už dlouhou dobu importovat (cca 10 %), stejně 

jako 50 % ropy a 33 % plynu. Elektrické energie Rakousko exportuje k roku 2009  

bezmála 21 %. 

Společným článkem rakousko-českého autorského kolektivu v prestižním 

impaktovém časopise chceme bez emocí vysvětlit příčiny rozdílu ve skladbě výroby 

elektrické energie v Rakousku a České republiky, která je předmětem protestů zejména  

ze strany rakouských občanských a ekologických iniciativ. Především mimořádně příznivé 

podmínky pro výrobu elektrické energie ve vodních elektrárnách umožňují Rakousku 

podržet si existující strukturu výroby elektrické energie.  
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ČLÁNEK 1 

 

NÁZEV:  The Relationship between the Raw Materials Base and Energy Policy in 

the Czech Republic and Austria 

AUTOŘI: Jirásek Jakub, Tiess Günter, Malečková Veronika, Sivek Martin 

VYDÁNO: od 2012 v recenzním řízení 

ČASOPIS:  Energy Policy  

IF: IF 2,723 v roce 2011 
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3.5 Srovnání světové geografické distribuce zásob ložisek černého uhlí, 

hnědého uhlí a uranu. 

Jak vyplývá z provedených analýz zásob a těžeb vybraných energetických nerostů 

(černé uhlí, hnědé uhlí a uran) musí Česká republika rozhodně ve svých středně a zejména 

dlouhodobých výhledech počítat s ukončením těžby hnědého i černého uhlí na svém 

území. Vývoj domácích zásob a tím i těžeb uranu je dnes obtížně předvídatelný a bude 

tomu až do té doby, dokud neproběhne doplňkový průzkum zásob dnes evidovaných 

v nízkých kategoriích prozkoumanosti. V případě ropy a zemního plynu se současná 

situace České republiky jako v podstatě čistého dovozce těchto nerostů určitě zásadně 

nezmění ani v budoucnu. Ropa a zemní plyn však s ohledem na způsob jejich přepravy 

produktovody představují specifické nerostné komodity. S ohledem na zapojení České 

republiky do evropských struktur je v podstatě naše zásobování ropou a zemním plynem 

posunuto na úroveň Evropské unie. Zjednodušeně řečeno, budou-li oba nerosty do Evropy 

dopravovány, bude i Česká republika mít k nim přístup. Na samostatné řešení dodávek 

uvedených nerostů je totiž Česká republika malým hráčem. Z hlediska výroby elektrické 

energie by pak případná substituce hnědého uhlí ropou či zemním plynem představovala 

přechod na nerostnou komoditu, jejíž dlouhodobé zajišťování je opět problematické.  

Za těchto okolností je třeba se při hledání náhrad v našem energetickém mixu výroby 

elektrické energie soustředit především na řešení budoucnosti zásobování naší ekonomiky 

černým a hnědým uhlím, případně uranem. V rámci těchto úvah nelze vyloučit ani možné 

budoucí dovozy uvedených energetických surovin. Důležitou úlohu má přitom 

 i geografická distribuce jejich ložisek.  

Při hledání potenciálních exportujících zemí je třeba mít na paměti základní 

vlastnosti ložisek nerostů. Je to především: 

1. nepravidelné rozmístění ložisek nerostů v závislosti na vývoji zemské kůry 

a geologických podmínek, 

2. nepřemístitelnost ložisek nerostů, 

3. jedinečnost každého ložiska nerostů (neexistují dvě identická ložiska ani stejného 

nerostu), 

4. neobnovitelnost ložisek nerostů. 
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Podrobnou analýzu uvedených základních vlastností ložisek nerostů obsahuje 

většina prací z oblasti ložiskové geologie, ekonomiky nerostných surovin, případně 

i báňské a geologické legislativy. Z hlediska dlouhodobých výhledů je neobnovitelnost 

naprosto specifickým znakem ložisek nerostů. Nemám na mysli jen známou skutečnost, 

že ložiska nerostů patří do skupiny neobnovitelných přírodních zdrojů, takže jejich těžbou 

se stavy jejich zásob zmenšují. Mám teď především na mysli, že odčerpávání zásob ložisek 

může vyvolat významné změny v zásadách a cílech surovinových politik exportních států. 

Nelze vyloučit, že v dlouhodobém výhledu to může znamenat výrazný, dnes jen obtížně 

blíže specifikovaný posun nejen v jejich přístupu k využívání domácích ložisek, ale také 

v otázkách exportu vytěžených nerostných surovin, ale i v cenové a daňové politice. 

Domnívám se, že tento aspekt nelze nechat v našich úvahách o budoucnosti zásobování 

naší ekonomiky nerostnými surovinami nepovšimnutý. 

 

Obr. 12:  Rozložení zásob energetických surovin (stav k 1. 1. 2012); údaje v %;  
Pozn.: vytěžitelné zásoby uranu „Identified (RAR + Inferred),  

o nákladech menších než 130 USA/kg U“ 
 

Zdroj: BP Statistical Review of World Energy (2012); 

Uranium 2011 Resources, Produktion and Demand (2012) 
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Distribuci zásob rozhodujících energetických nerostů podle kontinentů graficky 

zpracovala již Martiníková (2009). Pro účely této práce jsem sestavila obdobné 

aktualizované schéma pro sledované nerosty (černé uhlí, hnědé uhlí a uran) a změnila jsem 

geografické rozdělení států, když jsem ze zásob Eurasie odděleně vyčlenila zásoby Evropy 

(obr. 12).  

Údaje obrázku 12 přehledným způsobem dokumentují potenciál jednotlivých 

geografických uskupení států z hlediska zásob sledovaných energetických nerostů. Z údajů 

vyplývá, že stavy zásob energetických surovin Evropy jsou ve srovnání s ostatními částmi 

světa nejnižší. To je nepochybně významný závěr pro definování východisek surovinové 

politiky evropských států a tedy i pro Českou republiku. Hledání potenciálních dodavatelů 

tedy jen ztěží proto může být soustředěno na evropské státy, což vyplynulo i z analýz 

předchozích kapitol. Naši pozornost je třeba soustředit do jiných teritorií a příslušně 

upravit i naši zahraniční politiku. V případě černého uhlí je to především Asie či Oceánie, 

případně Severní Amerika. V případě hnědého uhlí by byly ve hře obdobná teritoria, hnědé 

uhlí však nebývá běžně předmětem mezinárodního obchodu, proto s jeho dovozy lze stěží 

počítat. Pokud jde o zásoby uranu je z obrázku 12 především patrno, že zásoby tohoto 

nerostu jsou poněkud rovnoměrněji zastoupeny v jednotlivých částech světa. Výjimku 

tvoří Evropa, Střední východ a částečně i Jižní nebo Střední Amerika, jejichž zásoby jsou 

nízké. V  každé části světa s vyššími podíly zásob pak nacházíme i některé 

z nejvýznamnějších dnes těžených ložisek (dolů). V Kanadě je to McArthur River, 

v Austrálii Olympic Dam, v Africe Arlit a Rossing v Asii Torkuduk a Inkai (Kazachstán). 

 Hledání reálných řešení budoucnosti naší výroby elektrické energie, ale i energetiky 

jako celku, vyžaduje podrobnou analýzu řady aspektů, které z hlediska složitosti přesahují 

možnosti doktorské práce. Patří k nim i úvahy o dovozu energetických surovin. Základní 

východiska, která jsem v této souvislosti naznačila v této podkapitole, představují 

nepochybně skupinu údajů významných pro definování surovinové politiky České 

republiky, ale i obecně evropských států. Výchozí pozice v zajištění energetických surovin 

pro potřeby jejich ekonomik je totiž v řadě aspektů do značné míry podobná. Představy,  

že posílením významu domácích surovinových základen evropských států se podaří vyřešit 

jejich energetické problémy (včetně energetické závislosti), jsou však relativně 

zjednodušené. 
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3.6 Možnosti, řešení, rizika 

Provedená analýza stavů zásob ložisek energetických nerostů České republiky, 

které v současnosti představují rozhodující vstupy pro výrobu elektrické energie v našem 

státě, vytváří základní rámec pro formulování jeho budoucí energetické koncepce. 

Porovnáním stavů surovinových základen České republiky s okolními státy pak dává 

představu o možnostech substituce za snižující se objemy těžeb z domácích ložisek 

v našem nejbližším okolí, případně o hledání společných zájmů těchto středoevropských 

států při vytváření  jejich energetických politik. Část popisující rozdělení zásob 

sledovaných energetických nerostů v jednotlivých částech světa dává možnost srovnání 

zásobové situace v Evropě a jiných částech světa. Výsledky těchto analýz jsou základem 

pro formulování následujících možností, řešení a rizik v dané oblasti:  

1. Stavy zásob vybraných energetických nerostů (hnědého uhlí, černého uhlí a uranu) 

České republiky, lze na základě provedených analýz charakterizovat následovně:   

 Hnědé uhlí je z hlediska výroby elektrické energie nejvýznamnější nerost. Na území 

České republiky je hnědé uhlí zastoupeno relativně významnými zásobami, jejichž 

životnost je však časově omezena. Zpráva NEK předpokládá dotěžení zásob hnědého 

uhlí někdy v horizontu kolem roku 2055. Snižování těžeb v důsledku postupného 

dotěžování lomů lze již očekávat do roku 2020 a dále. Ve zprávě uvedené hodnoty 

životnosti zásob hnědého uhlí v podstatě potvrzují i orientační statistické hodnoty 

stanovené životnosti zásob v této práci. Životnost zásob hnědého uhlí by bylo možno 

zvětšit prolomením tzv. těžebních limitů. Předpokládá se, že by toto řešení 

prodloužilo životnost zásob hnědého uhlí o cca 15 let. Otázka je však nedořešena, 

přestože jde o jeden z nejvýznamnějších střetů zájmů při těžbě hnědého uhlí  

na území České republiky.   

