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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou těţby hnědého uhlí na Mostecku. Cílem této 

práce je seznámit čtenáře s historií těţby hnědého uhlí na Mostecku, vysvětlit vznik 

takového nerostného bohatství, objektivně představit současnou problematiku těţby 

hnědého uhlí, následně popsat vývoj struktury těţebních společností a charakterizovat 

stav zásob ve vazbě na Státní energetickou koncepci.  

V první části bakalářské práce je podrobně popsána právní regulace územně 

ekologických limitů v České republice, příčiny jejich vzniku, letité spory o uvolnění 

zásob hnědého uhlí a jsou zde objektivně uvedenapozitiva i negativa prolomení těchto 

limitů. 

Druhá polovina mé práce je věnována podrobnému popisu vývoje jednotlivých 

těţebních společností od roku 1871 aţ po současnost a energetickou politikou státu. 

Dále předloţím různé varianty scénářů rozvoje energetiky dle Státní energetické 

koncepce a jejich teoretický předběţný budoucí vývoj.  

Na závěr uvádím detailní přehled stavu zásob hnědého uhlí v České republice a 

zhodnocuji celkovou problematiku těţby hnědého uhlí na Mostecku i s jeho aspekty a 

navrhuji příslušné řešení.  

 

 

 

 

Klíčová slova: historie, hnědé uhlí, státní energetická koncepce, stav zásob, struktura 

těţebních společností, územně ekologické limity. 

 



Summary 

The bachelor thesis is focused on problems of brown coal mining in the Most region. 

The goal of this thesis is to introduce the readerto the history of mining of brown coal in 

the Most region, to explain his emergence, objectively introduce actually problems of 

mining of brown coal and consequently describe the development of logging 

companies. 

In the first part of my bachelor thesis is at large describedthe juridical regulation of area 

environmental limits in the Czech Republic, causes of their beginning and objectively 

introduced the positive and negative rapture these limits. 

The second part of my bachelor thesis is focused on detailed describe of development 

particular logging companies since 1871 to nowadays and energetics state policy.  

In conclusion,I presenta detailed overview ofthe stateof the coal depositsin 

theCzechRepublicand assess theoverall issueof browncoalin the Most regionwith 

itsaspects andsuggestappropriatesolutions. 

 

 

 

Key words: History, brown coal, state energy concept, structure of mining companies, 

territorial environmental limits 
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Úvod 

Zvolila jsem si bakalářskou práci na téma Těţba hnědého uhlí na Mostecku a jeho 

aspekty. Domnívám se, ţe téma je aktuální vzhledem k neustále se opakujícím otázkám 

problematiky prolomení těţebních limitů a dopadech hornické činnosti na ţivotní 

prostředí. Ráda bych poukázala na fakt, ţe nerostné suroviny tvoří základní vstupy pro 

ekonomiku kaţdé země a ovlivňují tak velmi výrazně její konkurenceschopnost ve 

světě. Evropské státy ke své existenci tyto suroviny nutně potřebují, a to jak pro svou 

vlastní spotřebu, tak pro udrţení ekonomické jistoty a stability. 

Česká Republika patří svou geologickou, petrografickou a mineralogickou rozmanitostí 

v Evropě k těm nejzajímavějším zemím, ale disponuje bohuţel jen velmi malou 

praktickou vyuţitelností svých loţisek uţitkového nerostu. Důvodem je především 

rozsah a kvalita zásob. Kdyţ zmíním například jen velmi malé vlastní zásoby ropy, 

minimální zdroje zemního plynu a jaderných paliv, nebo ojedinělá loţiska vzácných 

kovů, musí pak dominantní postavení zaujímat těţba vápence, třetihorních a kvarterních 

sedimentů (štěrkopísky, spraše, bentonity), terciálních vyvřelin (čedič, znělec) a 

nejvýznamnější úlohu tvořit černé a zejména hnědé uhlí.  

„Uhlí, které se vytvářelo v dlouhé geologické historii naší planety, a v jehoţ 

geologických zásobách 15.10
12

 tun je uloţeno asi 90% fosilní energie Země“
1
, má 

nezastupitelnou roli pro ekonomický, technický a průmyslový rozvoj a tvoří základnu 

české energetiky. Pro představu mohu uvést statistiku z roku 2010, kdy byl procentuální 

podíl elektrické energie vyrobené uhlím 55% a z toho neuvěřitelných 48% hnědým 

uhlím a 7% černým.  

Na základě uvedených informací v mé bakalářské práci následně doporučuji či případně 

nedoporučuji, zdali je prolomení těţebních limitů na Mostecku vhodným krokem 

v rámci dalšího rozvoje tohoto regionu. 

Mezi nejvýznamnější literární prameny k danému tématu zařazuji tyto knihy: Ing. 

Václav Valášek a Dr. Ing. Lubomír Chytka, Velká kronika o hnědém uhlí – Prof. Ing. 

                                                             
1
ROUBÍČEK, Václav. Uhlí: Zdroje. Procesy. Užití. Ostrava: MONTANEX, 2002, s. 1. 
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CSc. Dr.h.c. Václav Roubíček a Prof. Ing. CSc. Jaroslav Buchtele, Uhlí: zdroje, 

procesy, uţití. 

1. Historie a současná problematika těţby hnědého uhlí 

v severních Čechách 

 

1.1 Situování severočeské hnědouhelné pánve 

Severočeská hnědouhelná pánev se nachází v údolí Podkrušnohorského úvalu 

obklopena svahy Krušných hor, Českým středohořím a Doupovskými horami na ploše 

1420 km
2
 z toho je 850 km

2
 uhlonosných. Rozkládá se na území okresů Chomutov, 

Most, Teplice a Louny. Ze severu ji lemují města Klášterec nad Ohří, Kadaň, 

Chomutov, Jirkov, Litvínov, Teplice, Krupka a Ústí nad Labem, proti nim pak Bílina a 

Most. Mezi Doupovskými horami a Českým středohořím pánev postupuje k jihu aţ za 

Ţatec. „Vzhledem k reliéfu úvalu má SHP (Severočeská uhelná pánev) protáhlý tvar. 

Rozprostírá se v délce zhruba 80 km od Kadaně aţ po Ústí nad Labem. Její šířka 

dosahuje minima 2,5 km severozápadně od Teplic, zhruba 10 km na Mostecku a 12 aţ 

16 km na Chomutovsku a Pětipesku. Uhlonosné vrstvy pánve zabírají 16% z celkové 

rozlohy Ústeckého kraje.“
2
 

1.2 Geneze severočeské hnědouhelné pánve 

Severočeská hnědouhelná pánev vznikla v období třetihor jako příkopová propadlina, na 

kterou působily ve svrchním oligocénu tektonické pohyby. Právě tyto pohyby 

zapříčinily rozpad oblasti budoucí pánve na jednotlivé kry, které se jiţ mohly 

samostatně vyvíjet. Působením vulkanické činnosti na jihu a zvednutím krystalinika 

Krušných hor ze severní části se vytvořila rozlehlá jezerní nádrţ. „Podloţí pánve je 

tvořeno krušnohorským krystalinikem, na němţ jsou v její jihozápadní části, tzn. 

v neproduktivní oblasti ţatecké delty, uloţeny permokarbonské prvohorní sedimenty. 

