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Summary  

In my submitted thesis is elaborated analysis and insight into the current correction 

mining limits in the Usti region. The first section explains the basic ecological limits of 

mining, the reasons for their occurrence and legislative developments. In the next part and 

explained the threat of shortage of coal for large thermal power station in relation to the 

correction of environmental limits. Subsequently incorporated the possibility of mining in 

built-up areas in relation to the environment and living conditions of the inhabitants of the 

region. In the next part of my work are variants of possible developments to supply coal 

for large thermal power plant. At the conclusion of the work is included recommendations 

for future action in terms of the supply of coal for thermal power station with a view to 

correcting the mining limits in the Usti region. 

Keywords:  

brown coal, territorial environmental limits, quarry CSA, heating plant, correction, 

extraction, mining limits. 

Anotace 

V mé předloţené bakalářské práci je zpracován rozbor a náhled na aktuální korekci 

těţebních limitů v Ústeckém kraji. V první části jsou vysvětleny základní ekologické 

limity těţby, důvody jejich vzniku a legislativní vývoj. V další části je zpracována a 

vysvětlena hrozba nedostatku uhlí pro velké teplárny ve vazbě na korekci ekologických 

limitů těţby. Následně je začleněna moţnost těţby v zastavěném území v souvislosti 

s ţivotním prostředím a ţivotními podmínkami obyvatel dotčeného kraje. V další části mé 

bakalářské práce jsou varianty moţného vývoje k zajištění dodávek uhlí pro velké teplárny. 

Na závěr práce je zařazeno doporučení budoucích kroků ve smyslu dodávek uhlí pro velké 

teplárny s ohledem na korekci těţebních limitů v Ústeckém kraji. 

Klíčová slova:  

hnědé uhlí, územní ekologické limity, lom ČSA, teplárna, korekce, těţba, těţební limity. 
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Seznam pouţitých zkratek 

 ÚEL – Územní ekologické limity 

 CZT – Centrální zásobování tepla 

 HU – Hnědé uhlí 

 MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 MŢP – Ministerstvo ţivotního prostředí 

 PHM – Pohonné hmoty 

 SHP – Severočeská hnědouhelná pánev 

 SU – Sokolovská uhelná 

 CC – Czech Coal 

 SD – Severočeské doly 

 ČSA – Lom Československé armády 

 ČEZ – České energetické závody 

 EIA - Environmental Impact Assessment (vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí) 

 GWh – Gigawatthodina 

 TWh – Terawatthodina 

 MW – Megawatt  
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Úvod  

Cílem bakalářské práce je analyzovat situaci v oblasti těţby hnědého a uhlí ve 

vztahu k zachování územních ekologických limitů a otázku zajištění dodávek hnědého uhlí 

pro teplárny v České republice ve střednědobém horizontu po roce 2012 a do roku 2020. 

Tato práce vychází z faktu, ţe jediným schůdným řešením situace hnědouhelných tepláren 

v krátkodobém i střednědobém horizontu je zajištění dodávek domácího hnědého uhlí. 

Období v délce cca 10 let (2011 - 2020) dává velkým uhelným teplárnám dostatečný 

časový prostor k definitivnímu rozhodnutí o další strategii a k případné konverzi na jiný 

typ paliva. Období let 2013 - 2020 (respektive 2017 či 2023) se vyznačuje relativní 

stabilitou těţby - ţádný z existujících lomů v tomto období neukončí činnost.  

Alternativní řešení problému (v krátkodobém či střednědobém horizontu, formou 

konverze uhelných tepláren na zemní plyn, či jiné alternativy zaloţené na spalování 

zemního plynu či jiných paliv jsou nerealizovatelná z časových, ekonomických i 

technologických důvodů.  

Přechod spotřebitelů tepelné energie ze systémů CZT (z uhelných tepláren) na 

lokální plynové domovní výtopny s sebou vedle zjevných negativních ekonomických 

dopadů na spotřebitele (nutnost významné investice do nového zařízení) nese i negativní 

ekologické dopady.  

Těţba nerostných surovin a jejich zpracování patřily k prvním významným 

aktivitám člověka a vţdy výrazně ovlivňovala vzhled krajiny a její ekonomický rozvoj. 

Výrazným kritériem při vymezení prostoru dobývání nerostných surovin je mimo 

technické a hospodárné vyuţití suroviny je i ohled na osídlení, komunikace a vodní toky. 

Cílem plánovaného postupu dolu je z jedné strany zachovat ţivotní a hospodářský funkční 

prostor a na druhé straně hospodárné vytěţení loţiska.  

  



Martin Gründl: Korekce těţebních limitů v Ústeckém kraji 

 

 

2014  2 

 

1. Územní ekologické limity 

Těţaři, horníci a někteří politici se dlouhodobě snaţí limity zrušit, aby těţba mohla 

pokračovat i za tyto hranice. Pokud by se to stalo, těţba by na Mostecku pohltila obce 

Jiřetín, Černice a přiblíţila by se na několik stovek metrů k Litvínovu. 

Územní limity těţby hnědého uhlí v severních Čechách jsou závazným usnesením 

vlády České republiky č. 444 z roku 1991, které bylo přijato na návrh tehdejšího ministra 

ţivotního prostředí Ivana Dejmala. Definuje dobývací prostory a oblasti, kde jsou zásoby 

uhlí odepsané. Jedná se o lokality: lom Bílina, lom ČSA, lom Nástup - Tušimice.[1] 

Hlavním důvodem jejich stanovení byla ochrana ţivotního prostředí a krajiny v 

oblasti severních Čech. Limity slouţí jako vládní záruka severočeským obcím, ţe se nadále 

nebude zhoršovat jejich prostředí a ţe mají dlouhodobou perspektivu své existence (tj. ţe 

má cenu zde kupovat nemovitosti, stavět a opravovat domy, rekonstruovat silnice, zakládat 

podniky atd.). [1] 

Platnost limitů je dlouhodobě zpochybňována ze strany těţařských firem 

(Severočeské doly a Mostecká uhelná společnost) a elektrárenské společnosti ČEZ. Těţaři 

mají podporu především u KSČM, ale i části ČSSD a ODS. K hlavním politickým 

odpůrcům prolomení limitů patří zejména regionální organizace ODS, KDU-ČSL a na 

celostátní úrovni hlavně Strana zelených.
 