 Černé uhlí je z hlediska výroby elektrické energie nesrovnatelně méně významné 

než hnědé uhlí. Jeho použití je především v oblasti metalurgie (výroba koksu). Černé 

uhlí je jediným energetickým nerostem, který Česká republika ve větších objemech 

exportuje (v roce 2011 to bylo 6 257 kt, více než 50 % roční těžby). Životnost zásob 

ložisek černého uhlí se udává v horizontu 15-19 let. Tyto životnosti však v případě 

černého uhlí závisí na řadě okolností, které by vyžadovaly samostatnou analýzu.  
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Ve hře jsou také zásoby v tzv. průzkumných polích a ne zcela dořešené otázky další 

budoucnosti těžeb v dnes vymezených dobývacích prostorech.  

 Uranové rudy byly v druhé polovině minulého století charakteristickými 

energetickými nerosty těženými na území České republiky. Dnes je těženo jediné 

ložisko (Rožná). Ačkoliv je odvození jejich ekonomicky vytěžitelných zásob úzce 

propojeno s cenovým vývojem této komodity na světových trzích, lze předpokládat, 

že dnes evidované zásoby uranových rud ve státní bilanci zásob mohou mít značný 

význam pro tvorbu státní energetické koncepce České republiky, ale i pro udržení 

energetické bezpečnosti státu. Hlavním problémem dnes evidovaných zásob 

uranových rud je nízký stupeň jejich prozkoumanosti. Bez dalšího průzkumu 

uranových ložisek nelze stanovit objektivně hodnoty nezbytné pro jejich začlenění 

do státní energetické koncepce.  

 

2. Stavy zásob sledovaných energetických nerostů v okolních státech České 

republiky, lze na základě výsledků provedených analýz charakterizovat 

následovně: 

 Ze srovnání stavů zásob ložisek energetických nerostů České republiky a okolních 

států vyplývá, že zásoby Rakouska a Slovenska jsou v segmentech sledovaných 

nerostů (hnědé uhlí, černé uhlí a uranové rudy) zanedbatelné, ačkoliv Slovenská 

republika oznamuje v posledních letech nově bilancovaná množství uranových 

rud. Německo, na jehož území bylo historicky vytěženo více než dvojnásobné 

množství uranu než na území České republiky, dnes eviduje relativně zajímavá 

množství uranových rud, které jsou však podobně jako v České republice evidovány 

v nízkých stupních prozkoumanosti. V segmentu hnědého uhlí těží významná 

množství Německo i Polsko. Těžby jsou však určeny téměř výlučně pro domácí 

spotřebu. Významnější zásoby černého uhlí evidují z okolních států pouze Německo 

a Polsko. Polsko v současnosti těží černé uhlí zejména v hornoslezské pánvi, menší 

množství pak v lublinské pánvi. Mezi státy Evropské unie je Polsko předním 

producentem černého uhlí. Německo dnes těží pouze malá množství černého uhlí 

v objemech menších než těžby na území České republiky. Shrneme-li situaci 

v zásobách i těžbách sledovaných energetických nerostů v sousedních státech České 

republiky, lze konstatovat, že v těchto státech lze těžko hledat náhradu za chybějící 
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množství energetických nerostů v České republice, jejichž potřeba bude vznikat 

v důsledku postupného snižování domácích těžeb. Obdobná situace však bude 

vznikat i v sousedních státech, což by mohlo napomoci vzniku společného zájmu pro 

hledání možností řešení dodávek energetických surovin pro potřeby ekonomik 

i obyvatelstva. V poslední době lze tendence k posílení společné iniciativy v oblasti 

dodávek energetických surovin v Evropské unii skutečně pozorovat. Prohloubení 

těchto snah vyvolaly mimo jiné i problémy s dodávkami plynu do zemí Evropské 

unie z počátku roku 2009 (Černoch et al, 2011).  

 Provedené analýzy a porovnání stavů zásob ložisek energetických nerostů České 

republiky s okolními státy do značné míry vyvrací často se vyskytující představy 

o nízkých stavech zásob ložisek nerostů na území České republiky. Je zřejmé,  

že zásobová i ložisková situace České republiky není ve srovnání s okolními státy 

nijak výjimečná. Naopak vezmeme-li v úvahu velikost České republiky a historické 

těžby energetických nerostů na našem území, pak lze spíše hovořit o nadprůměrném 

výskytu ložisek (s výjimkou ropy a zemního plynu) na území naší republiky. 

 Připravený článek srovnávající surovinové základny České republiky a Rakouska, 

který je v současné době v recenzním řízení ukazuje, jak surovinové základny  

i přírodní podmínky ovlivňují státní energetické koncepce států. Rakousko a Česká 

republika představují názorný příklad dvou států s rozdílnými surovinovými 

základnami v oblasti energetických nerostů a proto také s odlišnou strategií výroby 

elektrické energie i státní energetické koncepce. Uvedené rozdíly mohou působit 

dílčí problémy v hledání společných energetických koncepcí, nemohou je však 

rozhodně zastavit ani omezit.  

 

3. Prozkoumanost ložisek energetických nerostů, výpočty zásob ložisek nerostů a 

studie jejich využitelnosti jako výchozí zdroj informací pro tvorbu surovinové 

politiky a energetické koncepce státu lze charakterizovat následovně: 

 Stav prozkoumanosti našich uhelných pánví dává minimální naději na zlepšení 

současného stavu a objevení nových ložisek. Přesto se diskutuje o nutnosti doplnění 

průzkumu některých ložisek či jejich částí. Tato otázka by však vyžadovala 

podrobnější analýzy včetně vyjasnění případné účasti státu na řešení těchto 

problémů. Ačkoliv může dojít k uvolnění některých částí ložisek jejichž těžba  
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se dnes jeví jako problematická, lze s ohledem na časovou omezenou životnost zásob 

zejména ložisek hnědého uhlí očekávat, že současná situace se bude v dalším vývoji 

spíše zhoršovat. To vyžaduje hledat možnosti řešení náhrady za snižující se těžby 

hnědého uhlí v budoucnu, dořešení střetů zájmů, vyřešení přístupu k budoucnosti 

jaderné energetiky a podobně. 

 Se zásobami hnědého uhlí souvisí i tzv. těžební limity v severočeské pánvi.  

V této otázce je třeba mít na paměti, že jejich případné prolomení by prodloužilo 

životnost zásob domácích ložisek hnědého uhlí o cca 15 let. To by znamenalo pouze 

oddálení horizontu dotěžení hnědouhelných ložisek a odsunutí problému změny 

koncepce výroby elektrické energie v České republice. Proto je bez ohledu  

na výsledné rozhodnutí v této věci potřebné urychlené přijetí dlouhodobé koncepce 

výroby elektrické energie v našem státě.  

 Samostatným problémem vyžadujícím urychlené řešení je zvýšení prozkoumanosti 

našich ložisek uranu. Bez nových informací nelze reálně posoudit význam těchto 

ložisek a přijetí definitivních rozhodnutí bez nových informací je provázeno 

zvýšeným rizikem. V této souvislosti je třeba také s ohledem na nízký stupeň 

prozkoumanosti posoudit případné formy účasti státu na tomto průzkumu. 

 Znalost domácí surovinové základny je základním souborem informací  

pro definování dělící linii ve výrobě energií včetně elektrické energie ve státě.  

Ta rozděluje energie na část, kterou můžeme vyrobit z domácích surovinových 

zdrojů a na část, kterou buď musíme vyrobit z importovaných energetických surovin, 

případně importujeme energii samotnou. Vedení této dělící linie je základem  

pro sestavení reálné surovinové politiky a energetické koncepce státu.  

 Míra znalosti surovinové základny státu je dána stupněm prozkoumanosti ložisek  

a kvalitou provedených výpočtů zásob ložisek nerostů. Stavy zásob jsou závislé  

na přijatých podmínkách využitelnosti zásob (dříve kondicích). Nelze zapomenout, 

že v případě vyhrazených nerostů jsou výpočty zásob jejich ložisek v podstatě 

nástrojem, který odvozuje výši majetku České republiky v sektoru ložisek nerostů. 

Tyto otázky jsou zejména ovlivňovány podmínkami využitelnosti zásob, prováděním 

a projednáváním výpočtů zásob ložisek nerostů i vztahem těchto institutů k platné 

legislativní základně (zejména hornímu zákonu). Kvalita výpočtů zásob, jejich 

aktuálnost, stejně jako potřebný stupeň prozkoumanosti ložisek jsou předpokladem 
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pro získání spolehlivých informací o stavu surovinové základny státu  

a tím i základem zpracování spolehlivých prognóz možností domácí surovinové 

základny při řešení surovinové politiky a energetické koncepce státu.  

 Pro prognózy vývoje zásobování ekonomiky státu nerostnými surovinami nestačí 

pouhá znalost stavů a charakteristik zásob vycházejících se zpracovaných výpočtů 

zásob ložisek nerostů a evidovaných ve státní bilanci zásob ložisek nerostů.  