Na ně dosedají v převáţné části pánve, s výjimkou chomutovské oblasti, vrstvy 

svrchněkřídových sedimentů. Třetihorní vrstvy podloţních partií jsou sloţeny 

z křemenců, pískovců a kaolinických písků. Vulkanická činnost, doprovázená přínosem 

                                                             
2
VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, současnost a budoucnost 

těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 studio, 2009, s. 33. 
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tufistických materiálů sopečného původu, odděluje oligocenní a miocénní vývoj 

pánevních sedimentů.“
3
Proto do času spodního miocénu spadá vývoj těch 

nejmocnějších uhelných slojí, které ke konci tohoto období postupně slábnou a 

nahrazují je sedimenty písků a jílů nadloţních souvrství. Do etapy čtvrtohor bychompak 

mohli zařadit sedimenty štěrků, spraší a další suťové materiály.  

1.3 Těţba oblasti severočeské hnědouhelné pánve 

Severočeská hnědouhelná pánev je tvořena v nejjiţnější části neproduktivní oblastí 

ţatecké delty, ve které se vyskytuje jen nepravidelná uhelná sloj, a tudíţ není vhodná 

k těţbě. Na severozápadu se pak uhelná sloj štěpí a je pro ni charakteristická nízká 

výhřevnost s velkým obsahem síry. Nejrozsáhlejším povrchovým dolem v mostecké 

pánvi je lom Libouš s postupně dotěţovaným úsekem lomu Merkur s délkou porubní 

fronty více neţ 5 km. Uhelná sloj na loţisku Tušimice-Libouš má mocnost od 25 do 35 

m a průměrný obsah popela 36,8 % a obsah síry 2,7 %. Těţená sloj je rozdělena na 3 

vrstvy (lávky). „Z východu přiléhá k chomutovské části pánve oblast slatinsko-

bylanská, jejíţ rozsah je ze severu omezen jezersko-ryzelským hřebenem. V jiţní části 

této pánve je uhelná sloj rozštěpena aţ do čtyř lávek. Jedná se převáţně o energetické 

uhlí s nízkým obsahem síry, ale vysokým obsahem popela. Směrem severním se 

zvyšuje podíl kvalitních druhů uhlí s výhřevností nad 12,5 MJ.kg
-1

, vhodných k úpravě 

na tříděné druhy paliva. V současné době je těţba v této oblasti provozována na dvou 

lomech s propojenými porubními frontami, a to na lomech Vršany a Jan Šverma“
4
. Tyto 

lomy jsou ve správě Vršanské uhelné a.s. „Lahošťský hřbet odděluje mostecko-

komořanskou a teplicko-ústeckou oblast SHP. Těţba v této nejvýchodnější části pánve 

byla v rámci útlumu uhelného hornictví ukončena v roce 1997 zastavením lomu 

Chabařovice, i kdyţ tento lom vykazoval zásoby uhlí s nejniţším obsahem síry a to pod 

0,6 % veškeré síry v sušině uhlí.“
5
 

                                                             
3
VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, současnost a budoucnost 

těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 studio, 2009, s. 34. 

4
VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, současnost a budoucnost 

těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 studio, 2009, s. 36. 

5
VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, současnost a budoucnost 

těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 studio, 2009, s. 37. 
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1.4 Historie těţby hnědého uhlí v severních Čechách 

Prvopočátek hornické činnosti na území severních Čech byl zaznamenán do městské 

knihovny města Duchcova a datuje se k 21. květnu roku 1403. Zaměříme-li se právě na 

Mostecko, objevíme první záznamy z roku 1613, kdy císař Matyáš udělil výsadu na 

těţbu uhlí mosteckému občanu Janu Weidlichovi, který zahájil těţbu uhlí v obcích 

Havraň a Hrob. Další záznamy pak pocházejí aţ z roku 1740, kdy se po třicetileté válce 

těţilo uhlí z okolí Varvaţova a Otovic na Ústecku. Důvod pro stále se rozvíjející těţbu 

byl prostý, stále stoupající cena dřeva kvůli jeho nedostatku, proto císař zavedl odměny 

za objevení uhelných loţisek. 

Další vývoj těţby byl následovný. „Roku 1803 dosáhla těţba v tehdejším Litoměřickém 

kraji (kam patřilo i Ústecko a Teplicko) a v Ţateckém kraji (vč. Mostecka a 

Chomutovska) jiţ téměř 20 tis. tun. Do roku 1848 stoupla těţba hnědého uhlí na 123 tis. 

tun, protoţe značná část vytěţeného uhlí se po labské vodní cestě vyváţela do Saska. 

Skutečný průmyslový rozvoj těţby uhlí v SHP je však spojen aţ s výstavbou ţelezniční 

sítě v oblasti pod Krušnými horami v období let 1850 aţ 1870.“
6
 60 léta 19. století 

zaznamenala další růst v oblasti těţby hodnotou 546 tis. tun a v 70. letech to bylo jiţ 

více neţ 5 mil. tun za rok. Pro představu neustále se rozvíjejícího hornictví 

v severočeské hnědouhelné pánvi můţeme uvést další roky: 1913 vytěţeno 18,453 mil. 

tun za rok, 1919 vytěţeno 17,5 mil. tun za rok, 1943 vytěţeno 20,255 mil. tun za rok a 

do roku 1964, včetně mírných odchylek, stoupala těţba aţ na 50,8 mil. tun za rok. 

Nejvyšší úroveň těţby hnědého uhlí pak byla zaznamenána roku 1984, kdy bylo 

dosaţeno cíle 74,653 mil. tun za rok. 

„Od roku 1988 má těţba uhlí v SHP, v důsledku začínajících strukturálních změn 

českého hospodářství a diverzifikace výroby elektřiny, trvale sestupný trend. Usnesení 

vlády ČR z roku 1991 o útlumu uhelného hornictví tento sestupný trend dále 

prohloubilo. Těţba poklesla na 34,9 mil. tun v roce 1999. Výjimkou byl rok 2000, kdy 

se těţba zvýšila na 40,3 mil. tun v důsledku opoţďující se zprovoznění jaderné 

                                                             
6
VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, současnost a budoucnost 

těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 studio, 2009, s. 40. 
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elektrárny Temelín. V roce 2005 bylo dosaţeno těţby 38,356 mil. tun. V roce 2006 se 

v SHP vytěţilo 38,583 mil. tun a v roce 2007 38,858 mil. tun hnědého uhlí.“
7
 

Pro upřesnění lze uvést, ţe od roku 1860 aţ do roku 2005 bylo vytěţeno celkem 3,853 

mld. tun hnědého uhlí, ale v období let 1984-2005 poklesla roční těţba ze 74,6 na 38,3 

mil. tun, coţ odpovídá téměř polovině.  

„I přes existenci legislativního omezení rozsahu těţby vyhlášením územně 

ekologických limitů (ÚEL) v roce 1991 je v severočeské hnědouhelné pánvi k 1. lednu 

roku 2007 k dispozici na pěti lomových provozech stále ještě 858,6 mil. tun 

vytěţitelných zásob hnědého uhlí s ţivotností jejich čerpání do období okolo roku 

2050.“
8
 

1.5Současná problematika těţby hnědého uhlí v severních Čechách 

V rámci současné problematiky těţby hnědého uhlí v severních Čechách se budu dále 

zabývat územními a ekologickými limity těţby hnědého uhlí a příčinou jejich vzniku. 