[1]
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Obrázek 2 - Hranice dobývacího prostoru lomů Šverma a Vršany. Zdroj [4] 

Obrázek 1 - Hranice dobývacího prostoru lomů Merkur, Březno a Libouš. Zdroj [3] 
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Obrázek 3 - Hranice dobývacího prostoru velkolomu ČSA. Zdroj [5] 

 

Obrázek 4 - Hranice dobývacího prostoru lomu Ležáky. Zdroj [6] 
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Obrázek 5 - Hranice dobývacího prostoru lomu Bílina. Zdroj [7] 

 

Obrázek 6 - Hranice dobývacího prostoru lomu Chabařovice. Zdroj [8] 
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1.1. Důvody vzniku limitů 

Zásoby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi (dále jen SHP), uzavřené 

mezi Krušnými horami, Doupovskými vrchy a Českým Středohořím, jsou bohatstvím i 

prokletím tohoto kraje. Dokud se jejich těţba odehrávala hlubinným dolováním, nebo sice 

povrchově, ale tak, aby nepoškozovala historické osídlení, krajinu a přírodu, dokud těţaři 

byli místní podnikatelé se vztahem ke svému kraji, kompenzující újmu působenou zdejším 

obyvatelům bohatými příspěvky místní samosprávě, kultuře, sportu, okrašlovacím a jiným 

občanským spolkům, dotud kraj na těţbě uhlí a energetice a s tím souvisejícím průmyslem 

a dopravě bohatl. Bylo to na jeho městech a obcích, na jejich technické a dopravní 

vybavenosti, na jeho kulturních památkách, lázních a dalších turistických aktivitách vidět. 

Rozvoj textilního, koţedělného, sklářského, keramického průmyslu, strojírenství a 

elektrotechniky, chemie i potravinářství doplňovalo v ekonomickém profilu kraje 

zemědělství na kvalitní zemědělské půdě, v horách a podhůří lesní a vodní hospodářství. 

Vytvářela se tak pestrá a bohatá nabídka pracovních příleţitostí, vyrostly zde četné 

odborné školy, konjunktura konce 19. a začátku 20. století do I. světové války otupila 

náboţenské a národnostní třenice mezi českým, německým a ţidovským obyvatelstvem. 

Ještě první desetiletí po I. světové válce těţil kraj z této situace, i kdyţ rozpad Rakouska – 

Uherska probudil opět německý i český nacionalismus, vyhrocující se ve velké 

hospodářské krizi počátkem 30. let. Osídlení, krajina a příroda se však vyvíjely relativně 

harmonicky. Škody působené těţbou, energetikou a průmyslem nepřesáhly lokální 

měřítko. Největší a nejmodernější prvorepubliková elektrárna Ervěnice z roku 1926 měla 

instalovaný výkon „jen― 70 MW a stačila zásobovat kromě okolí i Prahu.
 
[2] 

Velký zlom nastal za II. světové války, kdy průmysl přešel na válečnou výrobu a 

těţba uhlí i energetika byly podřízeny německým zájmům na co nejvyšší produkci. Je 

ovšem příznačné, ţe kromě spalování bylo uhlí Němci pouţito v Záluţí u Litvínova i jako 

surovina k výrobě umělého benzinu, namísto nedostatkové ropy. Přeměna Československé 

republiky po roce 1948 na „kovárnu― lidově – demokratického a později socialistického 

tábora, charakteristická rozvojem hutnictví, těţkého strojírenství a těţké chemie, dopravní 

a technické infrastruktury, byly doprovázeny obrovským nárůstem těţby surovin i uhlí, 

výstavbou nových elektráren s řádově vyššími výkony, neţ byly Ervěnice. Vedle hlubinné 

těţby, která pokračovala, se začala čím dál víc prosazovat povrchová těţba hnědého uhlí, 

s neporovnatelně vyššími výkony, ale i dopady na krajinu a osídlení. Těţba se jiţ 

nevyhýbala historickým vesnicím ani městům, včetně královského města Mostu, tím méně 

pak zemědělské či lesní půdě, cenným přírodním a krajinným celkům, solitérním 

památkám, dopravní a technické infrastruktuře. Po odsunu českého v letech 1938 - 39 a 

pak německého obyvatelstva v letech 1945 – 46, po vyvraţdění většiny Ţidů za války, se 

kraj stal kořistí mnoha přistěhovaných lidí, kteří zde neměli kořeny. Z českého, 

moravského a slovenského území i Podkarpatské Rusi, ale i Volyňští Češi, Ukrajinci, 

Maďaři, Rumuni, Romové – často bez srovnatelné kvalifikace, bez citového vztahu 

k dědictví, které jim lacino „spadlo do klína―. Vše německé bylo povaţováno za 
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nepřátelské, podle toho se s tím zacházelo. Zmizel německý smysl pro pořádek, řemeslný 

fortel, znalost hospodaření na horských a podhorských zemědělských usedlostech. Bez 

potřebné údrţby a oprav chátraly domy, byty, komunikace, technická infrastruktura pro 

zásobování vodou, pro regulaci vodních toků, kanalizace. Mnohé továrny se vůbec 

nepodařilo znovu rozjet a staly se z nich jen sklady a později ruiny. Komunistický reţim 

nejen neměl zájem na zachování šlechtických sídel, církevních staveb a řádů, ale 

systematicky je ničil. Krajina přišla o drobnou architekturu, o síť turistických cest, 

rozhledny, odpočívadla, výletní restaurace, poutní kostely a Boţí muka, o měřítko 

drobných polí s pestrou skladbou plodin, o meze, drobné meandrující potoky, rybníky, 

doprovodné stromy a keře a další prvky územního systému ekologické stability (dále jen 

ÚSES). Scelené lány, přizpůsobené velkovýrobním formám rostlinné výroby s těţkými 

stroji, umělými hnojivy namísto statkových, chemickými prostředky k ochraně rostlin 

namísto jejich vyhubených přirozených nepřátel, s melioracemi či naopak umělými 

závlahami, zcela změnily měřítko a charakter krajiny, odtokové poměry. Učinily krajinu 

nepřístupnou a nepřívětivou pro člověka i pro mnohé do té doby rozšířené druhy hmyzu, 

ptactva a zvěře. Krajina i osídlení ztratily další část atraktivity pro cestovní ruch, dříve tak 

hojný. Všechny tyto změny se svými kumulativními a synergickými důsledky nepříznivě 

projevily na lidské psychice obyvatel a na lidském zdraví. Stoupaly výskyty nemocí 

horních cest dýchacích i plic, výskyt zhoubných novotvarů, úbytek počtu a kvality spermií 

u muţů, těhotenských komplikací u ţen, genetických poškození plodů a zpoţděného 

vývoje kostí, oproti celorepublikovému průměru se sniţoval věk doţití. Při delších 

bezvětří, v inverzním vývoji počasí a v období jarních i podzimních mlh dosahovaly 

koncentrace škodlivin v ovzduší takových hodnot, ţe to bezprostředně ohroţovalo děti, 

staré a nemocné lidi a čekárny lékařů se plnily pacienty. Lékaři, hygienici, učitelé a další 

odborníci začali na tento nepříznivý vývoj se sílícím důrazem upozorňovat státní orgány ve 

snaze tento nepříznivý vývoj zvrátit, zvláště kdyţ se ukázalo, ţe to vede aţ ke snahám 

odstěhovat se z kraje do lepšího prostředí. Namísto příčin však vládní místa začala v 80. 