Na základě těchto stavů je nezbytné zpracovat objektivní studie (tradičně v našich 

podmínkách označované jako „generely revírů“), které provedou posouzení zásob 

stanovených ve výpočtech zásob, ale i dalších geologických, báňsko-technických, 

ekonomických a dalších podmínek stanoví vytěžitelné zásoby, případně ekonomicky 

vytěžitelné zásoby ložisek (Sivek, 2007). Tyto studie by měly být zpracovány  

jak pro ložiska ve „správě“ těžebních organizací, tak pro dosud neotevřená ložiska 

(dříve průzkumná pole) ve „správě“ státu. To proto, aby ve výsledku byly k dispozici 

ucelené informace o reálné celkové životnosti jednotlivých uhelných pánví a jiných 

ložisek. Hodnocení druhé skupiny ložisek je pro celkové analýzy velmi významné, 

protože tyto informace umožňují formulovat základní představu o dlouhodobých 

možnostech domácí surovinové základny státu zajišťovat zásobování ekonomiky 

státu domácími energetickými surovinami. 

 

Historický vývoj i prognózy potvrzují trvalý růst celosvětové spotřeby energií. 

Proto i v budoucnu budou mít energetické suroviny strategický význam pro ekonomiky 

států. Nelze vyloučit, že zrychlené odčerpávání zásob energetických surovin může vnést  

do zajišťování potřebných energetických nerostů i politické vlivy, surovinová embarga, 

případně spojování dodávek energetických nerostů s jinými než obchodními zájmy.  

Ve výsledku tak může docházet k ovlivňování přístupu k těmto nerostným surovinám. 

V posledních letech i Evropská unie klade důraz na tvorbu surovinové politiky i na otázky 

sledování a hodnocení energetické závislosti členských států. Základem pro stanovení 

tohoto parametru a tím také i hlavní vliv na jeho hodnotu má právě charakter surovinové 

základny státu, její struktura i možnosti, které poskytuje pro zásobování ekonomiky 

domácími nerosty. Reálné ocenění domácí surovinové základny je proto základním 

předpokladem pro vytvoření surovinové a energetické politiky státu i pro sestavení  

a následné projednání státní energetické koncepce a její aktualizace.  
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4. OBNOVITELNÉ ZDROJE A VÝROBA ELEKTRICKÉ 

ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 

Prognózy výroby elektrické energie v České republice obsažené ve verzi návrhu 

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky (z února 2010 i z listopadu 2012) 

- dále jen Návrh aktualizace 2010 a 2012, kladou značný důraz na využití obnovitelných 

zdrojů. Jak jsem již uvedla v kapitole 2 (obr. 6 a 7), prognóza Návrhu aktualizace 2010, 

předpokládá, že až jedna třetina vyrobené elektřiny v roce 2050 bude pocházet 

z obnovitelných zdrojů. Jde o významný objem, který má-li být zajištěn, je třeba  

se problémem obnovitelných zdrojů trvale zabývat a to nejen z technické a ekonomické 

stránky, ale také z hlediska politické podpory. Rovněž poslední prognóza výroby elektrické 

energie v České republice v Návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce z února 2012 

klade velký důraz na využití obnovitelných zdrojů (obr. 13). Stanovení tohoto cíle není  

jen reakcí na nutnost šetřit domácí surovinovou základnu a řešit zmenšování stavů zásob 

energetických nerostů, ale také jde o výsledek politiky Evropské unie v oblasti využívání 

obnovitelných zdrojů, která od této koncepce očekává pozitivní vliv na posílení 

energetické bezpečnosti členských státu. 

 

Tabulka č. 13: Prognóza struktury hrubé výroby elektrické energie  

podle Aktualizace Státní energetické koncepce ČR 2012  
Zdroj: Aktualizace Státní energetická koncepce České republiky 2012 

 

GWH 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
2040 

% 

černé uhlí 6052,0 5616,6 4416,6 2558,3 1000,0 1000,0 1000,0 1,0 

hnědé uhlí 42936,1 39197,1 31456,1 28027,1 22627,1 22627,1 20000,0 19,9 

zemní plyn 1125,0 3578,7 3840,8 3865,2 3892,0 3921,5 3954.0 3,9 

ostatní plyny 1080,4 1130,5 1130,5 1130,5 1130,5 1130,5 1130,5 1,1 

jaderné palivo 27998,2 29209,2 29209,2 45080,0 46368,0 49623,0 49980,0 49,6 

ostatní paliva 815,1 865,2 1198,1 2235,5 2989,3 3169,3 3349,3 3,3 

obnovitelné a  

druhotné 

zdroje energie 
5903,3 9438,3 10605,7 13181,9 15851,6 18468,9 21312,2 21,2 

C E L K E M 85910,1 89035,6 81857,0 96078,5 93858,5 99940,3 100726,0 100,0 
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Využívání obnovitelných zdrojů patří mezi významné záměry energetické politiky 

Evropské unie. V prvním desetiletí třetího tisíciletí rozhodující úlohu sehrála směrnice 

2001/77/ES, která se zabývala výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů, Jejím hlavním 

cílem bylo zajistit, aby v roce 2010 dosáhl podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové 

spotřebě energie 12 % a podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě 

elektřiny byl 21 %. Schvalování této směrnice se časově krylo s projednáváním přístupu 

Česká republiky k Evropské unii. V rámci přístupových rozhovorů a formulování 

přístupové smlouvy k Evropské unii, zástupci České republiky dojednali 8 % podíl výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2010. Tato hodnota se také následně stala součástí 

Státní energetické koncepce schválené v březnu 2004. Praktické splnění tohoto cíle  

však pro Českou republiku nebylo rozhodně jednoduché. Jeho historii jsem popsala 

v článku autorského kolektivu, kterého jsem byla členem (Sivek et al. 2012). 

V současnosti již Evropská unie vyhlásila své cíle pro rok 2020. Celkovým cílem 

Evropské unie je naplnit k tomuto termínu 20 % podíl energie z obnovitelných zdrojů 

z konečné spotřeby energie. Současně se má zvýšit podíl biopaliv na spotřebě pohonných 

hmot na hodnotu 10 %. České republice po zohlednění jejich specifických podmínek  

byl stanoven v rámci tohoto cíle 13 % podíl energie získané z obnovitelných zdrojů 

na konečné spotřebě energie. Tímto tématem se zabývá i Černoch, Zapletalová (2012). 

Evropská unie tedy klade otázce využívání obnovitelných zdrojů energie 

mimořádný význam. Je to patrné i z jiné oblasti, která sice leží mimo rámec mé práce, 

avšak souvisí s úkoly, které si Evropská unie stanovila ke konci roku 2020. Proto považuji 

za nezbytné ji alespoň v krátkosti pro úplnost zmínit. Jedná se o podporu využívání 

biopaliv a dalších obnovitelných zdrojů paliv v dopravě (směrnice 2003/30/ES).  

I tato problematika byla do české legislativy implementována zákonem č. 86/2002 Sb.  

(ve věci ochrany ovzduší) ve znění zákona č. 180/2007. Od 1. 9. 2007 proto v pohonných 

hmotách prodávaných na území České republiky má být obsaženo 2 % metylesteru 

řepkového oleje a 2 % biolihu, od 1. 1. 2008 pak 4,5 % metylesteru řepkového oleje  

a od 1. 1. 2009 3,5 % kolihu (Martiníková 2009). 

Bez ohledu na cíle stanovené Evropskou unii je využívání obnovitelných zdrojů 

energie nepochybně jedním z možných řešení současné a zejména budoucí situace 

v zásobování a výrobě elektrické energie nejen v České republice, ale i v dalších státech 
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energetickými surovinami chudé Evropské unie. Protože se však jedná o významné 

objemy, které je podle uvedených prognóz třeba zajistit z obnovitelných zdrojů (podle 

poslední prognózy Návrhu aktualizace 2012 by v roce 2040 měl její podíl činit 21,2 %),  

je třeba tomuto záměru se plně věnovat a velmi důkladně zvažovat reálnost takto 

stanovených výhledů. Proto se chci v dalším textu alespoň stručně zmínit o některých 

otázkách souvisejících s naplněním uvedeného záměru. 

4.1  Obnovitelné zdroje energie v České republice a prognóza možností 

jejich budoucího využití pro výrobu elektřiny 

Krátící se životnost ložisek energetických nerostů na území České republiky  

je jedním z hlavních důvodů podporujících snahy o růst objemů výroby energie  

z obnovitelných zdrojů. Jejich využívání může částečně omezit i zpomalit rychlost 

odčerpávání zásob energetických surovin a alespoň částečně snížit závislost státu na jejich 

dovozech ze zahraničí, ale také zlepšit ekologickou situaci na území našeho státu. V této 

souvislosti se logicky naskýtá otázka vyhodnocení potenciálu obnovitelných zdrojů energie 

na našem území. Toto téma bylo předmětem specializovaných studií, na příklad „Podrobná 

bilance obnovitelných zdrojů energie“ (2007 a 2008), jejichž autorem byla Asociace  

pro využití obnovitelných zdrojů energie. Na výsledcích těchto studií byla postavena  

i prognóza zapracovaná do „Zprávy Nezávislé odborné komise pro posouzení 

energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu“ (2008). Tato 

zpráva řeší možnosti využití obnovitelných zdrojů energie na území České republiky  

pro roky 2030 a 2050 v členění: 

1. sluneční záření, 

2. biomasa (zemědělská, lesní, zbytková, motorová paliva), 

3. vodní energie, 

4. větrná energie, 

5. geotermální energie (geotermální elektřina, geotermální teplo). 

 

Zhodnocení možností využití jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů na území 

České republiky je mimořádně důležité pro správné nastavení reálných hodnot výroby 
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energie jejich využitím, včetně výroby elektrické energie. Vytvoření prognózy výroby 

obnovitelných energií na reálných základech, je nepochybně důležitou podmínkou  

pro tvorbu státní energetické koncepce. Potenciál jednotlivých zdrojů obnovitelné energie 

podrobně popsala Martiníková (2009). Pro výrobu elektrické energie má mít největší 

význam (tab. 14) biomasa, ze které se dle prognózy Nezávislé odborné komise  

pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu 

vyrobí v roce 2030 36 % z celkové elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.  