1.5.1 Územní a ekologické limity těţby hnědého uhlí a příčina jejich 

vzniku 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, hnědé uhlí je rozhodujícím tuzemským zdrojem energie a 

má klíčový význam pro bezpečnost energetického zásobení v České Republice a 

udrţení ekonomické jistoty a prosperity v Evropě. Územní ekologické limity byly 

stanoveny usnesením vlády č. 444 z roku 1991 a definuje platné dobývací prostory a 

oblasti, kde jsou zásoby jiţ odepsané. Platné dobývací prostory jsou stanoveny dle 

„Horního zákona“ (tzn. Vyšší právní normou). Tyto zákonem stanovená rozhodnutí 

musí územní plán respektovat, aby nedocházelo k předpokladům pro arbitráţní spory a 

znehodnocování investic. Hlavním důvodem pro vznik územních a ekologických limitů 

těţby byla ochrana ţivotního prostředí v oblasti severních Čech. Zjednodušeně lze říct, 

ţe mají slouţit jako vládní záruka severočeským obcím, kde je přislíbeno, ţe se jejich 

prostředí nebude nadále zhoršovat a nemusí se obávat své budoucí existence. 

                                                             
7
VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, současnost a budoucnost 

těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 studio, 2009, s. 40. 

8
VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, současnost a budoucnost 

těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 studio, 2009, s. 40. 
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Hlavní příčinou vzniku ÚEL (Územní ekologické limity) byla doba minulá v 70. aţ 80. 

letech 20. století, kdy těţba hnědého uhlí nabyla doslova masových měřítek. Docházelo 

k rozšiřování dolů a ve velmi krátkém časovém úseku započala likvidace vesnic a měst. 

Jejich obyvatele tehdejší vláda odškodnila ubytováním na nově vzniklých panelových 

sídlištích. Z důvodů nedostačujících technologií při spalování hnědého uhlí započala 

nová etapa poškozování ţivotního prostředí a enormního růstu škodlivin v ovzduší (oxid 

siřičitý, prachové částice) a tím zhoršování zdravotního stavu obyvatel. V této 

neudrţitelné situaci se vláda rozhodla zavést odsíření a odprášením významných 

elektráren a stanovit hranice dobývacích prostorů, které nesmí být těţbou překročeny.  

1.5.2 Spory o prolomení Územních a ekologických limitů těţby 

K prvním sporům došlo roku 2005, kdy se tehdejší premiér Jiří Paroubek vyjádřil 

kladně pro zrušení těchto limitů. Tím se nicméně zvedla vlna kritiky ze stran 

představitelů ohroţených obcí (Litvínov, Horní Jiřetín, Černice), občanských sdruţení 

(např. Kořeny), nevládních ekologických organizací (např. Greenpeace, Hnutí Duha) a 

politické organizace Strana Zelených, která měla jejich zachování mezi prioritami ve 

svém volebním programu pro parlamentní volby v roce 2006. Další podporu 

k částečnému prolomení těţebních limitů vyjádřil v roce 2007 tehdejší ministr průmyslu 

a obchodu Martin Říman, který navrhl obnovu těţby v obcích Mariánské Radčice a 

Lom. Tento návrh byl ovšem v rozporu s koaliční smlouvou v té době 

úřadujícíTopolánkovy vlády. Následně v březnu roku 2008 zahájily výše uvedené 

nevládní ekologické organizace Greenpeace, Hnutí Duha a Kořeny kampaň nesoucí 

název „Ţivot začíná-těţba končí“, jejímţ cílem bylo přispět k tomu, aby krajské 

zastupitelstvo navrhlo vládě odpis uhelných zásob za limity těţby. Tento návrh v září 

roku 2008 Rada Ústeckého kraje podpořila a pověřila krajského hejtmana, aby jej 

prosazoval při dalších jednání s vládou a ústředními orgány státní správy.  

V roce 2010 byly limity těţby jedním z hlavních témat předvolebního boje v Ústeckém 

kraji. Tím se do opozičního středu dostali lídři kandidátek za ČSSD Jiří Paroubek, který 

měl v úmyslu uspořádat referendum týkající se dané problematiky a předseda strany 

Zelených Martin Bursík zastávající opačné stanovisko. Komise pro ţivotní prostředí 

Akademie věd České republiky v březnu 2010 ve svém stanovisku doporučila 

minimálně v příštích 20 letech zachovat současné územní ekologické limity těţby, ale 

zároveň nedoporučila trvat na úplném odpisu zásob uhlí za limity a navrhuje jejich 
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převedení do nebilančních zásob pro moţné jiné budoucí vyuţití neţ jako zdroj paliva. 

Komisí bylo poukázáno na negativní vlivy způsobené těţbou (např. zvýšená nemocnost 

a sníţený věk doţití obyvatel, problémy související s obnovou lesních porostů z důvodů 

nekvalitní půdy, geologické změny podloţí způsobující jeho nestabilitu, apod.) 

Během následujících let aţ do současnosti je téma Územních a ekologických limitů 

těţby předmětem neustálých diskuzí, kdy společnost nezná jasné stanovisko, zda dojde, 

či nedojde k jejich prolomení. 

1.5.3 Mýty a fakta v oblasti Územních a ekologických limitů 

V této části bakalářské práce se zaměříme a konkretizujeme jednotlivé mýty týkající se 

územních a ekologických limitů, které souvisejí právě se současnou problematikou 

těţby hnědého uhlí v severních Čechách. Vzhledem k silné negativní medializaci ze 

strany komerčních vzdělávacích prostředků (televize, rozhlas, tisk, internet) dochází ke 

zkreslení skutečných faktů a částečné desinformovanosti společnosti.  

Nyní můţeme uvést celou řadu těchto mediálních mýtů a dát je do souvislosti se 

skutečným stavem dané problematiky:  

 Využívání hnědého uhlí je v budoucnu ve světě a tím i v ČR ekologicky nepřijatelné: 

Je třeba si uvědomit fakt, ţe největší a nejprůmyslovější země světa (USA, Čína, 

Rusko) a Evropy (Německo, Polsko) musí i v budoucnu vyuţívat uhlí a jsou 

strategickou součástí jejich energetického mixu. To ovšem vyţaduje pouţití účinnějších 

technologií a pro ty je kvalita zásob hnědého uhlí za limity velmi vhodná. 

 Nevyužití zásob hnědého uhlí za limity a radikálně rostoucí dovozní závislost 

neohrožuje bezpečnost a dostupnost energetického zásobení v České republice: 

Zde je nutné zmínit, ţe hnědé uhlí je rozhodujícím tuzemským zdrojem energie a jeho 

zásoby za limity mají klíčový význam pro bezpečnost energetického zásobení České 

republiky v budoucnu. 

 Zásoby hnědého uhlí za limity je potřeba odepsat a tím natrvalo znepřístupnit: 
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Zásoby hnědého uhlí není moţné natrvalo odepsat. Jedná se, pouze o populistický a 

administrativní akt, ale zejména je třeba zmínit, ţe to není nevratný čin. Jeho realizace 

je věcné a zejména finančně velmi náročné energeticko-sociální hazard pro další 

generace. 