letech řešit jen nepříznivé důsledky. Jedním z takových opatření byla nepsaná instrukce, ţe 

v jiných krajích nemají zaměstnavatelé přijímat pracovníky odcházející ze Severních 

Čech, města a obce jim nemají poskytovat byty. Pro ty, kdo v kraji naopak ţijí a pracují 

více neţ 10 let, začali vyplácet stabilizační příspěvek 2000 korun ročně na osobu, údajně 

na zlepšení ţivotosprávy a moţnosti rekreace ve zdravém prostředí. Příspěvek mezi lidmi 

brzy dostal výstiţný název „pohřebné―. Zhoršování příčin nepříznivého vývoje však 

pokračovalo s  výstavbou kaţdé další elektrárny spalující uhlí, s kaţdým novým sloţištěm 

popílku, s otvírkou dalších povrchových dolů a s vršením dalších vnějších výsypek zemin 

z nadloţí uhelné sloje, s výstavbou úpraven uhlí a se zaváděním nebezpečných chemických 

výrob. Zároveň rostla rozloha rumišť, neobdělávaných ploch dříve zemědělské půdy, šířily 

se plevely, alergizující a nepůvodní rostliny, divoké a černé skládky odpadů, stavebních 

materiálů, zvyšující prašnost a výskyt dalších škodlivin v ovzduší. Byly zničeny četné 

lokální vodní zdroje pro zásobování vodou a musela být vybudována nákladná vodárenská 

soustava se zdroji mimo devastované území. Povrchovou vodu z hor odváděly mimo důlní 
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díla nákladné stavby převaděčů. Některé pro osídlení, zemědělství, přírodu a krajinu 

důleţité toky byly spoutány do několikakilometrových potrubí. V 80. letech minulého 

století proto uţ nejen lékaři, hygienici a kantoři, ale i architekti, územní plánovači, krajinní 

ekologové, sociologové a odborníci dalších profesí varovali před moţným ekologickým 

i ekonomickým zhroucením kraje, bude-li tato devastace přírody, krajiny, osídlení i 

lidských duší pokračovat. Podařilo se jim sice v programových dokumentech a územních 

plánech kraje odvrátit tzv. „velkou variantu těţby―, kterou doporučovali vedoucím tohoto 

státu tzv. „sovětští experti―, a která by znamenala vyorání jedné obrovské brázdy od 

Pětipeské pánve a Klášterce nad Ohří na jihozápadě aţ po Ústí nad Labem na 

severovýchodě, ale na víc sami v tehdejších politických a hospodářských poměrech 

nestačili.
 
[2] 

Zásadní obrat nastal aţ v roce 1989, kdy se k odborníkům přidal lidový hněv a 

odpor k reţimu při dlouhotrvajících inverzích a prudkém nárůstu nemocnosti v podzimních 

měsících. Demonstrace v Teplicích a dalších místech kraje předznamenala události 17. 

listopadu a dnů následujících v Praze a postupně v celé zemi. Během několika týdnů došlo 

k zhroucení komunistické nadvlády, vznikly Federální výbor pro ţivotní prostředí, vedený 

předsedou Ing. Josefem Vavrouškem, CSc., Ministerstvo ţivotního prostředí České 

republiky pod vedením ministra RNDr. Bedřicha Moldana, CSc., péče o ţivotní prostředí 

se dostala do ohniska pozornosti nejen státních orgánů, ale i veřejnosti. Na úrovni federace 

byl zpracován a vydán „Atlas ţivotního prostředí a lidského zdraví ČSFR― a nový Zákon o 

ţivotním prostředí č. 17/1992 Sb., na úrovni české pak nejdříve inventura zděděného stavu 

v podobě knihy „Ţivotní prostředí České republiky― z roku 1990, navazující „Program 

ozdravění ţivotního prostředí České republiky― a v roce 1992 celá série nových zákonů 

k ochraně ţivotního prostředí a jeho sloţek. Program formuloval jednak věcné, jednak 

teritoriální priority, co musí stát začít řešit z příčin, nikoliv jen následků nedobrého stavu 

ţivotního prostředí u nás. Po věcné stránce to bylo zlepšení čistoty ovzduší, čistoty vod a 

opatření k ochraně půdy i hospodaření s odpady. Po stránce teritoriální to bylo zlepšení 

ţivotního prostředí a ţivotních podmínek obyvatel v Severočeské hnědouhelné pánvi, na 

Sokolovsku, v Ostravsko-Karvinské oblasti a v Praţském regionu.
 
[2] 

Pro tehdejší Severočeský kraj vznikl v návaznosti na zmíněné celostátní dokumenty 

v roce 1991 „Program ozdravení ţivotního prostředí v Severočeském kraji―, schválený 

českou i federální vládou. Ten ukládal mimo jiné do 8 let odsířit nebo odstavit všechny 

elektrárny spalující uhlí a také stanovit pro povrchovou těţbu uhlí a energetiku 

nepřekročitelné hranice k ochraně zbytků osídlení (zlikvidováno bylo tou dobou uţ přes 

100 sídel, poslední byly Libkovice u Mostu) i krajiny. To se týkalo i lesů na jiţních svazích 

Krušných hor, dalších prvků ÚSES, vodních toků, památek jako zámek Jezeří a zbytků 

arboreta pod ním, zbytku zámecké zahrady u zámku v Duchcově a dalších, ochrany 

hodných prvků. „Územní ekologické limity těţby a energetiky v SHP― schválila česká 

vláda usnesením č. 444/1991 jako trvalé, nezpochybnitelné hranice negativních 

důsledků těţby vč. vnějších výsypek a energetiky včetně vnějších sloţišť popílků. 

V důvodové zprávě se navíc jasně deklarovalo, ţe za tyto hranice nesmí působit ani 
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hladiny hluku přesahující hygienické limity, ani koncentrace škodlivin v ovzduší, takţe 

skutečné hrany skrývky se neměly přiblíţit víc, neţ 500 m od zástavby či jiných limity 

chráněných prvků. Za limity měly být podle usnesení vlády přehodnoceny vyhlášené 

dobývací prostory a odepsány zásoby uhlí ze zásob bilančních, těţitelných, do zásob 

nebilančních. To uţ se bohuţel po rozdělení ČSFR a po nástupu vlády premiéra Václava 

Klause v roce 1992 nestalo. Stejně tak uţ nebyly dokončeny práce na Programech 

ozdravění Sokolovska a Ostravsko – karvínské oblasti, ani nebyly schváleny podobné 

limity povrchové těţby pro Sokolovsko a hlubinné těţby pro Ostravsko a Karvínsko. 