Na druhém místě je energie slunečního záření s 25 %, na třetím větrná energie s 21 %  

a teprve na čtvrtém místě vodní energie s 11 %. Na posledním místě je geotermální 

energie, ze které se vyrobí pouhých 7 % z celkové elektrické energie vyrobené 

z obnovitelných zdrojů v České republice. 

Tab. 14: Výhled výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2030 
Zdroj: Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky 

v dlouhodobém časovém horizontu., 2008; Martiníková 2009, upraveno. 

 

TWH 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
2030 

% 

vodní 2,38 2,14 2,24 2,43 2,46 2,48 11 

větrná 0,02 0,60 1,75 2,55 4,02 4,71 21 

biomasa 0,73 1,62 3,31 5,26 6,80 8,02 36 

geotermální 0,00 0,00 0,13 0,48 0,94 1,58 7 

sluneční 0,00 0,15 0,50 0,98 2,73 5,67 25 

C E L K E M 3,13 4,51 7,93 11,70 16,94 22,46 100 

 

Biomasa, která je považována za nejperspektivnější zdroj obnovitelné energie 

z hlediska výroby elektrické energie, má podle zprávy Nezávislé odborné komise  

pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu 

(2008) potenciál 700 PJ energie. Jde o teoretickou hodnotu, jako reálné se jeví dosažení 

potenciálu biomasy ve výši 276 PJ. Z této hodnoty by mělo připadnout na výrobu 

elektrické energie 150 TWh. 

Sluneční záření, které zaujímá v žebříčku perspektivnosti zdrojů obnovitelné 

energie pro výrobu elektřiny druhé místo, má podle výsledků studií (především Podrobná 



Veronika Malečková 

Zajištění elektrické energie pro potřeby České republiky a domácí surovinová základna  

(možnosti, rizika, řešení) 

   

81 

 

bilance obnovitelných zdrojů energie etapa I - 2007 a etapa II - 2008 in „Zpráva Nezávislé 

odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém 

časovém horizontu“ 2008) odhadovaný celkový potenciál na území České republiky  

ve výši cca 27 PJ, z toho 8,3 PJ připadá na výrobu tepla a 18,4 TWh na výrobu elektrické 

energie při respektování dnes známých technologií v horizontu roku 2050. 

Výsledky analýz citovaných studií odhadly celkový potenciál využití slunečního 

záření na území České republiky ve výši 8,3 PJ tepla a 18,4 TWh elektrické energie  

(v horizontu roku 2050). 

Větrná energie, která je třetí v pořadí perspektivnosti, má odhadovaný potenciál  

v horizontu roku 2050, který se u tohoto typu energie vyjadřuje počtem větrných turbín, 

1 260 turbín s instalovaným výkonem 2 750 MW a roční reálnou kapacitou 6 000 GWh 

(podle „Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České 

republiky v dlouhodobém časovém horizontu“ 2008). 

Vodní energie je až na čtvrté pozici v pořadí perspektivnosti obnovitelných zdrojů 

pro výrobu elektrické energie na našem území. Česká republika je hydroenergeticky chudá 

země, když většina jejího hydroenergetického potenciálu je již využívána. Proto  

do budoucna se především počítá se zvýšením účinnosti elektráren (u velkých do 5 %,  

u malých do 15 %.) V horizontu roku 2050 by se tak výroba elektřiny ve vodních 

elektrárnách mohla zvýšit na 2,56 TWh/rok, ve srovnání s 2,38 TWH/rok v roce 2005 

(podle „Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České 

republiky v dlouhodobém časovém horizontu“ 2008). 

Geotermální energie je perspektivní způsob získávání energie, jejíž možnosti 

využití jsou funkcí geologické stavby. Potenciál geotermální energie na území České 

republiky je odhadován na 10 TWh elektřiny a 26,9 PJ tepla (z mělkých tepelných čerpadel 

a tzv. metody „hot dry rock“, založené na principu vtlačných a těžebních vrtů, mezi 

kterými se rozruší hornina („Podrobná bilance obnovitelných zdrojů energie etapa I. - 2007 

a etapa - II. 2008 in „Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických 

potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu“ 2008) 
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Ačkoliv by se mohlo zdát, že obnovitelné zdroje energie jsou všeobecně kladně 

přijímány veřejností, není tomu tak. V podstatě každý z těchto zdrojů má své odpůrce.  

Tak na příklad větrným elektrárnám je vyčítáno nebezpečí, které skýtají pro ptáky, stejně 

jako poškozování přírodního rázu krajin. V případě biomasy je to obtěžování okolí 

zápachem a podobně. Předmětem diskuse v poslední období jsou pak především 

fotovoltaické systémy a to nejen z důvodů záboru půdy pro jejich výstavbu, ale také výši 

dotací jejich provozovatelům. Téma využívání obnovitelných zdrojů energie je tak v České 

republice předmětem diskusí nejen z pohledu technického a energetického, ale také 

z ekonomických i politických hledisek (např. Osička et al. 2012, popř. i Vlček, Černoch 

2012). 

4.2 Splnění indikativních cílů Evropské unie ve výrobě elektrické 

energie z obnovitelných zdrojů Českou republikou  

Jak jsem již uvedla, důležitým nástrojem pro posílení významu využívání 

obnovitelných zdrojů v Evropské unii byla v minulém desetiletí její směrnice 2001/77/ES, 

která se mimo jiné zabývala i výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů. Její formování 

spadalo do období, kdy Česká republika vedla přístupové rozhovory k Evropské unii.  

V rámci těchto rozhovorů byl dojednán pro Českou republiku v souvislosti s aplikací výše 

citované směrnice národní indikativní cíl 8 % podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných 

zdrojů na hrubé domácí spotřebě v roce 2010. Přestože většina odborníků považovala 

uvedený cíl od okamžiku jeho stanovení za nereálný, byl tento cíl splněn. Otázkou splnění 

tohoto cíle se zabývá článek autorského kolektivu, jehož jsem byla členem: 

SIVEK, M., KAVINA, P., MALEČKOVÁ, V., JIRÁSEK, J. (2012): Czech Republic 

and indicative targets of the European Union for electricity generation from 

renewable sources. Energy policy, vol. 44, p. 469–475. (IF: 2,723 v roce 2011) 

Článek charakterizuje hlavní opatření, zejména v legislativní oblasti, které vedly  

ke splnění cíle. Zmíněny jsou i dopady využívání obnovitelných zdrojů energie do oblasti 

surovinové politiky a energetické bezpečnosti státu a úloha obnovitelných zdrojů energie  

v energetickém portfoliu výroby elektrické energie v České republice. Z hlediska 

http://dspace.vsb.cz/browse?value=Sivek,%20Martin&type=author
http://dspace.vsb.cz/browse?value=Kavina,%20Pavel&type=author
http://dspace.vsb.cz/browse?value=Male%C4%8Dkov%C3%A1,%20Veronika&type=author
http://dspace.vsb.cz/browse?value=Male%C4%8Dkov%C3%A1,%20Veronika&type=author
http://dspace.vsb.cz/handle/10084/90562
http://dspace.vsb.cz/handle/10084/90562
http://dspace.vsb.cz/handle/10084/90562
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dlouhodobého vývoje zásobování energiemi, zejména však v souvislosti s postupným 

odčerpáváním zásob zejména domácích hnědouhelných ložisek, se bude muset Česká 

republika otázkou využívání obnovitelných zdrojů energie zabývat, neboť nepochybně 

představují jednu z možností řešení situace České republiky ve využívání primárních 

zdrojů energie.  
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NÁZEV:  Czech Republic and indikative targets of the European Union for 

elektricity generation from renewable sources 

AUTOŘI: Sivek Martin, Kavina Pavel, Malečková Veronika, Jirásek Jakub 

VYDÁNO: 44 (2012) 469-475 

ČASOPIS:  Energy Policy  
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4.3 Potenciál obnovitelných zdrojů na území České republiky – možnost 

řešení nebo nesplnitelná fikce s vysokým rizikem? 

Podle nejnovější predikce návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce z roku 

2012 se předpokládá, že v roce 2040 by bylo možno na území České republiky 

z obnovitelných zdrojů vyrobit 313 PJ energie (tab. 15).  

Tab. 15: Porovnání predikce spotřeby primární energie a podílu energie z 

obnovitelných zdrojů podle Státní energetické koncepce 2004 (SEK 2004), Zpráva 

Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky 

v dlouhodobém časovém horizontu, 2008 (NEK) a Aktualizace Státní energetické 

koncepce 2012 (SEK 2012) 
Zdroj: Státní energetická koncepce České republiky 2004; Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení 

energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu., 2008;  

Aktualizace Státní energetické koncepce 2012;  

G-hodnoty uvedeny pouze graficky, -- - roky neuvedeny v materiálu. 