 Těžba hnědého uhlí za limity vyžaduje přemístění bytové a jiné zástavby, a proto je 

nepřijatelná: 

I v nejvyspělejších zemích světa, jako je např. Čína, USA, Rusko k přemístění obcí a 

měst v důsledku těţby uhlí, vodohospodářským stavbám a dopravním stavbám dochází 

a do budoucna docházet stále bude. Důvodem těchto přesunů je jasný fakt, ţe loţiska 

jsou nepřemístitelná. Zákonem dané záruky zcela pochopitelných a nabízených 

adekvátních náhrad při přesídlení jsou samozřejmě nezbytnou a akceptovanou 

podmínkou.  

 Těžba hnědého uhlí za limity nevratně poškozuje krajinu a životní prostředí: 

Případná těţba hnědého uhlí by se uskutečnila shodně jako v ostatních územích, kde 

v současnosti i budoucnosti bude probíhat. Je třeba vzít v úvahu případnou legislativu 

České republiky, která ukládá zahladit následky těţby a to pod kontrolou státu. Jako 

názorný příklad výše uvedeného je moţno ilustrovat revitalizaci v severozápadních 

Čechách, která umoţnila návrat fauny a flóry. Tato skutečnost je označována za světový 

unikát. Jsme poučeni z chyb dob minulých a nyní pomocí nemodernějších technologií a 

poznatků jsou rekultivace prováděny na špičkové úrovni.  

 Hnědé uhlí, které je za limity můžeme ponechat pro efektivnější využití dalším 

generacím, než je momentální prosté spálení k výrobě tepla a energie: 

Odpovězme popravdě, ţe existují technologie, které zajišťují efektivnější vyuţití uhlí, 

které je moţným zdrojem uhlíku pro uhlovodíková paliva, petrochemikálie a polymery 

a ve světě jsou lokality, kde je jiţ vyuţívají. V Evropě se pro svou sloţitost, vysoké 

investiční náklady a energetickou náročnost nevyuţívají. Uhlí totiţ konkurují jiné 

suroviny, jako je ropa, zemní plyn a např. biomasa.  

 Těžba hnědého uhlí, která slouží pro výrobu elektrické a tepelné energie není nutná, 

protože tuto surovinu lze přeci nahradit jinými ekologičtějšími a efektivnějšími zdroji: 
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Odpověď je prostá: nelze. Největším spotřebitelem hnědého uhlí jsou teplárny 

průmyslových závodů, které kromě vynucené kombinované výroby elektřiny zajišťují 

především technologickou a topnou páru pro velmi významné průmyslové závody. Tuto 

páru není moţné s dostupnými technologiemi zajistit z jiných zdrojů. Není to řešitelné 

jak z ekonomického a investičního hlediska, tak z toho technického. Rozhodně ne 

v krátkém časovém období, aby nedošlo k nevratným ekonomickým škodám 

průmyslovým společnostem. Tyto společnosti jsou na hnědém uhlí pro svou výrobu 

závislé a jakékoliv omezení dodávky surovin by pro ně mělo likvidační následek.  

 Ukončení těžby před limity nebude mít dopad na celkovou zaměstnanost obyvatel 

v regionu a úbytek pracovních míst lze vykompenzovat příchodem nových investorů.  

Bohuţel příchod nových investorů do lokality, kde by mělo dojít k ukončení těţby, 

nenahradí absolutní úbytek míst. Pokud se podíváme na čísla, je statistikou dokázáno, 

ţe se bude jednat cca o 6800 pracovních míst od roku 2012 do roku 2016 a to není 

moţné jak počtem, tak mzdovou úrovní zastoupit. Naopak prolomením územních a 

ekologických limitů je zaručeno 12 000 pracovních míst a to na dalších 50 let.  
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2. Vývoj struktury těţebních společností 

2.1Období ve 2. polovině 19. století 

„V souvislosti s rozvojem ţelezniční sítě v oblasti SHP (severočeská hnědouhelná 

pánev) rostla ve 2. polovině 19. století trvale těţba hnědého uhlí a začalo docházet 

k postupnému slučování těţařských podniků do větších důlních provozů a připojování 

malých uhelných dolů k větším, takţe vznikaly větší těţební celky, disponujícími 

většími finančními prostředky.“
9
 

Pro rok 1871 je důleţité zaloţení Mostecké společnosti pro dobývání uhlí (v německém 

jazyce s názvem BrüxerKohlenbergbauGesellschaft) a Duchcovsko-podmokelská 

ţelezniční dráha (v německém jazyce Dux- BodenbacherEisenbahn), tato společnost 

byla později přeměněná na akciovou.  

Roku 1876 převzaly celý důlní majetek bývalé Duchcovsko-mostecko-chomutovské 

hnědouhelné a.s. Císařsko-královské-státníhnědouhelné doly v Mostě (v německém 

jazyce Braunkohlenbergbau des k. k. Ärars in Brüx). 

Rok 1889 je významný zaloţením Těţařstvo lomských uhelných dolů a. s.  

Roku 1890 vznikla Severočeská společnost uhelných dolů, které byly později 

přejmenovány na Severočeské uhelné doly a. s. (v německém jazyce 

NordböhmischeKohlenwerkeA.G.) 

2.2 Období od roku 1900 aţ do roku 1945 

Ve 20. století roku 1910 došlo k zaloţení České obchodní společnosti v německém 

jazyce BöhmischeHandelsgessellschaft) Toto období, které se datuje krátce před 2. 

světovou válku je výjimečné rozdělením území severočeské hnědouhelné pánve na 35 

samostatných těţařských společností. „Za německé okupace severních Čech v období 

na konci 30. let a v první polovině 40. let 20. století bylo 10. června roku 1939 sloučeno 

dvanáct z těchto společností, zejména s výkonnými doly ve střední části pánve, v jeden 

                                                             
9
VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, současnost a budoucnost 

těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 studio, 2009, s. 39. 
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nový důlní podnik SudetenländischeBergbau A. G. (SUBAG) se sídlem v Mostě.“
10

Ke 

konci 20. století v období let čtyřicátých SUBAG po sloučení s dalšími společnostmi 

vlastnila jiţ 36 dolů a 3 doly v sokolovské pánvi a zajišťovala 80% veškeré uhelné 

těţby s ročním obratem 16,5 mil. tun.  

2.3 Období po ukončení 2. světové války 

24. 10. 1945 došlo ke znárodnění hnědouhelných dolů dekretem tehdejšího prezidenta 

republiky Dr. E. Beneše. Vznikl samostatný národní podnik Severočeské hnědouhelné 

doly (SHD), n. p. se sídlem v Mostě, kde převzal do své správy všech 58 dolů, na 

kterých probíhala těţba, a tím se stal největším báňským podnikem Československé 

republiky. 

1. 1. 1952 došlo ke změně názvu SHD Most na Kombinát Severočeské hnědouhelné 

doly Most, jehoţ prvním výkonným ředitelem se stal Josef Šíma. Následně v letech 

1954 a 1955 Karel Šrajer a v letech 1956 aţ 1958 František Penc.  

Následně byl k 1.4. 1958 Kombinát Severočeské uhelné doly Most přejmenován na 

Sdruţení Severočeských hnědouhelných dolů Most a jako generální ředitel zůstal ve své 

funkci František Penc aţ do 6. 4. 1963, kdy se jím stal Ing. František Ausberger. 

Jen za necelé 2 roky po této změně byl k 1. 7. 1965 název těţební organizace v oblasti 

severočeské hnědouhelné pánve opět přejmenován a to na Severočeské hnědouhelné 

doly, oborové ředitelství Most. Ing. František Ausberger dále zůstal ve své funkci 

generálního ředitele. 