Oblast péče o ţivotní prostředí byla premiérem Klausem prohlášena za „třešinku na dortu, 

který se teprve musí upéci―, čímţ myslel privatizaci a zásadní změnu hospodářského 

systému.
 
[2] 

Během 20. století se v oblasti od Kadaně aţ po Ústí nad Labem vytěţila území o 

rozloze mnoha km
2
. Příčinou bylo dobývání hnědého uhlí, jeţ bylo spáleno v mnohých 

tepelných elektrárnách a továrnách. V 70. a 80. letech nabyla těţba masových měřítek – 

kvůli rozšiřování dolů byly bourány rychle celé vesnice, ba i města (Most, Dolní Litvínov); 

jejich obyvatelé získali nové bydlení v tehdy masivně budovaných panelových sídlištích.
 

[1] 

Nekvalitní technologie pro masové spalování hnědého uhlí vedly k prudkému 

nárůstu obsahu škodlivého oxidu siřičitého a prachových částic ve vzduchu. Došlo k 

silnému poškození ţivotního prostředí v oblasti (např. hromadný úhyn lesů v Krušných 

horách) i ke zhoršení zdravotního stavu obyvatel. Vzhledem k neudrţitelnosti situace se 

tak vláda ČSFR rozhodla celou situaci vyřešit zavedením odsíření a odprášení významných 

státem vlastněných elektráren a ke stanovení hranic, které nesmí ani v budoucnu konkrétní 

doly překročit. V oblastech jiţ vytěţených pak byla podpořena tzv. rekultivace zničené 

(označované téţ i jako měsíční) krajiny.
 
[1] 

1.2. Legislativní vývoj limitů 

Ke zpochybnění trvalé platnosti limitů v SHP poprvé došlo na přelomu let 

2003/2004, kdy Ministerstvo průmyslu a obchodu, vedené tehdy Milanem Urbanem, mělo 

předloţit vládě premiéra Vladimíra Špidly novou Státní energetickou koncepci ČR. 

V úseku náměstka ministra pro energetiku Martina Peciny se zrodil materiál, který počítal 

nejen s dostavbou dalších dvou bloků v Jaderné elektrárně Temelín (kterou vláda Petra 

Pitharta z počátku 90. let 20. století odmítla), ale i s prolomením územních ekologických 

limitů těţby na Velkolomu Československé armády. Plánoval postup těţby na 

severovýchod od tehdejší těţební jámy přes zasypaný důl a výsypku Obránců míru na 

Černice a Horní Jiřetín, k litvínovským sídlištím Janov a Hamr a se stáčením porubní 

fronty k jihu do prostoru Záluţí, kde pod stávajícími chemickými provozy leţí odhadem 

500 mil. t kvalitního, málo sirnatého uhlí. Tyto klíčové zásoby, o které těţařům především 

jde, by se tedy nemusely rozfárat po doţití Chemopetrolu a dalších firem v Záluţí znovu 
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z povrchu, ale došly by k nim pohodlně v úrovni uhelné sloje postupně velkorypadla 

z VČSA. A to přesto, ţe uhlí pod Černicemi a Horním Jiřetínem je jen úzký výchoz sloje, 

vytěţené zčásti hlubinnou těţbou, zčásti povrchovým lomem Dolu Obránců míru, a navíc 

s vysokým obsahem síry. Skutečných zásob je tam málo a jde o uhlí nekvalitní. 

Ministerstvo ţivotního prostředí vydalo tehdy k Státní energetické koncepci záporné 

stanovisko k posouzení vlivů na ţivotní prostředí. Premiér Vladimír Špidla si nechal na 

nočním zasedání vlády vysvětlit argumenty obou sporných stran – MPO i MŢP. Pak 

rozhodl, ţe prolomení limitů musí být ze Státní energetické koncepce, schválené pak 

vládou v roce 2004, vypuštěno.
 
[2] 

Od té doby jsou limity opakovaně zpochybňovány jak těţaři, tak Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, některými politiky a politickými stranami, ale respektovala je i vláda 

Mirka Topolánka i vláda Petra Nečase. Limity vyhlášené v roce 1991 tak platí a jsou 

respektovány uţ 22 let. Bohuţel ani tato dlouhá doba nebyla vyuţita k zásadní změně 

nazírání na hospodářskou, surovinovou a energetickou politiku státu. Neproběhla ţádná 

výrazná změna orientace průmyslu na sofistikovanější, materiálově a energeticky méně 

náročné výroby, neškodící tolik ţivotnímu prostředí a lidskému zdraví. Rozhodně takovým 

počinem není hliníkárna Nemak, umístěná na nejkvalitnější zemědělské půdě v Havrani, 

kdyţ okres Most oplývá zdevastovanými plochami, hledajícími nové vyuţití. Nedaleko je 

přitom v místě bývalého vojenského letiště Ţatec obrovská, zatím nevyuţitá průmyslová 

zóna – „brownfields―. Nadále vyváţíme „surové― uhlí i elektřinu namísto zhodnocené ve 

výrobcích lidskou prací, pálíme ho s nízkou účinností v bytovém a komunálním 

hospodářství pro topení a přípravu teplé uţitkové vody, zatímco elektro-energetika udělala 

za těch 22 let mimořádný pokrok. Zaostáváme v programech úspor energie v místech 

konečné spotřeby i v odstraňování ztrát v rozvodech tepla. Demagogům a tunelářům 

z foto-voltaiky se podařilo načas zdiskreditovat vyuţívání nevyčerpatelných 

a obnovitelných zdrojů energie u veřejnosti i u politiků. Nemyslíme na naše děti a vnuky 

a prodáváme energii a tím i naše ţivotní prostředí pod cenou do zahraničí. Ještě z toho 

děláme ctnost, příspěvek k  soběstačnosti a ke konkurenceschopnosti našeho hospodářství.
 

[2] 

Zastánci prolomení limitů těţby často operují i hrozbou nezaměstnanosti, aţ bude 

muset být ukončena těţba na VČSA. Za těch 22 let však ubylo v těţbě několik tisíc 

zaměstnanců, aniţ si toho někdo všímal a vytvářel pro ně cílevědomě adaptační programy 

a nové pracovní příleţitosti. Dnes pracuje na VČSA cca 800 lidí, část z nich můţe jiţ odejít 

do důchodu, část na jiné blízké lomy (Vršany, Bílina), aniţ by museli měnit bydliště. 