 

 
PJ, % 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050 

 

S
E

K
 2

0
0

4
 

Spotřeba primární 

energie celkem 
1 672 1 730 1 775 1 782 1 787 1 810 1 797 -- -- 

Spotřeba PEZ kryta z 

obnovitelných zdrojů  
44 93 159 187 215 269 283 -- -- 

Spotřeba PEZ kryta z 

obnovitelných zdrojů (%) 
2,6 5,3 8,9 10,5 12,0 14,9 15,8 -- -- 

 

N
E

K
  

2
0

0
8

 Spotřeba primární 

energie celkem 
-- G G G G G G G G 

Spotřeba PEZ kryta z 

obnovitelných zdrojů 
-- 80 121 185 250 288 320 381 448 

Spotřeba PEZ kryta z 

obnovitelných zdrojů (%) 
-- G G G G G G G G 

A
k

tu
á

ln
í 

S
E

K
 2

0
1

2
  

Spotřeba primární 

energie celkem 
-- -- 1847 1839 1791 1842 1842 1910 -- 

Spotřeba PEZ kryta z 

obnovitelných zdrojů 
-- -- 119 162 191 227 260 313 -- 

Spotřeba PEZ kryta z 

obnovitelných zdrojů (%) 
-- -- 8,6 10,2 12,0 12,3 14,1 16,3 -- 

 

K témuž datu předpokládala Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení 

energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu (2008) hodnotu 

381 PJ a k roku 2050 pak 448 PJ (tab. 15.). Je to hodně nebo málo? Jsou tyto hodnoty 

reálné nebo jde jen o nesplnitelnou fikci? Tabulka 15 ukazuje, jak se v období od roku 

2004 vyvíjely názory na uvedenou otázku. Hodnoty v tabulce ukazují, že výhledy  

PEZ v jednotlivých materiálech se ve sledovaném období vzájemně příliš neliší. Především 
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odpověď na otázku reálnosti naplnění uvedených hodnot patří k těm zásadním  

při prosazování této koncepce. Bez pohledu na tyto a další souvislosti však prognózám 

podporujícím růst objemů výroby energie z obnovitelných zdrojů rozhodně nelze upřít,  

že s ohledem na krátící se životnost zásob ložisek energetických nerostů na území České 

republiky by jejich naplnění bylo potřebné a vítané. 

Porovnáme-li poslední prognózy spotřeby primárních energetických zdrojů podle 

Aktualizace Státní energetické koncepce 2012, pak podíl obnovitelných zdrojů na této 

spotřebě v roce 2040 se předpokládá ve výši 313,2 PJ (tab. 15, 16, 17) to je 16,3 %.  

Tab. 16: Vývoj a struktura obnovitelných zdrojů energie v primárních energetických 

zdrojích do roku 2040 podle  

Aktualizace Státní energetické koncepce 2012 
Zdroj: Aktualizace Státní energetické koncepce 2012, upraveno 

 

PJ 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
2040 

% 

biomasa a další 103,5 137,4 161,4 186,4 209,0 224,0 239,0 76 

vodní 10,0 8,9 9,1 9,7 9,7 9,7 9,7 3 

větrná 1,2 2,3 3,6 6,2 8,7 11,7 14,9 5 

fotovolt. elektrárny 2,2 8,2 8,7 12,2 16,7 21,4 26,4 8 

geotermální 0,0 0,7 0,7 1,0 1,2 1,7 2,5 1 

tepelná čerpadla 1,8 3,7 6,6 8,9 11,2 13,4 15,7 5 

solární kolektory 0,4 0,8 1,4 3, 3,5 5,0 5,0 2 

C E L K E M 119,1 162,0 191,5 227,4 260,0 286,9 313,2 100 

 

To svědčí o významu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických 

zdrojů, vždyť obnovitelné zdroje v tomto roce zaujímají čtvrté místo co do velikosti podílu 

na spotřebě primárních energetických zdrojů se ztrátou jen 1,1 % na třetí v pořadí ropu  

a ropné produkty. Na dalších místech za obnovitelnými zdroji (tab. 17) se umístily  

pro českou energetiku klasické suroviny jako hnědé uhlí (10,7 %) a černé uhlí (6,3 %). 

Tato struktura primárních energetických zdrojů naplňujme požadavky naší 

ekonomiky, přičemž posilování objemů obnovitelných zdrojů energie snižuje dovozy 

energetických surovin a relativně tak posiluje energetickou bezpečnost státu, nicméně  
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je třeba mít stále na paměti, že i přes razantní nárůst obnovitelných zdrojů v energetickém 

portfoliu státu to stále znamená zajistit zbylých 83,6 % „klasickými“ energetickými 

surovinami. To vše při dlouhodobě klesajících objemech hlavních zdrojů energie  

pro českou ekonomiku, kterými bylo především hnědé a černé uhlí.  

Tab. 17: Porovnání výhledů spotřeby primární energie podle 

Aktualizace Státní energetické koncepce ČR 2012 s predikcemi jejich potenciálu 
Zdroj: Aktualizace Státní energetická koncepce České republiky 2012 

 

PJ 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
2040 

% 

černé uhlí 195,0 188,8 176,2 146,0 129,5 124,3 120,8 6,3 

hnědé uhlí 564,3 498,5 393,2 309,5 246,7 234,1 204,2 10,7 

zemní plyn 336,1 345,3 345,0 342,3 346,0 379,6 399,1 20,9 

ropa ropné produkty 370,6 365,3 359,0 354,7 350,5 337,7 333,5 17,5 

jaderné palivo 305,4 318,6 318,6 491,8 505,8 541,3 545,2 28,5 

elektřina (saldo) -53,8 -52,8 -6,6 -48,5 -20,7 -41,0 -30,5 -1,6 

ostatní paliva 10,4 12,8 14,5 19,6 24,6 24,6 24,6 1,3 

obnovitelné a druhotné 

zdroje energie 
119,1 162,0 191,4 227,3 260,0 286,8 313,2 16,4 

C E L K E M 1 847,2 1 838,6 1 791,3 1 842,8 1 842,5 1 887,4 1 910,2 100,0 

 

Množství energie podle primárních zdrojů včetně obnovitelných zdrojů v České 

republice ukazuje tab. 17. Podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů je možno chápat  

a hodnotit ze dvou hledisek. Ačkoliv se může zdát jako relativně malý, je z druhého 

pohledu současně natolik vysoký, že jeho případné nenaplnění může způsobit vážné 

poruchy v zásobování ekonomiky státu energií. Výroba energie z obnovitelných zdrojů 

totiž závisí na řadě vlivů, z nichž ne všechny lze ovlivnit (např. přírodní vlivy). Je však 

třeba mít na paměti, že budeme-li uplatňovat v řešení dlouhodobých výhledů naší 

ekonomiky požadavek zachování určitých kvót využití domácí surovinové základny, 

včetně snah o udržení přijatelné úrovně energetické bezpečnosti, hodně možných řešení 

nám ve skutečnosti nezbývá. Vyloučit z těchto úvah obnovitelné zdroje energie, které  

lze z hlediska výroby elektrické energie v podstatě považovat za součást domácí 

surovinové (nikoliv nerostné) základy, si za těchto okolností stěží můžeme dovolit. 
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4.4 Možnosti, řešení, rizika 

Státní energetické koncepce České republiky, včetně posledního návrhu její 

aktualizace z roku 2012, předpokládají nárůst výroby elektrické energie z obnovitelných 

zdrojů ve všech jejich segmentech kromě vodních elektráren. Ačkoliv obnovitelné přírodní 

zdroje nejsou součástí nerostné surovinové základny státu, přesto je třeba  

k nim přistupovat jako k domácím zdrojům energie. Nelze pochybovat  

o tom, že jsou jednou z možností pro naplnění energetických potřeb států a jsou proto 

oprávněně součástí jejich státních energetických koncepcí. Jsou tedy zcela logicky 

považovány za jedno z možných řešení, jak snížit spotřebu neobnovitelných energetických 

zdrojů. Z hlediska vztahů využívání obnovitelných zdrojů energie a vývoje stavů zásob 

energetických surovin domácí surovinové základny České republiky poskytuje využívání 

obnovitelných zdrojů energie následující možnosti, které umožňují řešit některé problémy 

zásobování ekonomiky státu elektrickou energií, ačkoliv jako každá technologie je jejich 

využívání spojeno i s určitými riziky: 

1. Využívání obnovitelných zdrojů energie je celosvětový trend vyvolaný nutností 

zajistit rostoucí objemy spotřeby energií v situaci zrychleného odčerpávání zásob ložisek 

energetických nerostů a nezbytné ochrany životního prostředí. Časová omezenost našich 

zásob fosilních paliv nás nutí hledat doplňkové formy získávání energie. Obnovitelné 

zdroje mohou být jednou z těchto forem. Je proto zapotřebí hledat racionální formy jejich 

rozvoje v souladu s potřebami a možnostmi České republiky, za předpokladu ekonomické 

výhodnosti jejich využívání. 

2. Vytvořit funkční legislativu podporující využívání obnovitelných zdrojů energie, 

formami výhodnými pro stát, firmy i domácnosti, např. v oblasti investic, případně  

i dotací pro využívání obnovitelných zdrojů energie v domácnostech.  

3. Vytvořit a důkladně posoudit možné systémy daňových pobídek zavádění 

využívání obnovitelných zdrojů energie. 

4. Vytvořit systém podpory výzkumu a technických řešení využívání obnovitelných 

zdrojů energie na území České republiky, včetně rozvoje elektroenergetických sítí 

vhodných pro provoz obnovitelných zdrojů energie.  
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5. Vytvořit efektivní mediální a komunikační strategii podporující využívání 

obnovitelných zdrojů energie ve společnosti. Z reakcí veřejnosti lze usuzovat,  

že v poslední době společnost negativně nepřijímá pouze povrchovou a hlubinnou těžbu 

nerostných surovin, případně záměry na výstavbu energetických celků, ale zaujímá často 

negativní stanoviska k realizaci nových projektů využívání obnovitelných zdrojů (zejména 

v případě biomasy, větrných elektráren aj.).  

6. Podíly výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů i v České republice, 

představují ve výhledech České republiky relativně vysoké hodnoty. Přesto je třeba  

mít stále na paměti, že na příklad v koncovém roce 2040 predikce posledního návrhu 

aktualizace Státní energetické koncepce z roku 2012, je třeba stále zajistit spotřebu 

primární energie z neobnovitelných energetických zdrojů ve výši 83,6 % (rok 2040), 

v hrubé výrobě elektrické energie pak ve výši 78,8 % (rok 2040).  