V letech 1965 aţ 1975 se oborové ředitelství SHD Most členilo na 7 důlních národních 

podniků, 2 nedůlní podniky a 6 odštěpných závodů. Do funkce generálního ředitele byl 

jmenován Ing. Miroslav Bauer. 

„V roce 1976 došlo k dalšímu přejmenování SHD na Severočeské hnědouhelné doly, 

koncern Most, který převzal organizační strukturu oborového ředitelství s tím, ţe 

národní podniky se staly koncernovými podniky. Šest z nich bylo důlními k. p.; a to: 

                                                             
10

VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, současnost a budoucnost 

těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 studio, 2009, s. 44. 
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Doly Nástup, Tušimice (DNT) 

Doly V. I. Lenina, Komořany (DVIL) 

Doly Vítězného února, Litvínov – Záluţí (DVÚZ) 

Doly Leţáky, Most (DLM) 

Doly Julia Fučíka, Bílina (DJF) 

Palivový kombinát A. Zápotockého, Ústí nad Labem – Úţín (PKAZ)“
11 

 

2.4 Období po roce 1989 

Organizační schéma, které je uvedeno v předešlé kapitole zůstalo stejné, aţ do roku 

1990, ale došlo k přejmenování některých podniků. 

k. p.  DVIL na Doly a úpravny Komořany 

k. p. DVÚZ na Doly Hlubina Litvínov 

k. p. DJF na Doly Bílina 

k. p. PKAZ na Palivový kombinát Ústí nad Labem 

Veškerá přejmenování byla nutná v souvislosti se změnou politické situace. Z toho 

důvodu bylo v roce 1991 k 1. 1. Generální ředitelství koncernu SHD Most zrušeno a 

nahrazeno Společným podnikem SHD Most a vzniklo patnáct nových samostatných 

státních podniků v rámci SHP připravených k privatizaci a dělení majetku. Ředitelem 

společného podniku byl Ing. Jan Juřina a kaţdý samostatný státní důlní podnik měl 

svého vedoucího zástupce.  

                                                             
11

VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, současnost a budoucnost 

těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 studio, 2009, s. 45. 
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V letech 1991 aţ 1993 došlo k první vlně kupónové privatizace v oblasti severočeské 

hnědouhelné pánve a z 9 důlních podniků se staly akciové společnosti. K ukončení 

privatizace došlo aţ v roce 1996. 

Roku 1993 k datu 1. Listopadu vznikla sloučením třech státních podniků Doly a 

úpravny Komořany, Doly Hlubina Litvínov a Doly Leţáky Most, Mostecká uhelná 

společnost, a. s. a to za podpory státu. „Prvním generálním ředitelem MUS, a. s. Most 

byl jmenován Ing. Aleš Burian.“
12

 

K další transformaci podniků došlo 1. 1. 1994, kdy ze dvou státních důlních podniků: 

Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina, vnikly Severočeské doly a. s. Chomutov a to opět 

s plnou podporou státu. „Prvním generálním ředitelem SD, a. s. Chomutov se stal Ing. 

Vratislav Vajnar.“
13

 

Státním podnikem v období první kupónové privatizace zůstal pouze Palivový kombinát 

Ústí nad Labem. Roku 1997 byl po ukončení těţby na Ústecku, byl přesměrován na 

sanaci území po ukončené důlní těţbě i mimo území severočeské hnědouhelné pánve. 

Během roku 1994 došlo ke druhé vlně kupónové privatizace a opět dochází ke změnám 

sloţení akcionářů Severočeských dolů, a. s. Chomutov a Mostecké uhelné, a. s. Most. 

 

       2.5 Současnost 

V současné době zajišťuje největší podíl těţby Severočeské doly a. s. Chomutov. Jejich 

největším akcionářem je ČEZ a stal se jím po strukturálních změnách vlastníků v roce 

2006. Oba doly, které podléhají těţbě SD a. s. Chomutov dosáhly roku 2011 rekordního 

počtu téměř 25,2 mil. tun uhlí. Rekordních výsledků bylo dosaţeno na obou těţebních 

lokalitách. Důl Bílina (DB) dokázal vytěţit přes 10 mil. tun. Přitom zlomil i rekord 

v produkci tříděného uhlí výkonem 2,3 mil. tun, coţ přispělo k výborným ekonomickým 

výsledkům. Doly Nástup Tušimice (DNT) byl vţdy a stále je pilířem celého revíru. 

                                                             
12

VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, současnost a budoucnost 

těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 studio, 2009, s. 45. 

13
VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, současnost a budoucnost 

těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 studio, 2009, s. 45. 
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Těţba z lomu Libouš byla roku 2011 rovněţ rekordní a překročila hodnotu 15 mil. tun. 

Do roku 2011 byl generálním ředitelem SD a. s. Chomutov, Ing. Jan Demjanovič a dne 

1. 1. 2012 zaujal tuto funkci Ing. Ivan Lapin.  

Severočeské doly a. s. Chomutov vykázaly i za rok 2013 neuvěřitelný zisk 5,1 miliardy 

korun. Nová strategie společnosti pod názvem „Efektivní a bezpečná těžba“byla 

zahájena právě po nástupu do funkce generálního ředitele Ing. Ivana Lapina. Předseda 

představenstva Ing. Ivan Lapin se vyjádřil a svým spolupracovníkům při příleţitost 

výročí 20 let SD poděkoval slovy: „Za rokem 2013 se můžeme ohlédnout s hrdostí. 

Dokončili jsme náročný, ale smysluplný proces restrukturalizace skupiny SD. Přijatá 

opatření ke zvýšení efektivity přinesla historicky nejvyšší hospodářský výsledek SD za 

celou jejich dvacetiletou historii.“ 

Další skupinou, která se podílí na těţbě v severočeské hnědouhelné pánvi, je skupina 

Czech Coal. V současné době ji tvoří především společnost Vršanská uhelná a. s. a řada 

dalších obsluţných společností.  

Společnost Vršanská uhelná a. s. zajišťuje těţbu hnědého uhlí na lomech Vršany 

v centrální části severočeské hnědouhelné pánve a disponuje se zásobami, které mají 

nejdelší ţivotnost v České republice v rámci stávajících územních a ekologických 

limitů. Roku 2013 uzavřela společnost smlouvu o dodávkách uhlí s energetickou 

společností ČEZ aţ do zuhelnění lomu, tzn. s potencionální padesátiletou moţností 

těţby hnědého uhlí.  

V roce 2013 se od skupiny Czech Coal oddělila tehdejší Litvínovská uhelná a. s. a byla 

přejmenována na Severní energetickou a. s. Momentálně těţí hnědé uhlí na lomu ČSA.  
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3. Stav zásob ve vazbě na Státní energetickou koncepci 

3.1 Státní energetická koncepce a energetická politika státu 

Jiţ kolem roku 1991 bylo nutné, aby docházelo k upřesnění dlouhodobého vývoje 

v severočeské hnědouhelné pánvi a monitorovat celostátní palivoenergetické bilance. 

Bylo nařízeno vládou omezení č. 1077/63/40/ o ochranných pilířích a koridorech 

v oblasti pánve. Některé měly trvalý charakter, např. OP Chomutov, Litvínov, Osek a 

Duchcov, některé mohly být do budoucna zařazeny do těţby v případě douhlování 

severočeské hnědouhelné pánve. Lze uvést např. koridory Komořany-Hořany-Bylany a 

Litvínov-Záluţí-Most. 