Těţaři také nemohou popřít, ţe likvidací Černic a Horního Jiřetína by zlikvidovali řádově 

srovnatelné mnoţství pracovních příleţitostí v různých podnicích a zařízeních na povrchu, 

které mají trvalou perspektivu, zatímco uhlí tak jako tak, dříve nebo později, dojde a nelze 

na něm stavět budoucnost kraje ani obcí věčně.
 
[2] 

Bylo by načase, kdyby se odpovědní činitelé kraje a státu konečně odpoutali od 

minulosti a začali cílevědomě plánovat a budovat podmínky pro budoucnost kraje po uhlí. 
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Prospělo by to nejen dalším generacím, ale konečně by se doţila klidu i generace současná, 

iritovaná a stresovaná Damoklovým mečem hrozící těţby, mnozí po několikerém 

stěhování před ní. Jsou státy, které ţádné uhelné zásoby nemají, a přesto „nelezou po 

stromech―, jde o státy hospodářsky vyspělé. Není ţádný rozumný důvod, proč bychom se 

k nim nemohli zařadit i my a proč bychom nemohli vrátit Ústeckému kraji jeho bohatství a 

zdravé ţivotní podmínky. Nebo si opravdu někdo myslí, ţe těţba a energetika v minulých 

desetiletích kraj obohatila, ţe je na tom ţivotními podmínkami lépe, neţ jiné kraje ČR? 

Nikoliv. Po celou dobu na to kraj jen doplácel a není důvod věřit, ţe by tomu najednou 

začalo být jinak. Stačí se podívat na současný osud horníků na Ostravsku – Karvinsku; a to 

těţili kvalitní černé, koksovatelné uhlí. I tam bylo dávno na čase změnit hospodářskou 

strukturu, ekonomický profil kraje, ale i tam zaspali. Je nejvyšší čas o změně přestat jen 

ţvanit a začít konečně i něco pro to dělat. Nedokáţou-li to staří, musejí se o to zasadit ve 

vlastním zájmu, z prostého pudu sebezáchovy, ti mladší. My jsme stanovením limitů 

poloţili alespoň základ rekultivace krajiny, revitalizace osídlení, obratu k lepšímu. 

Promarnilo se uţ 22 let. Je tu příleţitost učinit z rekultivace krajiny a revitalizace osídlení, 

ze zásadního zlepšení ţivotních podmínek a zdraví, společenskou objednávku – chcete-li 

veřejný zájem, spolu financovatelný ještě z fondů EU. [2] 

1.3. Časový spor o prolomení limitů 

1.3.1. Rok 2005 

V roce 2005 se premiér vyjádřil pro zrušení těchto limitů, coţ zahájilo diskuzi o 

jejich budoucí existenci. Většina politiků však názor tehdejšího ministerského předsedy 

nesdílí a s rušením nepočítá. K nejvýraznějším kritikům prolomení limitů patří 

představitelé ohroţených obcí (např. Litvínov, Horní Jiřetín, Černice), občanských 

sdruţení (např. Kořeny) a ekologických nevládní organizací (např. Greenpeace, Hnutí 

Duha, STUŢ) i Strana zelených, která měla jejich zachování mezi prioritami svého 

volebního programu pro parlamentní volby v roce 2006.
 
[1] 

Případné rozšíření těţby uhlí by zasáhlo i některé obce, např. Horní Jiřetín a 

Černice, pod kterými se dosud nevytěţené uhlí nachází. Jejich obyvatelé jiţ dlouho bojují 

proti prolomení limitů, které by způsobily zánik těchto obcí; Mostecká uhelná společnost 

jim naopak nabízí náhradní bydlení na zcela jiné úrovni neţ v dřívějších dobách a 

argumentuje významností dosud nevytěţeného uhlí.
 
[1] 

1.3.2. Rok 2007 

Podporu částečného prolomení limitů těţby vyjádřil na konci února 2007 ministr 

průmyslu a obchodu, který navrhl obnovu těţby u Mariánských Radčic a Lomu (oblast 

bývalých Libkovic), tj. v oblasti, kde těţí firma Severočeské doly. K obcím by se těţba 

přiblíţila na 800, resp. 500 metrů. Římanův návrh je v rozporu s koaliční smlouvou druhé 

vlády, ve které je výslovný závazek zachovat limity těţby hnědého uhlí.
 
[1] 
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1.3.3. Rok 2008 

V březnu 2008 zahájily organizace Greenpeace, Hnutí Duha a Kořeny kampaň 

nazvanou "Ţivot začíná – těţba končí", jejímţ cílem je přispět k tomu aby, krajské 

zastupitelstvo navrhlo vládě odpis uhelných zásob za limity těţby.
 
[1] 

Na konci září 2008 Rada Ústeckého kraje podpořila odpis zásob hnědého uhlí pod 

městem Horní Jiřetín a pověřila krajského hejtmana, aby jej prosazoval při jednáních s 

vládou a dalšími ústředními orgány státní správy.
 
[1] 

V říjnu 2008 vládou jmenovaná energetická komise vedená Václavem Pačesem v 

ţádném scénáři dalšího energetického vývoje nepočítá s vyuţitím dostupných zásob uhlí za 

limity těţby, které v roce 1991 stanovila vláda, aby ochránila severočeské obce před 

rozšiřováním povrchových dolů.
 
[1] 

1.3.4. Rok 2010 

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

Ústeckém kraji. Z lídrů kandidátek se pro prolomení limitů vyslovil předseda ČSSD, 

pokud si to budou přát obyvatelé kraje v referendu. Proti tomu se staví zejména lídr 

zelených, který potřebě prolomit limity těţby oponuje a tvrdí, ţe největším tématem 

parlamentních voleb v roce 2010 bude právě osud severočeských obcí stojících na hnědém 

uhlí.
 
[1] 

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. Zároveň nedoporučila trvat na úplném odpisu zásob uhlí za limity 

a navrhuje jejich převedení do nebilančních zásob pro moţné budoucí jiné vyuţití neţ jako 

paliva. Komise ve svém stanovisku poukázala na zvýšenou nemocnost, sníţený věk doţití 

a zpomalený vývoj dětí v oblasti a upozornila i na problémy s obnovou lesních porostů i 

rizika z hlediska geologické nestability podloţí.
 
[1] 

V červnu 2010 se při vyjednávání o podobě středo-pravicové vlády pověření 

experti shodli doporučit neprolamovat limity těţby uhlí na Mostecku.
 
[1] 

1.3.5. Rok 2011 

Další diskusi kolem prolomení územních limitů zahájil Ministr průmyslu a obchodu 

v rámci zveřejnění výsledků dvou studií o stavu teplárenství.
 