7. Ačkoliv se hodnoty podílů využívání obnovitelných zdrojů energie (bod 6) mohou 

zdát někomu jako nedostatečné, jsou na druhé straně dostatečně velké na to, aby jejich 

nenaplnění mohlo představovat významné riziko v budoucím zásobování energiemi naší 

republiky, včetně elektrické energie. Proto je nutno věnovat verifikaci vývoje využívání 

obnovitelných zdrojů energie (včetně energie elektrické) v naší energetice trvalou 

pozornost. Z predikcí vývoje spotřeby energií v naší republice a vývoje stavů zásob 

energetických nerostů v naší domácí surovinové základně jednoznačně vyplývá, že objemy 

energií zajišťované domácí surovinovou základnou budou v budoucnu klesat. Objemy 

energií, které budou takto naší ekonomice scházet, bude nutno buď nahradit 

z obnovitelných zdrojů, nebo je do republiky dovézt. Jiná cesta neexistuje, máme-li  

za to, že neexistují již žádné způsoby, jak snížit spotřebu energií v naší ekonomice. 

Zvýšení importu ovšem znamená snížení energetické bezpečnosti našeho státu.  

Využívání obnovitelných zdrojů energie, jako substituce určité části importovaných 

energetických surovin, zůstává v našich podmínkách v podstatě jedinou možností  

jak nesnížit energetickou bezpečnost státu a udržet jeho závislost na dovozech 

energetických surovin v rozumných mezích. Krátkodobé i dlouhodobé koncepce využívání 

obnovitelných zdrojů energie pro zajištění energetických potřeb ekonomiky České 

republiky jsou proto oprávněně součástí každé aktualizace Státní energetické koncepce 

České republiky. Je třeba ale zajistit, aby toto využívání bylo skutečně racionální  

a to z pohledu výroby této energie, tak i z pohledu státu, firem i obyvatelstva. 
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5. MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO 

BUDOUCÍ POTŘEBY ČESKÉ REPUBLIKY Z POHLEDU 

DOMÁCÍ SUROVINOVÉ ZÁKLADNY (ŘEŠENÍ A 

JEJICH RIZIKA) 

Výroba elektrické energie v České republice a její vztah k domácí surovinové 

základně patří k základním otázkám, na které musí odpovědět každý materiál zabývající  

se výhledem energetiky našeho státu. Vrací se k ní v určité podobě proto každá aktualizace 

Státní energetické koncepce České republiky. V poslední době byla problematika 

využívání domácích surovinových zdrojů, jak jsem již uvedla, otevřena i institucemi 

Evropské unie a to především v souvislosti se snahou o posílení energetické bezpečnosti 

členských států, ale i iniciativou podporující využívání obnovitelných zdrojů energie.  

Tyto snahy našly také odezvu v legislativě Evropské unie. Instituce, které zajišťují 

implementaci těchto směrnic do surovinových a energetických politik jednotlivých 

členských států, si při zpracování konkrétních prognóz dobře uvědomují, že bariéry 

možností naplnění těchto záměrů se především odvíjejí od stavu domácí surovinové 

základny, to je zejména od stavů ekonomicky vytěžitelných zásob zásob energetických 

surovin (Malečková et al. 2012). Uvedeným problémům jsem se věnovala po dobu mého 

doktorského studia, referovala jsem o nich na konferencích a seminářích i publikovala  

své poznatky a názory v impaktových časopisech. Je jím věnována i tato závěrečná 

kapitola práce.  

5.1 Hlavní faktory ovlivňující budoucí strategii výroby elektrické 

energie v České republice  

Formulování strategických cílů a priorit energetické koncepce každého státu  

je závislé na řadě vlivů, mezi nimi však existuje užší soubor základních (výchozích) 

faktorů, které primárně ovlivňují budoucí orientaci jeho energetické koncepce.  

K nejdůležitějším z nich patří: 

1. výše spotřeby energií v ekonomice státu, 
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2. stavy zásob energetických nerostů v domácí surovinové základně, 

3. výroba energie z obnovitelných zdrojů. 

 Tyto faktory určují, jakou část domácí spotřeby energií (v našem případě elektrické 

energie) je možno vyrobit z nerostných surovin vytěžených z ložisek na území státu  

a z obnovitelných zdrojů a kolik energie bude nutno importovat ze zahraničí, případně  

ji vyrobit na území státu, avšak z dovezených nerostných surovin. Proto vývoj těchto 

parametrů je zpravidla analyzován mezi prvními.  

 Česká republika, jak tomu napovídají i výsledky mých analýz v předchozích 

kapitolách práce, musí v relativně krátké době přijmout zásadní rozhodnutí o budoucím 

směřování své energetické strategie. Provedené rozbory stavů zásob energetických nerostů 

evidovaných v surovinové základně České republiky vyžadují, aby při tomto rozhodování 

byly brány v úvahu nejen objemová naplnění očekávané spotřeby energií (v případě této 

práce zejména elektrické energie), ale v mezích možností je třeba rovněž analyzovat 

energetický mix surovin, který by měl být v budoucnu pro výrobu elektrické energie 

v našem státě upřednostňován. To znamená v prvé řadě určit zastoupení energetických 

surovin těžených z domácích ložisek v tomto mixu a na základě tohoto údaje, pak jaké 

množství a v jaké struktuře je třeba chybějící energetické suroviny importovat. Je totiž 

zřejmé, že dlouhodobě nebude možno udržet současný stav výroby elektrické energie, kdy 

je její výroba založena především na hnědouhelných a jaderných elektrárnách. Změny ve 

stavech energetických zásob v surovinové základně České republiky, zejména v segmentu 

hnědého uhlí, si tyto změny nepochybně vyžádají. Proto také Česká republika bude muset 

v budoucnu změnit svou energetickou strategii i současný energetický mix výroby 

elektrické energie. Významem jednotlivých energetických surovin v budoucím 

energetickém portfoliu výroby elektrické energie v České republice se zabýval následující 

článek autorského kolektivu, jehož jsem byla členem: 

SIVEK, M., KAVINA, P., JIRÁSEK, J., MALEČKOVÁ, V. (2012): Factors influencing 

the selection of the past and future strategies for electricity generation in the Czech 

Republic. Energy policy, vol. 48, p. 650–656. (IF: 2,723 v roce 2011) 

 

http://dspace.vsb.cz/browse?value=Sivek,%20Martin&type=author
http://dspace.vsb.cz/browse?value=Kavina,%20Pavel&type=author
http://dspace.vsb.cz/browse?value=Jir%C3%A1sek,%20Jakub&type=author
http://dspace.vsb.cz/browse?value=Male%C4%8Dkov%C3%A1,%20Veronika&type=author
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ČLÁNEK 3 

 

NÁZEV:  Factors influencing the selection of the past and future strategies for 

electricity generation in the Czech Republic 

AUTOŘI: Sivek Martin, Kavina Pavel, Jirásek Jakub, Malečková Veronika  

VYDÁNO: 48 (2012) 650-656 

ČASOPIS:  Energy Policy  

IF: 2,723 v roce 2011 
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Článek vychází ze současného stavu výroby elektrické energie v České republice, 

která je šestým největším světovým a čtvrtým největším evropským vývozcem elektřiny,  

i ze situace surovinové základny České republiky, ve které v důsledku těžby domácích 

ložisek dochází k významným změnám. Ty zejména souvisí se zkracováním jejich 

životností. Proto se Česká republika v současné době nachází na křižovatce, kdy je nutno 

přijmout zásadní dlouhodobé rozhodnutí o další orientaci naší energetické strategie. 

Především časově limitované zásoby hnědého uhlí jsou hlavním důvodem, proč je Česká 

republika nucena upravit svou budoucí energetickou strategii i současný energetický 

bestmix, když největší podíl současné výroby elektrické energie (54,7 %) připadá  

na uhelné elektrárny (v jaderných elektrárnách se přitom vyrábí 32,7 %). Článek přesně 

kopíruje téma této kapitoly práce, když vysvětluje úlohy jednotlivých energetických 

surovin v budoucím energetickém portfoliu výroby elektrické energie v České republice.  

5.2 Výroba elektrické energie a surovinová závislost v sektoru výroby 

elektřiny 

 Základní teoretickou rovnici popisující možné způsoby zajištění elektrické energie 

pro naplnění spotřeby ekonomiky státu a obyvatelstva, která současně i určuje základní 

rámec pro formulování státní energetické koncepce, lze vyjádřit ve sledovaném časové 

období (zpravidla jeden rok) vzorcem: 

 

(1) 

 

kde: 

E elektrická energie spotřebovaná na území státu 

EV elektrická energie vyrobená na území státu 

EEX elektrická energie exportovaná 

EIM  elektrická energie importovaná. 
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Obr. 13: Detailní bilance výroby elektřiny  

energetické soustavy České republiky (rok 2012)  
Zdroj: ERÚ - upraveno 
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 Uvedená rovnice (rov. 1) dává základní představu o množství elektrické energie 

spotřebované a vyrobené na území státu i o množství importované a exportované energie 

(obr. 13). V analýzách je často požadováno charakterizovat závislost státu na dovozech 

energie. V oficiálních statistikách je tento parametr sledován pomocí parametru 

energetické závislosti (anglicky „energy dependance“, srovnej Eurostat 2012). Tento 

parametr má sice úzkou souvislost s energetickou bezpečností státu, avšak není úplným 

ekvivalentem surovinové závislosti státu (srovnej např. Eurostat 2012). V reálné situaci 

většiny států může být totiž elektrická energie vyrobená na jejich území nejen z domácích, 

ale i z importovaných nerostných surovin (rov. 2). Pro korektní určení surovinové 

závislosti státu je pak třeba tyto vztahy zohlednit, jak to popisuje následující vzorec: 

 

 (2) 

kde: 

EV elektrická energie vyrobená na území státu 

EVDS elektrická energie vyrobená z domácích surovin 

EVIS  elektrická energie vyrobená z importovaných surovin. 