Nejzávaţnějším rozhodnutím České vlády do výhledového rozvoje těţby v oblasti 

severočeské hnědouhelné pánve, bylo v roce 1991. V tomto období docházelo k útlumu 

těţby hnědého uhlí v důsledku zprovoznění jaderné elektrárny Dukovany začátkem 90. 

let 20. století. Negativní dopad na těţbu hnědého uhlí měla také transformace a 

privatizace českého průmyslu, deregulace cen energií v závislosti na sníţení výroby 

elektrické energie. Ovlivňujícími činiteli byly kromě výstavby Jaderné elektrárny 

Temelín, také zvýšené vyuţívání zemního plynu, výstavba větrných elektráren, 

spalování biomasy a výstavba vodních elektráren. Těţební průmysl s příchodem nových 

politických změn v 80. a 90. letech minulého století, kdy stoupalo ekologické cítění 

společnosti, nebyl veřejností v ţádném případě podpořen, právě naopak. Zesílila činnost 

nově vznikajících ekologických organizací, které prosazovaly okamţitou nápravu 

nepříznivého stavu ţivotního prostředí v České republice.  

„Za této situace přijala v roce 1991 Česká vláda rozhodnutí o postupném útlumu 

uhelného hornictví. Jeho důsledkem bylo vydání tří vládních usnesení o územně 

ekologických limitech těţby v podkrušnohorských hnědouhelných pánvích. Jedná se o 

tato vládní usnesení: 

- č. 331/91 Sb. ze dne 11. září 1991 ke zprávě o účelnosti další těţby hnědého uhlí 

v Chabařovicích, okres Ústí nad Labem 

- č. 444/91 Sb. ze dne 30. října 1991 ke zprávě o územních ekologických limitech těţby 

hnědého uhlí a energetiky v SHP 

- č. 490/91 Sb. ze dne 27. listopadu 1991 k programu ozdravění ţivotního prostředí 

v okrese Sokolov 
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 V území sokolovské pánve blokuje vládní usnesení č. 490/91 celkem 217 mil. tun 

zásob.“
14

 

Je však důleţité podotknout, ţe z těchto moţných teoreticky vytěţitelných zásob se 

velká část a to konkrétně 177 mil. tun nachází v zastavěných lokalitách.  

Pokud se zaměříme detailně pouze na území severočeské hnědouhelné pánve, je v této 

do budoucna prosperující lokalitě vládním usnesením č. 331 a 444/91 blokováno 

celkem 3,259 miliardy tun vytěţitelných zásob a to nejen v rezervních lomových 

lokalitách ale i v okolí doposud aktivních lomů. Takové číslo je pro budoucnost těţby 

zásadní.  

V důsledku výš zmíněných usnesení z roku 1991 lze uvést příklady zastavených 

provozů. Např. lom Chabařovice – provoz zastaven v roce 1997, 625 m od města 

Chabařovice a v jeho předpolí zůstává vázáno 118,5 mil. tun hnědého uhlí a je nutno 

podotknout, ţe velmi kvalitního uhlí s velmi nízkým obsahem síry (S
d
 = 0,6%). Další 

provozy, které můţeme uvést: v roce 1994 lom Obránců míru na Komořansku, v roce 

1998 lom Merkur na Chomutovsku a v roce 1999 lom Most. V letech 1991 aţ 2002 

musel být zastaven provoz na čtyřech hlubinných dolech – Julius III., Ţiţka, Alexander 

a Kohinoor.  

Ani rok 2000 nevnesl do energetické politiky nové stanovisko a 12. ledna téhoţ roku, 

byl znovu potvrzen útlumový program uhelného hornictví. Závěrem bylo vyjádření, kdy 

se po roce 2015 má uvaţovat o jiných primárních zdrojích neţ je tuzemské uhlí.  

„Na tuto situaci reagovalo vládní usnesení č. 211 z 10. března roku 2004 ke Státní 

energetické koncepci (SEK). Koncepce předpokládá jiţ vyšší růst výroby elektřiny, a to 

téměř na 90 TWh v roce 2030. Návrh tohoto vládního usnesení doporučoval řešit vývoj 

palivoenergetické situace státu do roku 2030 v šesti variantách (tzv. scénářích), 

viz.tab.“
15 

                                                             
14

VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, současnost a budoucnost 

těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 studio, 2009, s.315. 

15
VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, současnost a budoucnost 

těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 studio, 2009, s. 316. 
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Scénář Charakteristika 

bílý kombinovaný s převahou černého uhlí, nejniţší 

podíl jaderné energie 

zelený hnědouhelný, nejniţší podíl závislosti na 

dovozu PEZ, nejvyšší vyuţívání domácích 

surovin 

černý černouhelný, nejvyšší dovoz černého uhlí 

červený vysoký podíl zemního plynu, vysoká dovozní 

závislost 

modrý kombinovaný s převahou jádra, vysoká 

dovozní závislost 

ţlutý jaderný, vysoká dovozní závislost 

Scénáře rozvoje energetiky dle návrhu Státní energetické koncepce 

(VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, současnost a budoucnost 

těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 studio, 2009, s. 317.) 

V kaţdém ze scénářů bylo doporučováno dle návrhu vyuţít obnovitelné zdroje energie 

na úrovni cca 10 – 11%. 

„Po veřejné diskuzi a zejména připomínkách MŢP ČR k úrovni vyuţití obnovitelných 

zdrojů, garantující i zmírnění tempa růstu v závislosti na PEZ…a to 

zejména:…zvýšením disponibility a prodlouţením ţivotnosti domácího potenciálu 

zásob tuhých paliv, především hnědého uhlí…protoţe:…v případě nových 

energetických zdrojů je nezbytné uvolnit zásoby hnědého uhlí v potřebné výši min. na 

40 let jejich provozu…I přes toto doporučení však Státní energetická koncepce 

nezahrnuje rozhodnutí o rozsahu korekce územně ekologických limitů těţby z roku 

1991, upozorňuje pouze na dostatek hnědouhelných zásob vně územně ekologických 

limitů. I nadále tedy existuje rozpor mezi vládním usnesením č. 444/91 Sb. o územně 

ekologickém omezení rozsahu těţby a vládním usnesením č. 211/04 Sb. o optimálním 

vyuţití domácích energetických surovin k výrobě elektrické energie.“
16 

 

 

 

                                                             
16

VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, současnost a budoucnost 

těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 studio, 2009,s. 318. 
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PEZ Hnědé 

uhlí 

Černé  

uhlí 

Zemní 

plyn 

Kapalná 

paliva 

Jaderné 

palivo 

Obnov

itelné 

zdroje 

en. 

rok 2000 TWh 43,06 9,09 4,69 1,59 13,59
*
 1,71 

% 58,4 12,30 6,40 2,10 18,50 2,30 

rok 2030 TWH 28,46 4,41 6,46 0,34 34,44 15,06 

% 32,00 4,90 7,20 0,40 38,60 16,90 

změna 

2000/2030 

TWh -14,60 -4,67 +1,77 -1,25 +20,85 +13,35 

Vývoj podílu jedn. PEZ na výrobě elektřiny (pozn:*bez Temelína) 

(VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, současnost a budoucnost 

těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 studio, 2009, s. 317.) 