[1] 
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2. Rozvoj těţby ve vazbě na korekci limitů 

2.1. Lom ČSA 

Lom Československé armády (zkráceně Lom ČSA) je hnědouhelný povrchový lom 

nacházející se v severočeské hnědouhelné pánvi pod úpatím Krušných hor. Na okraji lomu 

se nachází obce Vysoká Pec, Černice, a bývalé Komořany. Těţí zde společnost Severní 

energetická, která vznikla rozdělením Mostecké uhelné v roce 2008. [9] 

2.1.1. Historie  

V minulosti se zde nacházelo Komořanské jezero o přibliţné rozloze 5600 ha. I 

přes velkou rozlohu jezera bylo mělké a obsahovalo velké mnoţství sedimentů a jeho 

postupné zanášení vytvořilo rozsáhlé mokřady. Jezerem protékala řeka Bílina. V roce 1831 

započalo vysoušení z důvodů poţadavku důlní těţby a také ze zdravotních důvodů (vlhké 

prostředí, močály atd.). Postupným vysoušením se krajina nejdřív přeměnila 

v zemědělskou. [9] 

2.1.2. Postup těţby  

První skrývka povrchového dobývání začínala poblíţ severního okraje dnes jiţ 

zaniklé obce Nové Sedlo nad Bílinou. Dále těţba postupovala severovýchodním směrem k 

Jezeří a stáčela se pod patou Krušných hor aţ k dnešním Černicím, od kterých se lom 

nachází asi 0,5 km. [9] 

2.1.3. Vyuţití uhlí 

Vedle dolu se příhodně nachází Elektrárna Komořany pojmenovaná podle jiţ 

zaniklé obce. Nalézá se zde úpravna uhlí a tepelná elektrárna ve vlastnictví firmy United 

Energy. Uhlí je dopravováno rovnou z dolu po pásových dopravnících a také se zde 

zpracovává a transportuje k dalšímu vyuţití. [9] 

2.1.4. Důsledky těţby 

V důsledku těţby zmizelo několik kilometrů čtverečních původní krajiny i 

Komořanské jezero. V důsledku postupu těţby došlo k přeloţení páteřní komunikace I/13 z 

Chomutova do Litvínova vedoucí původně pod úpatím Krušných hor. Stejně tak byla 

přeloţena ţelezniční trať Ústí nad Labem - Chomutov, regionální trať Chomutov – 

Litvínov, byla zrušena bez náhrady. Dále z důvodů bezpečnosti těţby byla přeloţena i 

samotná řeka Bílina a ţeleznice. Jako náhrada slouţí dnes Ervěnický koridor. Výraznou 

změnou v hydrologických podmínkách oblasti bylo přeloţení nejen řeky Bíliny, ale i 

menších potoků stékajících z úpatí hor. Potoky Kundratický a Vesický byli umělými 

koryty přeloţeny a svedeny do Podrušnohorského přivaděče. Šramický a Černický potok 
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byl sveden do přeloţky Šramnického a Černického potoka s dvěma raţenými tunely o 

celkové délce 1 350 m. [9] 

2.1.5. Budoucnost těţby  

Těţba je zde omezena územními ekologickými limity těţby vzniklé usnesením 

vlády ČR č. 444 z roku 1991. V rámci stanovených limitů jsou zde k dispozici zásoby do 

roku 2021. V případě prolomení limitů se zde nachází pod několika obcemi přibliţně 750 

miliónů tun hnědého uhlí o předpokládané výhřevnosti 18 MJ/Kg. 

Největší překáţkou pro lobbující těţaře je město Horní Jiřetín s 2000 obyvateli a 

jeho osada Černice. Po ukončení těţby by zde mělo místo zbytkové jámy vzniknou 

rekultivační jezero o předpokládané rozloze 700 ha, objemu vody cca 274 mil. m
3
 a dobou 

napouštění 15-17 let. [9] 

2.2. Lom Bílina 

Lom Bílina je jednou z těţebních lokalit společnosti Severočeské doly a.s.. Leţí na 

hranicích okresu Most a Teplice. V blízkosti lomu se nachází města Bílina, Duchcov a 

Ledvice, dále pak vesnice Braňany a zaniklá vesnice Libkovice. K dolu Bílina, patří téţ 

několik rozsáhlých hospodářských objektů a pozemků. Ty jsou soustředěny především 

mimo prostory samotného dolu. V bílinské Důlní ulici, nalezneme například velkou 

čerpací stanici, především pro doplňování PHM do vozidel SD. Mimo jiné je zde také 

velký hlavní sklad, kde se soustředí všechny různé materiály a nová i vyslouţilá 

mechanizace, potřebná pro chod dolů a správu majetku SD. [10] 

2.2.1. Historie 

Původní lom nesl jméno Velkodůl Maxim Gorkij. Otvírka byla provedena 

severozápadně od města Bílina. Lom postupně přetěţil důl Aloise Jiráska a pokračuje 

směrem k Mariánským Radčicím. [10] 

2.2.2. Vyuţití uhlí 

Produkuje se zde především nízkosirnaté tříděné a energetické uhlí. Roční těţba je 

8-9 mil. tun uhlí při odklizu nadloţních zemin 50 mil. m³. Veškeré vytěţené uhlí v 

závislosti na jeho kvalitě je upraveno tříděním, drcením a rozdruţováním v úpravně uhlí 

Ledvice na obchodní uhelné produkty tříděného uhlí, prachového uhlí a palivových směsí s 

určením pro široké spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro 

komunální spotřebu. Většinu vytěţeného uhlí pouţívá jako palivo elektrárna Ledvice. [10] 

2.2.3. Důsledky těţby 

V průběhu těţby byl přerušen tok Radčického, Lomského a Loučenského potoka, 

původní přítoky Bíliny. Toky jsou svedeny přeloţkou do Loučenského potoka a zbytek je 

zachycen v nádrţi na hraně lomu a přečerpáván mimo těţební prostor. V předpolí lomu 
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bylo provedeno mnoţství drenáţí a úprav, které chrání těţbu před přívaly vody. Také byla 

v průběhu těţby přeloţena silnice II/256, která vedla přes Jenišův Újezd a Libkovice, dnes 

vede přes Mariánské Radčice. [10] 

2.2.4. Korekce limitů a budoucnost těţby 

V roce 2008 byl schválen plán dobývání na lomu Bílina do roku 2030. Původní 

limity těţby zasahovaly na vzdálenost 250 metrů od obce Braňany, současná korekce 

umoţnila na ţádost obce posunutí o zhruba 400 metrů dále. Společnost zde přišla o 31,8 

milionu tun uhlí a získala stejné mnoţství poblíţ bývalých Libkovic. Také se vyjednala 

ochrana proti prašnosti z těţby v podobě dvou nových lesoparků u Mariánských Radčic. 