 

Pro úvahy o možnostech zajištění elektrické energie pro budoucí potřeby státu  

z pohledu domácí surovinové základny, je však třeba se zabývat otázkami vnitřní struktury 

obou výše uvedených parametrů dle zdrojů (obr. 14). Výrobu elektrické energie na území 

státu lze vyjádřit (pro výrobu z domácích surovin) následujícím vzorcem: 

 

 (3) 

kde:   

 

 elektrická energie vyrobená z hnědého uhlí 

 elektrická energie vyrobená z černého uhlí  

 elektrická energie vyrobená z jádra 

 elektrická energie vyrobená z obnovitelných zdrojů 
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 elektrická energie vyrobená z plynných paliv  

elektrická energie vyrobená z ostatních paliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 14: Výroba elektřiny dle zdrojů (rok 2011) 
Zdroj: oddělení surovinové a energetické statistiky, MPO 

- upraveno 



Veronika Malečková 

Zajištění elektrické energie pro potřeby České republiky a domácí surovinová základna  

(možnosti, rizika, řešení) 

   

111 

 

Strukturu výroby elektrické energie na území státu pro výrobu z importovaných 

surovin lze vyjádřit podobným vzorcem, ve kterém však schází výroba z obnovitelných 

zdrojů: 

 (4) 

kde:   

 

 

 elektrická energie vyrobená z hnědého uhlí 

 elektrická energie vyrobená z černého uhlí 

 elektrická energie vyrobená z jádra 

 elektrická energie vyrobená z plynných paliv  

 elektrická energie vyrobená z ostatních paliv 

 

 V situaci výroby elektrické energie v České republice je možno výše uvedené 

rovnice (rov. 3, 4) zjednodušit a parametry výroby elektrické energie z plynných  

a ostatních paliv, jejichž hodnoty jsou nízké, ze vzorce pro naše potřeby vyloučit.    

Sloučením výše uvedených vztahů pro výrobu elektrické energie z domácích  

a importovaných surovin plus jejich doplněním o parametry exportu a importu energie, 

dostáváme vyjádření struktury výroby elektrické energie ve státě s rozlišením podle toho, 

zda je výroba založena na domácích či importovaných energetických surovinách: 

 

  (5) 

 

 Surovinovou závislost České republiky je pak možno v procentech stanovit podle 

níže uvedené rovnice: 

(6) 
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kde:   

 

        surovinová závislost výroby elektrické energie v České republice 

 

 Jak vyplývá z výše uvedeného vzorce, surovinová závislost výroby elektrické 

energie ve státě je v procentech vyjádřená část elektrické energie spotřebované na území 

státu, která nebyla vyrobena z nerostných surovin vytěžených z domácích ložisek. Tato 

hodnota není identická s hodnotou energetické závislosti („energy dependence“)  

jak je vykazována ve statistikách Evropské unie Eurostat. Ta vyjadřuje (v procentech)  

„do jaké míry se ekonomika spoléhá na dovoz, aby uspokojila své energetické potřeby. 

Ukazatel se počítá jako čistý dovoz dělený součtem hrubé domácí spotřeby energie  

a zásobníků.“ Současné výkaznictví není pro výpočet surovinové závislosti výroby energie 

uzpůsobeno, proto hodnoty tohoto parametru nelze přesně stanovit. Je to škoda, protože 

tento ukazatel by lépe vyjadřoval skutečnou závislost výroby elektřiny, či jiných energií  

ve státu na importovaných energetických surovinách. 

 Podle posledních informací statistického výkaznictví Evropské unie (EUROSTAT 

– Newsrelease 23/2013, ze dne 13. února 2013), dosáhla energetická závislost EU-27 

v roce 2011 výše 54 %. Hodnota se oproti roku 2008 snížila o 6 %. Mezi prvních deset 

států s nejvyšší energetickou závislostí patří Malta, Lucembursko, Kypr, Irsko, 

Litva, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Belgie a Řecko. Nejnižší energetickou závislost  

má Dánsko, dále Estonsko, Rumunsko a Česká republika s 28,6 %. Hodnoty surovinové 

závislosti by vždy byly nepochybně vyšší než oficiální vykazované hodnoty energetické 

závislosti. 

5.3 Možnosti, řešení, rizika 

 Charakteristiku současné výroby elektrické energie v České republice i její výhled 

ve vztahu k domácí surovinové základně popsali Sivek et al. (2012). Z analýzy vyplývají 

následující možnosti řešení a rizika (uvádím jen základní vztahy, podrobnosti jsou uvedeny 

v citovaném článku a v 6. kapitole věnované závěrům práce): 
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1. Současná struktura výroby elektrické energie v České republice vznikla na základě 

stavů zásob energetických surovin a výhledu možných těžeb v šedesátých letech 

minulého století. Od té doby doznaly stavy zásob, zejména hnědého uhlí, z něhož  

se vyrábí největší část elektrické energie, zásadních změn. Výsledkem těchto změn 

jsou nižší stavy zásob a jejich krátící se životnost. 

2. Změny zásob vyvolávají nutnost znovu posoudit současné i budoucí možnosti 

surovinové základny České republiky zajistit domácí suroviny pro výrobu elektrické 

energie. Z analýz je zřejmé, že ve výsledku nová situace v zásobách energetických 

surovin povede ke změnám ve struktuře výroby elektrické energie a také k definování 

nové dělící linie mezi energií vyrobenou z domácích surovin i energie importovanou  

či vyrobenou z dovezených surovin.  

3. Hlavní otázka výroby elektrické energie v České republice se koncentruje do vyřešení 

náhrady výroby elektrické energie z hnědého uhlí, jehož domácí ložiska jsou postupně 

dotěžována. Základním problémem je tedy definitivní zaměření naší energetiky 

v segmentu výroby elektrické energie, který je spojován s otázkou, zda tato 

budoucnost české výroby elektrické energie bude orientována na výrobu elektrické 

energie z jádra či z jiných energetických surovin a jaká bude reálná role obnovitelných 

zdrojů. Řečeno jinými slovy, jedná se o to, kde bude probíhat dělící linie mezi 

množstvím energie vyrobené z domácích surovin a z dovezených surovin, případně 

energií.  

4. Do diskusí uvedených v bodě 3 zasahuje v posledním období i cenový vývoj 

energetických surovin i elektrické energie samotné. Po prudkém růstu těchto  

cen v období před finanční krizí, došlo k jejich poklesu a prognóza jejich vývoje  

pro další období je složitá, spojena se značnými riziky a tudíž i nejistotou. Tato situace 

ještě více komplikuje diskuse o řešení budoucí orientace výroby elektrické energie 

v České republice.     

 Další podrobnosti i celkové závěry související s touto problematikou  

jsou rozvedeny v 6.  kapitole práce, která je věnovaná výsledkům mé doktorské práce. 
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6. VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE  

Poslední verze návrhu aktualizace Státní energetické koncepce z roku 2012, která  

je dosud ve fázi projednávání, stanovila jako hlavní vize energetické politiky státu: 

1. Zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie  

pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, za konkurenceschopné a přijatelné ceny  

za standardních podmínek. 

2. Zabezpečit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném  

pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a přežití obyvatelstva. 

Jde nepochybně o cíle, se kterými nelze nesouhlasit, otázkou ovšem zůstává,  

zda naplnění těchto cílů je v možnostech našeho státu, respektive nakolik je Česká 

republika sama schopna řešení vedoucí k těmto cílům účinně prosazovat. K těmto a dalším 

otázkám, které vyplývají z mnou provedených analýz, formuluji následující návrhy  

a doporučení: 

Možnosti řešení a jejich rizika: 

1. Základním problémem budoucí výroby elektrické energie v České republice  

jsou ubývající zásoby hnědého uhlí a jeho nezbytná substituce jinými energetickými 

nerosty. Tato náhrada je složitá, neboť cílem naší energetické politiky je nezvyšovat 

energetickou závislost státu a současně i splnit další podmínky, jak je uvedeno  

ve vizích návrhu Státní energetické koncepce České republiky. Tím se okruh možných 

řešení značně redukuje. Jde pravděpodobně o jednu z hlavních příčin,  

proč projednávání i schvalování naší státní energetické koncepce zabírá tolik času.  

2. Úplná substituce hnědého uhlí domácím černým uhlím, která by se logicky nabízela, 

není reálná z důvodů požadovaných objemů dodávek, které nelze těžbou z domácích 

ložisek černého uhlí naplnit. Ani v případě otevření Dolu Frenštát v celé ploše, 

jakkoliv jde o pouze teoretickou a nereálnou možnost, by těžba z celé oblasti s velkou 

pravděpodobností nepřesáhla přibližně 16 mil. t/rok (podle analogie s karvinskou dílčí 

pánví). Ekonomické možnosti otvírky tohoto ložiska budou nepochybně zcela jiné, 

takže těžba se může pohybovat dle mého předpokladu v řádu několika miliónů  
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tun (můj odhad cca 2-4 mil. t/rok). Nehledě na to, že vysoké těžby prvé alternativy  

by měly pravděpodobně na životní prostředí v krajině, ležící na hranici chráněné 

krajinné oblasti, značný vliv. Při substituci hnědého uhlí černým uhlím by proto 

musely být požadované objemy importovány. Přitom dovozy z Polska, jehož 

energetika je převážně spojená s uhlím, jsou takové dovozy v této požadované výši 

nereálné, podobně jako importy z Německa. 