Dle tabulky výše si lze všimnout, ţe podíl hnědouhelných elektráren na celkové výrobě 

elektřiny klesá. Srovnáme-li změnu od roku 2000 do roku 2030 je to dokonce o 26,4 % 

a toto procentuální hodnocení umoţňuje růst výroby jaderných elektráren a zvyšuje tak 

uţívání obnovitelných zdrojů energie. I přes tyto údaje, Státní energetická koncepce 

akceptuje do budoucna potřebu realizace pro výhledovou spotřebu elektrické energie 

zajištěnou na bázi hnědého uhlí z jedné třetiny na úrovni téměř 28,5 TWh. 

3.2 Předpokládaný vývoj těţby při minimální úpravě územně 

ekologických limitů 

Pokud mluvíme o minimální korekci územně ekologických limitů těţby, myslíme 

uvolnění zásob v přímém předpolí lomů.  
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rok 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050 2060 2070 2071 

zachování 

ÚEL 

48,0 41,5 40,0 30,0 21,0 9,0 7,0 0 0 0 

min. 

uvolnění 

ÚEL 

48,0 41,5 40,0 36,0 27,0 22,0 13,0 6,0 6,0 3,8 

rozdíl ± 0 ±0 ±0 +6,0 +6,0 +13,0 +6,0 +6,0 +6,0 +3,8 

Vývoj těţeb HU v ČR při minimální korekci ÚEL /mil.T/ 

(VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, současnost a 

budoucnost těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 studio, 2009, s. 319.) 

V této variantě lze čerpat zásoby aţ do roku 2070 a navýšení těţby by podle prognózy 

mělo nastat v roce 2020 a to v hodnotě 13 mil. tun ročně.  

3.3 Předpokládaný vývoj těţby při uvolnění územně ekologických 

limitů 

„Při maximálním uvolnění územně ekologických limitů lze v SHP zahrnout do 

výhledové těţby v dlouhodobé prognóze vyuhlení prostoru III. A IV. etapy lomu ČSA 

se 486 mil. tun vytěţitelných zásob, event. 451 mil. tun ze tří nových otvírek. Ještě 

v roce 1990 tzn. Před vydáním vládních usnesení o územně ekologických limitech těţby 

se v dlouhodobé perspektivě uvaţovalo s event. těţbou v osmi nových otvírkách tzv. na 

zelené louce a s dalším pokračováním lomu ČSA po vyuhlení prostoru II. etapy.“
(18)

 

Reálnost 

výhledové otvírky 

Lokalita 

(výhledový lom) 

Vyuţitelné 

zásoby vázané 

vl. Usnesením 

č.444/91 

/mil.tun/ 

Výhřevnost 

/MJ.kg
-1

/ 

Rozsah 

podmínečně 

vytěţitelných 

zásob při uvolnění 

limitů /mil.tun/ 

moţná Bylany 213 9,24 163 

Zahořany 182 9,91 164 

Podlesice 138 9,63 124 

ČSA 1033 15,00 486 

problematická Chomutov-východ 334 8,65 0 

Šverma-západ 388 9,88 0 

nepravděpodobná Chabařovice II 47 13,00 0 

Barbora II 71 12,25 0 

Proboštov 60 10,45 0 

celkem 2466 x 937 
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Přehled rezervních lokalit z roku 1990 

(VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, 

současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 

studio, 2009, s. 320.) 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe vládní usnesení z roku 1991 omezila těţbu pouze na 

vybrané činné lomy, byl rozsah moţných nových otvírek v období douhlování 

současných lomů poměrně omezený a byl postupně upřesňován. Na základě výše 

uvedeného faktu, přicházely k eventuální výhledové otvírce jiţ jen 3 lokality. Těmito 

oblastmi byly Bylany na Mostecku, Zahoţany a Podlesice v pětipeské oblasti 

Chomutovska a další pokračování lomu ČSA v období po vyuhlení jeho II. etapy, 

konkrétně v území ochranného pilíře v Záluţí a rekultivované Kopistské výsypky.  

„Studie zpracovaná a vydaná v říjnu roku 2004 pro Hospodářskou radu a sociální rady 

Mostecka přikládala stěţejní význam uvolnění vytěţitelných zásob v přímém předpolí 

lomů ČSA a Bílina a doporučila odsunout rozhodování o eventuálním pokračování 

těţby na tzv. rezervních lokalitách aţ do období postprognózního vývoje pro případ 

absolutního nedostatku primárních energetických zdrojů EU v období kolem poloviny 

21. století. V úvahu přicházející lokality charakterizují údaje v následující tabulce.“ 

 2010 2020 2030 2040 2050 2060-

70 

2080 2090 2100-

20 

2130 celkem 

HU celkem 48 40 27 27 18 16 16 14 8 7 Aţ 

2403,4 

Činné lomy v ÚEL 48 40 21 9 7 0 0 0 0 0 1059,4 

Minimální korekce 

ÚEL 

X X +6 +13 +6 +6 0 0 0 0 +407,0 

Pokrač. ČSA do 

III. a IV. etapy 

X X X X X X +7 +8 +8 +7 +486,0 

Otvírky rezervních 

lokalit 

x X X +5 +5 +10 +9 +6 0 0 +451,0 

Vývoj těţeb HU v ČR při maximální korekci ÚEL /mil.t/ 

(VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, 

současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 

studio, 2009, s. 320.) 
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3.4 Charakteristika rezervních těţebních lokalit v severočeské 

hnědouhelné pánvi 

V následující tabulce nalezneme výčet a strukturu těţebních lokalit v severočeské 

uhelné pánvi, které jsou vhodné pro budoucí vyuţití. 

Lokality ČSA -        

III. etapa 

ČSA- IV. 

etapa 

Bylany Zahořany Podlesice 

Oblast Pilíř Záluţí Kopistská 

výsypka 

Slatinsko-

bylanská 

oblast 

Pětipeská 

oblast 

Pětipeská oblast 

Vytěţitelné 

zásoby /mil.t/ 

305,0 181,0 163,0 164,0 124,0 

Průměrná 

výhřevnost Q
r
i 

/MJ.kg
-1

/ 

15,0 15,0 9,24 9,91 9,63 

Skrývka 

/mil.m
3
/ 

1 804 424 644 660 751 

Průměrný 

průmyslový 

příkryvný 

poměr /m
3
.t

-1
/ 

5,91 2,34 3,95 4,02 6,05 

Pravděpodobná 

výhledová 

těţba /mil.t za 

rok/ 

8,0 8,0 5,0 5,0 4,0 

Ţivotnost těţby cca do roku 

2100 

cca do roku   

2123 

35 let 36 let 31 let 

Event. Otvírka 

v časové 

návaznosti na 

douhlování 

II. etapy 

ČSA 

douhlování 

III. etapy 

ČSA 

douhlování 

lomu Vršany 

douhlování 

lomu Libouš 

douhlování lomu 

Zahořany 

Charakteristika rezervních těţebních lokalit v SHP 

(VALÁŠEK, Václav a Lubomír CHYTKA. Velká kronika o hnědém uhlí: minulost, 

současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 1. vyd. Plzeň: G2 

studio, 2009, s. 321.) 
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3.5 Stav zásob hnědého uhlí a jejich ţivotnost k 1. 1. 2013 dle 

aktuálních těţebních společností 

Zásoby hnědého uhlí a jejich ţivotnost 

společnost důl Disponibilní zásoby 

k 1.1.2013 /mil.t/ 

Ţivotnost při současné 

těţbě za rok 

Czech Coal VU (Vršany, Šverma) 259,7 2044 (při těţbě 8 mil.t 

ročně) 