[10] 

2.3. Teplárny v ČR a hrozba nedostatku uhlí 

Dodávky hnědého uhlí pro velké teplárny v ČR vázané dlouhodobými kontrakty 

postupně končí. U některých jiţ dlouhodobá smlouva dokonce skončila, coţ je příklad 

Plzeňské teplárenské, která nyní funguje pouze na bázi krátkodobých kontraktů. Velká část 

dlouhodobých smluv pak teplárnám skončí v roce 2012, některým pak v roce 2015 či 

dalších. V návaznosti na potřebu obnovení těchto smluv se objevuje problém týkající se 

zabezpečení budoucích dodávek tepla. [14] 

Jak bude ukázáno dále, údajná hrozba nedostatku uhlí neplyne z existence reálného, 

objektivního deficitu dostupného uhlí, a není ani problémem nedostatečných celkových 

zásob uhlí v ČR. Hrozba nedostatku uhlí je z významné části vytvářena uměle a to 

dosavadní obchodní strategií těţební společnosti Czech Coal. Tato společnost disponuje 

zásobami o celkovém mnoţství zhruba 300 milionů tun uhlí, které není chráněno těţebními 

limity. Přesto nedochází z takticko-obchodních důvodů k uzavírání kontraktů s teplárnami, 

protoţe tyto nejsou ochotny akceptovat poţadovanou cenu. [14] 

Podle dostupných údajů disponuje Czech Coal (i bez prolomení limitů) po roce 

2012 objemem cca 9 mil. tun volného (nekontrahovaného) uhlí ročně a po roce 2015 

objemem cca 10 – 11 milionů tun roční těţby, které doposud nekontrahoval. Tyto objemy 

lze proto klasifikovat jako „volné― uhlí. Celkem se jedná o zhruba 300 milionů tun volného 

uhlí na lomu Vršany. [14] 

 „Hnědé uhlí v zemi jako lahve koňaku ve sklepě―, tak definoval na konci roku 

2010 Czech Coal svoji strategii. V praxi by to znamenalo, ţe chce přestat těţit 

uhlí a ponechat ho nevytěţené v zemi do doby, neţ ceny hnědého uhlí vzrostou 

na poţadovanou úroveň. [14] 

 Na konci března 2011 (ČTK, 31. 3. 2011) oznámil Czech Coal oficiálně úmysl 

zvýšit cenu HU v nových kontraktech (většinou na období od roku 2013) na 

úroveň 60 aţ 68 Kč /GJ (vše bez ceny za dopravu), coţ je zhruba dvojnásobek 

odhadované průměrné trţní ceny HU v ČR (cca 30 – 35 Kč/GJ) [14] 
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 Podobně vysokou cenu (na úrovni 70 Kč/GJ) se společnosti Czech Coal 

podařilo prosadit zatím jen vůči Teplárně Otrokovice (akciový podíl Czech 

Coal v ní činí 34 %) [14] 

 Ve stejné době (duben 2011) společnost Sokolovská uhelná naznačuje, ţe cena, 

za kterou by v roce 2011 měla dodávat uhlí pro ČEZ, je niţší neţ 25 Kč/GJ 

(slovy „dvacetpět―) [14] 

2.4. Prognózy těţby a spotřeby uhlí 

Tab. 1 -  Zásoby uhlí, těžba a životnost lomů. Zdroj Inergin. 

 
Lom 

Těţba 

v roce 2009 

(mil. tun) 

Zásoby uhlí 

k 31. 12. 2009 

(mil. tun) 

Ţivotnost (rok – včetně) Poznámka 

C
ze

ch
 C

o
a
l ČSA 4,721 37,3 (*) 

2017 (při těţbě 4,5 m. t. rok) 

2023 (při těţbě 2,5 m. t. rok) 

CC se rozhodl sníţit 

těţbu na 2,5 mil. tun 

od r. 2013; 

(*) zásoby uhlí 

„před limity― (za 

limity dalších 750 

mil. t. 

Vršany, 

Šverma 
9,370 305 

2047 (při těţbě 8 m. t. rok 

v lomu Vršany 

Lom Šverma – 

ţivotnost jen do 

konce roku 2012 

S
D

 

Bílina 9,7 196 (*) 2030 (při těţbě 9,5 m. t. rok) 

SD očekává pokles 

těţby na 8 mil. t. r; 

(*) zásoby uhlí 

„před limity― (za 

limity dalších 100 

mil. t. 

Tušimice 12,9 247 2028 (při těţbě 13 m. t. rok) 

SD předpokládá 

pokles těţby na 9 

mil. t. r; 

S
U

 

Jiří 7 

127 Cca 2030 

V roce 2011 bude 

dočasně utlumena 

těţba v l. Druţba; 

SU předpokládá 

opětovnou těţbu v l. 

Druţba cca od roku 

2030 
Druţba 1,56 

Celkem 45,25 912,3   

 



Martin Gründl: Korekce těţebních limitů v Ústeckém kraji 

 

 

2014  17 

 

 Skutečná těţba hnědého uhlí v ČR (2009): 45,25 mil. tun ročně  

 Stav zásob HU v ČR nechráněného ekologickými limity: 912 mil. tun (k 31. 12. 2009)  

 Těţba hnědého uhlí v ČR po roce 2012:  

- 38,5 mil. tun (dle prognózy Czech Coal z roku 2009 a dle info SU v roce 2011)  

- 39,5 mil. tun (prognóza Invicta BOHEMICA z roku 2009)  

- 38 mil. tun (prognózovaný údaj ve zprávě „pracovní komise pro teplárenství―, 2011)  

 Spotřeba hnědého uhlí v ČR v letech 2013 – 2022:  

- 46 mil. tun ročně (prognóza Invicta Bohemica)  

- 43 – 44 mil. tun ročně (závěry „pracovní komise pro teplárenství“  

 Odhadovaný deficit hnědého uhlí v ČR v roce 2013:  

- 6,5 mil. tun (dle studie Invicta BOHEMICA)  

- 6 mil. tun (dle závěrů „pracovní komise pro teplárenství“)  

Z těchto dat jsou ve studiích Invicta Bohemica i „pracovní komise pro teplárenství― 

vyvozovány „neodvratitelně kritické― scénáře budoucnosti českého teplárenství (typu: 

zánik velké části uhelných CZT zdrojů během 10 let v případě, ţe nebudou prolomeny 

limity) a na základě toho je dovozována „nevyhnutelnost― dramatického nárůstu cen 

hnědého uhlí a následně i tepla v ČR s jediným navrhovaným závěrem o nutnosti 

prolomení územních ekologických limitů. [14] 

Prolomení limitů není nezbytně potřebné, jelikoţ reálný nedostatek uhlí fakticky 

nehrozí a existují řešení, jak zajistit potřebnou dodávku uhlí pro teplárny i bez prolomení 

územních ekologických limitů. [14] 