3. Protože s hnědým uhlím se v podstatě neobchoduje na mezinárodních trzích a situace 

v okolních státech je taková, že vytěžené objemy (Německo a Polsko) slouží téměř 

výlučně pro domácí spotřebu, je velmi pravděpodobné, že nereálná je i substituce 

hnědého uhlí dnes těženého z domácích ložisek dovezeným hnědým uhlím. Rovněž 

poslední vývoj v Německu, kde dochází k uzavírání jaderných elektráren, vede 

k navýšení výroby elektrické energie v hnědouhelných elektrárnách. Jde nepochybně  

o informaci, které je třeba přizpůsobit úvahy o výstavbě nových domácích 

elektrárenských kapacit.   

4. V souvislosti s úvahami o dovozech uhlí je třeba také připomenout, že celkem  

bez většího zájmu se pominula vážná informace ve Zprávě NEK k otázkám případné 

dopravy uhlí ze zahraničí na naše území. Dle autorů citované zprávy je totiž dovoz 

uhlí do našeho státu ze západního směru (Hamburk) omezen kapacitou přepravy uhlí 

po železnici i vodní cestou. Pokud by měl být vytvořen prostor pro zajištění 

dostatečného mixu energií na trhu ČR, pak je třeba ze strany České republiky uvažovat 

o krocích k rozšíření kapacity tras pro přepravu uhlí do ČR. Dovoz uhlí ze zámoří  

do naší republiky je v současné situaci pro výrobu elektřiny nereálný.  

5. Pokud jde o substituci chybějícího hnědého uhlí ve výrobě elektrické energie 

v budoucnu plynem nebo ropou, jde o řešení, která by dále zvýšila naší energetickou  

i surovinovou závislost. Nelze je tedy chápat jako možnost, která by měla  

být na prvních místech našeho zájmu. Rovněž vývoj v Německu, kde dochází  

na základě politického rozhodnutí k uzavírání jaderných elektráren, nevedl k posílení 

výroby elektřiny ze zemního plynu ani z ropy, ale naopak k příklonu k výrobě 

z hnědého uhlí a to i v situaci, kdy byl v nedávné době dokončen další plynovod 

z Ruska do západní Evropy - Nord Stream, Černoch et al. (2011). 
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6. Zhodnotíme-li veškeré možnosti nabízejících se řešení a jejich rizika, při současném 

naplnění veškerých okrajových podmínek, dojdeme k závěru, že alternativa, která 

nejblíže splňuje tyto parametry, je jaderná energetika v kombinaci s racionálním 

využíváním obnovitelných zdrojů. I ta však pochopitelně má svá rizika jako každé jiné 

řešení. 

 

Problémy související s realizací zvolené koncepce: 

1. Pro definitivní utváření surovinové a energetické politiky České republiky by bylo 

velmi přínosné, kdyby i Evropská unie urychleně rozhodla o strategii svého postupu  

v energetice včetně výroby elektrické energie, protože bez ohledu na doporučení  

o nutnosti zvýšení energetické bezpečnosti, je vývoj stavů zásob energetických 

surovin členských států neúprosný. Ty hovoří jasně, že bez dovozů energetických 

surovin se evropské státy neobejdou. 

2. Pokud uvažuje Česká republika, kam investovat peníze na podporu své energetické 

budoucnosti, tak by to mělo být především do zpracování objektivních studií 

uznávanými specialisty. Snad i to by napomohlo projednávání koncepčních materiálů 

či jejich následnému schválení i politickému prosazování.  

3. Česká republika si urychleně potřebuje vyjasnit, jaké stavy zásob uranových rud  

a v jaké kvalitě má na svém území. Investice do průzkumu, který by tyto zásoby 

zpřesnil a jehož výsledkem by byl převod alespoň části zásob do vyšších kategorií 

prozkoumanosti, je jedna z racionálních možností, kde by se měla Česká republika 

angažovat. Podle výsledků tohoto průzkumu by pak bylo možno následně rozhodnout 

jakým směrem dále pokračovat, zda těžba domácích uranových ložisek včetně 

doprovodných investic je ekonomická, ale také zda úvahy o orientaci výroby 

elektrické energie na jadernou energetiku jsou reálné. Je třeba si uvědomit, že uran  

je jedna z mála energetických surovin, které lze dlouhodobě skladovat (na rozdíl  

na příklad od uhlí). Kdyby se republika rozhodla pro uranovou budoucnost a začala 

tato ložiska těžit, měl by stát přijmout opatření o výši ročních těžeb, které  
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by měl brzdit na úrovni domácích potřeb a vytěženou rudu ve větších objemech 

nevyvážet.  

4. Třebaže substituce hnědého uhlí obnovitelnými zdroji ve výrobě elektrické energie  

se jeví jako nejjednodušší řešení, nelze další zapojování obnovitelných zdrojů  

bez podrobných analýz technických a ekonomických souvislostí jejich využití 

doporučit. Nejde snad o to, že by se opakovala situace při zavádění fotovoltaických 

systémů, ale tato rozhodnutí jsou závislá také na výsledcích technických řešení  

(např. napojení obnovitelné energie do elektrických přenosových sítí). 

Z provedené analýzy surovinové základny České republiky z hlediska výroby 

elektrické energie vyplývá, že chceme-li udržet současnou úroveň surovinové i energetické 

bezpečnosti státu, je jakákoliv jiná substituce – za výrobu elektrické energie z hnědého 

uhlí, než náhrada jadernou energií, jejíž výroba je propojena s těžbou domácích uranových 

ložisek, z dlouhodobého hlediska nereálná. Jaderná energetika proto nemá v tomto směru 

v podmínkách České republiky alternativu, chce-li si stát zachovat přijatelnou míru 

energetické a surovinové bezpečnosti. Při případné orientaci na výrobu elektrické energie 

z jádra je však stále třeba sledovat komplex dalších podmínek, jako jedna z důležitých  

se nabízí dopad případné výstavby nových jaderných bloků do cen energie. Lze stěží 

akceptovat, kdyby taková investice měla zvýšit cenu elektrické energie v České republice 

nad úroveň jiných států.  
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7. NĚKOLIK SLOV ZÁVĚREM 

Analýza stavu surovinové základny České republiky v sektoru energetických 

nerostů poskytla dostatečně silné důkazy, že současná struktura naší energetiky, zejména 

ve výrobě elektrické energie, je dlouhodobě neudržitelná. Chceme-li, aby naše energetika 

naplnila vize poslední aktualizace Státní energetické koncepce v oblasti bezpečnosti 

dodávek energie za konkurenceschopné i přijatelné ceny a navíc za dodržení šetrnosti 

k životnímu prostředí, pak stojíme před úkolem, jehož řešení bude velmi obtížné, neboť  

se ve své podstatě jedná o „přeurčenou rovnici“.  

Primárním důvodem je omezená životnost našich hnědouhelných ložisek.  

Tu jde sice teoreticky prodloužit prolomením těžebních limitů, případně dotěžováním 

zbytkových zásob hnědého uhlí na území státu, ve svém důsledku však jde jen o odsunutí 

tohoto problému do budoucnosti v řádu prvních desítek let. Současně je zřejmé,  

že v situaci, kdy hnědé uhlí není v podstatě předmětem mezinárodního obchodu  

a substituce hnědého uhlí černým uhlím je nereálná z důvodů nemožnosti naplnit chybějící 

množství hnědého uhlí v naší spotřebě uhlím černým, zůstává jediná možnost jak nezvýšit 

surovinovou závislost naší výroby elektrické energie. Je jím urychlený průzkum uranových 

ložisek na území České republiky a v případě jeho pozitivního výsledku pak orientace  

na výrobu elektrické energie z jádra. Toto je jediná alternativa, která může nezvýšit naší 

závislost na importu energetických surovin, avšak i ta vyžaduje pečlivé technicko-

ekonomické vyhodnocení. Všechny ostatní alternativy (přechod výroby elektrické energie 

na zemní plyn, případně ropu a její deriváty, import hnědého či černého uhlí) tuto závislost 

dále zvýší. Tyto alternativy také dále prohlubují energetickou závislost naší republiky  

a zvyšují míru bezpečnostních rizik dodávek energie. Velkou neznámou je využití 

obnovitelných zdrojů ve větším rozsahu. Z posledních zkušeností (německých,  

ale i domácích) však vyplývá, že tyto alternativy vyžadují podrobné technicko-ekonomické 

studie.  

Česká republika potřebuje urychleně projednat a schválit svou energetickou 

koncepci. Tato rozhodnutí by měla být založena na shodě napříč politickým spektrem  

a měla by reflektovat výlučně technické, ekonomické, bezpečnostní i mezinárodně-

politické zájmy České republiky. Jde totiž o vážné otázky, týkající se základních  
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a citlivých zájmů naší země, jejichž vývoj se bude do budoucna dále komplikovat, protože 

ve hře nejsou jen energetická rozhodnutí, ale také soubor dalších politických  

a mezinárodních souvislosti nebo zájmů. Propojování otázek dodávek energetických 

surovin s politickými otázkami, se snahou posílit politické postavení států exportujících 

energetické suroviny představují v budoucnu reálné riziko.   

Otázky spojené s budoucností naší výroby elektrické energie představují složitý 

komplex problémů, který vyžaduje multidisciplinární posouzení. Můj text se orientuje  

na jeden dílčí problém, kterým je vztah struktury výroby elektrické energie v České 

republice a charakteru její surovinové základny. Přesto věřím, že i poznatky z této dílčí 

oblasti mohou přispět k vytváření základních východisek pro formování surovinové  

a energetické politiky i státní energetické koncepce České republiky. 
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