2055 (při těţbě 7 mil. t 

ročně) 

Důl Kohinoor, s.p (Důl 
Centrum) 

1,3  

LU (ČSA) 41,3 2017 (při těţbě 4,5 mil. 

t ročně) 

2021 (při těţbě 3 mil. t 

ročně) 

celkem 302,3 

Severočeské doly Bílina 154,4 2031 (při těţbě 9,5 mil. 

t ročně) 

2036 (při těţbě 7 mil. t 

ročně) 

Tušimice 227,2 2030 (při těţbě 13 mil. 

t ročně) 

2035 (při těţbě 10 mil. 

tun ročně) 

celkem 381,6 

Sokolovská uhelná Jiří 142,9 2023 (při těţbě 5-6 

mil. t ročně) 

2034 (při těţbě 4 mil. t 

ročně) 

Druţba 2030 (při těţbě 4 mil. t 

ročně) 

2034 (při těţbě 4 mil. t 

ročně) 

celkem 142,9 

celkem 826,8 

Zdroj: těţební společnosti, MPO 
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Závěr 

Nezbývá neţ souhlasit, ţe v České republice je povrchová těţba velmi rozšířena a má 

jen minimálně pozitivní vlivy na ţivotní prostředí, zároveň jsou však tato fakta značně 

ovlivněna smýšlením společnosti z dob minulých, kdy ekologická opatření nebyla 

dostačující.Negativní vlivy povrchové těţby hnědého uhlí zejména na ţivotní prostředí 

jsou převaţující, ale je moţné jim předcházet a minimalizovat je uţ ve fázi prvních 

studií a zahájení tvorby projektu. Zde je nutné posuzovat danou problematiku z více 

různých hledisek a nepodceňovat vzájemnou provázanost jednotlivých problémů. 

Dnešní opatření jsou však na špičkové úrovni a rekultivace severočeské hnědouhelné 

pánve jsou účinná a jsou pod kontrolou státu. Ve světě je dokonce Česká republika 

v oblasti návratu fauny a flóry zpět do přirozeného prostředí fenomenálním unikátem.  

Těţba hnědého uhlí se však velmi kladně projevuje v ekonomickéma hospodářském 

průmyslu naší Země v jiných oblastech, např. ve zvýšení počtu pracovních příleţitostí v 

dané lokalitě, ve vybudování nové infrastruktury (silnice, ţeleznice, vodovodní a 

kanalizační síť, atd.). Je nutno také připomenout, ţe povrchová těţba uhlí je 

ekonomicky mnohem výhodnější neţ těţba hlubinná a lze vyuţít aţ 90 % zásob uhlí. 

Další výhodou povrchové těţby uhlí je moţnost vyšší mechanizace celého těţního 

procesu, při kterém nedochází ke zdraví škodlivé expozici pracovníků v podzemí. To 

souvisí také s menším rizikem pracovních úrazů, případně ţivota ohroţujících stavů při 

různých krizových situacích v podzemí (závaly, výbuchy třaskavých důlních plynů, 

poţáry, důlní otřesy, zatopení, atd.) 

V kapitole mýtů a faktů jiţ byly zodpovězeny nejzávaţnější otázky týkající se současné 

problematiky o prolomení územně ekologických limitů. Nelze popírat fakt, ţe uhlí stále 

zůstává tím největším zdrojem fosilního uhlíku na naší planetě a ţivotnost jeho zásob 

neporovnatelně přesahuje ţivotnost zásob ropy i zemního plynu.  

Čísla uvedená ve statistikách hovoří zcela nesporně, pokud by nedošlo k dohodě a 

vládní nařízení o územních ekologických limitech těţby nebudou prolomena, 

předpokládaná ţivotnost těţby bude rapidně zkrácena o desítky let a to bude mít dopad 

jak na celkovou ekonomickou prosperitu státu, tak na sociální dění ve společnosti. 

Ţádní nově příchozí investoři do lokalit po ukončené těţbě nenahradí stávající počet 

pracovních míst ani z poloviny, jako zajišťují těţební společnosti. Také varianta 
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přechodu průmyslových závodů na jiné zdroje paliv není moţná vzhledem k 

obrovským technickým a investičním nákladům při jejich změně. 

Cílem mé práce bylo seznámit čtenáře s historií těţby hnědého uhlí na Mostecku, 

vysvětlit vznik takového nerostného bohatství, objektivně představit současnou 

problematiku těţby hnědého uhlí, následně popsat vývoj struktury těţebních společností 

a charakterizovat stav zásob ve vazbě na Státní energetickou koncepci, protoţe 

budoucnost lidstva je primárně zajištěna kromě potravin a vody také energiemi.  Na 

základě mnou uvedených informací v bakalářské práci následně uvádím fakta, zdali je 

prolomení těţebních limitů na Mostecku vhodným krokem v rámci dalšího rozvoje 

tohoto regionu. 

Po předloţení všech dostupných informací jsem došla k závěru, ţe prolomení těţebních 

limitů na Mostecku je naprosto nezbytné pro současnost a budoucí rozvoj tohoto 

regionu. K tomuto tvrzení mne vedou statistiky a prognózy, které uvádím ve své 

bakalářské práci. Ponechání takového nerostného bohatství a vytěţitelných zásob, které 

ukrývá ve svých loţiscích severočeská hnědouhelná pánev, by mělo obrovský 

ekonomický a sociálně-společenský dopad nejen na obyvatelstvo uváděného regionu, 

ale rovněţ na ekonomiku celé naší země.  

Svou prací jsem chtěla primárně poukázat na určitý stupeň zkreslenosti předkládaných 

informací ze stran komerčních sdělovacích prostředků (televize, rozhlas, tisk, internet) a 

zároveň krajně opoziční postoj ze stran společnosti, ekologických hnutí i vlády, kteří 

jsou pod tlakem médií do značné míry ovlivňováni. Řešení takového problému jako je 

prolomení těţebních limitů není snadné a nemůţe nikdy dojít ke spokojenosti všech 

zúčastněných. Na problém se však musíme zaměřit v globálním měřítku a nejen 

výhledově pro současnou generaci, ale i pro ty následující. Jak jiţ bylo zmíněno 

v předešlých kapitolách, jsme společnost 21. století, kde technologie ovládají dění ve 

světě a jsme jiţ dostatečně poučeni z omylů dobminulých, abychom je v budoucnu jiţ 

neopakovali. Naše moţnosti jsou z tohoto hlediska velkolepé a jsme schopni navrhnout 

správná a technologicky proveditelná řešení, tak aby došlo k spokojenosti všech 

zmíněných stran. Proto lze navrhnout kompromis v podobě zákonem daných 

adekvátních náhradpro obyvatele, kteří musí dané lokality opustit v důsledku budoucí 

těţbyjako tomu je v nejvyspělejších zemích světa.  
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Mé osobní doporučení spočívá v návrhu na zlepšení informovanosti obyvatel ku 

prospěchu těţařských společností a jejich vnímání širokou veřejností, aby nedocházelo 

k určité averzi a negativismu vůči těmto subjektům.  
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