2.5. Těţební limity a prognóza deficitu uhlí po roce 2012 

Prognózy/studie (komise MPO/Invicta Bohemica) předpokládají, ţe po roce 2012 

klesne domácí těţba hnědého uhlí pod úroveň očekávané spotřeby s tím, ţe deficit (tedy 

nedostatek) uhlí se bude pohybovat na úrovni 6 – 6,5 milionu tun ročně. Z toho dovozují 

nutnost ukončení platnosti ÚEL. [14] 

Podle této studie je taková konstrukce ryze aritmetická a nezohledňuje reálné 

okolnosti a pravděpodobný vývoj na trhu, které mohou vést ke značným úsporám na straně 

spotřeby uhlí. [14] 

2.5.1. Těţba hnědého uhlí v rámci existujících ÚEL 

Czech Coal ve svých prognózách úrovně těţby v lomu Vršany (od roku 2013) 

uvádí objem 8 milionů tun HU ročně. Zde je nutno brát v potaz, ţe výše těţby je čistě 

rozhodnutím těţební společnosti. V případě Czech Coal vychází ze snahy udrţet na lomu 
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Vršany těţbu aţ za rok 2050. Společnost Czech Coal by však na lomu Vršany mohla i po 

roce 2012 reálně, bez významnějších investic těţit 9 milionů tun HU ročně. [14] 

Stejně tak by Czech Coal mohl pokračovat v lomu ČSA i po roce 2012 v těţbě cca 

5 milionů run ročně. Z toho plyne, ţe celková těţba hnědého uhlí by po roce 2012 mohla 

činit aţ 44,5 milionů tun. [14] 

Na druhou stranu, podle informací Sokolovské uhelné je tato těţební společnost z 

technických důvodů nucena dočasně přerušit těţbu v lomu Druţba s plánovaným 

obnovením aţ cca v roce 2030. To fakticky představuje sníţení těţby SU ze současných 

7,5 mil. tun (odhad SU na rok 2011) na cca 6,5 mil. tun ročně. [14]  

Tab. 2 - Těžební společnosti - současná a prognózovaná těžba uhlí v rámci platných ÚEL. Zdroj 

Inergin. 

 Prognóza Invicta 

Bohemica 

Prognóza Czech 

Coal a SU 

Společnost Důl 2010 (tis. tun) 2013 (tis. tun) 2013 (tis. tun) 

Czech Coal 

VU (Vršany, 

Šverma) 
8807  8000 

LU (ČSA) 4628  2500 

Kohinoor 415   

Celkem 13850   

SD 
Bílina 9341  9000 

Tušimice 12288  12500 

Celkem 21629   

SU 

Jiří 7670  6500 

Druţba 746  0 

Celkem 8416   

Celkem ČR 43895 39500 38500 

 

2.5.2. Těţba HU za územními limity a energetická bezpečnost ČR 

Za rok 2010 dosáhlo kladné saldo obchodu ČR s elektřinou úrovně 15 TWh. Export 

elektřiny tedy podstatně převyšoval import do ČR. Ukazuje se proto, ţe instalovaná 

kapacita energetických zdrojů v ČR disponuje velmi významnou rezervou pro případné 

sníţení samostatné výroby elektřiny, tedy výroby v kondenzačním reţimu. [14] 
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Tab. 3 - Instalovaný výkon zdrojů, výroba elektřiny a export elektřiny v ČR. Zdroj ERÚ. 

Ukazatel 2010 2009 

Instalovaný výkon (MW) 18 804 18 326 

Výroba brutto (GWh) 85 910 82 250 

Spotřeba brutto (GWh) 70 962 68 606 

Dovoz elektřiny (GWh) 6 642 8 586 

Vývoz elektřiny (GWh) 21 591 22 230 

Saldo obchodu s elektřinou (GWh) +14 949 +13 644 



Ukazuje se, ţe spotřeba hnědého uhlí na samostatnou výrobu elektřiny můţe být 

sníţena, aniţ by byla ohroţena energetická bezpečnost ČR – tedy její soběstačnost ve 

výrobě elektřiny. [14] 

Současně se dá dovodit, ţe uhlí nacházející se za územními limity na lomu ČSA 

není pro zajištění energetické bezpečnosti ČR potřebné. Prolomení limitů proto nelze 

ospravedlňovat tvrzením o zajištění budoucí energetické bezpečnosti ČR, neboť takové 

tvrzení nelze doloţit fakty. [14] 

Tab. 4 - Těžba za ÚEL a výroba elektřiny v ČR. Zdroj Inergin. 

Moţná těţba za 

ÚEL na lomu 

ČSA (mil. tun) 

Dodatečný 

instalovaný 

výkon 

kondenzační 

elektrárny (*) 

(MWe) 

Výroba 

elektřiny (*) 

ročně (TWh) 

ČR  - kladné 

saldo bilance 

elektřiny (**) 

(TWh) 

Přebytek 

elektřiny v ČR 

bez uhlí za ÚEL 

(***) (TWh) 

5 1000 7 +15 +8 

8 1600 11,5 +15 +3,5 

 

 

 
Pozn.  

(*) … odhad; předpokládá se, že tento nový energetický zdroj plně využije veškeré HU těžené za ÚEL na 

lomu ČSA pro samostatnou (kondenzační) výrobu elektřiny  
(**) … rozdíl mezi Exportem a Importem elektřiny z/do ČR za rok 2010  

(***) … rozdíl mezi současným obchodním saldem výměny elektřiny a elektřinou vyrobenou z uhlí za ÚEL na 

lomu ČSA 
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Ani při maximalistické těţbě za ÚEL na lomu ČSA na úrovni 8 mil. tun ročně by 

výroba elektřiny z tohoto uhlí nedosáhla úrovně dnešního přebytku elektřiny v ČR. [14] 

Jediným „negativním― důsledkem zachování územních limitů by tak bylo vynucené 

sníţení exportu elektřiny z důvodu sníţení samostatné výroby elektřiny vzhledem k 

uvaţovanému preferenčnímu vyuţití HU na výrobu tepla (respektive pro výrobu tepla v 

reţimu KVET na úkor samostatné výroby elektřiny). [14] 

Ukončení těţby na lomu ČSA (respektive zachování platnosti ÚEL v lokalitě ČSA) 

by neohrozilo kladnou (přebytkovou) bilanci obchodu s elektřinou a tedy neohrozí 

energetickou bezpečnost ČR. [14] 

Prolomení limitů nemá strategický význam pro energetickou bezpečnost ČR - těţba 

za územními limity není potřebná k řešení energetické bezpečnosti ČR. [14] 

Jak ukazuje předchozí i následující tabulka, i při zachování platnosti ÚEL existuje 

potenciál pro další sníţení samostatné (kondenzační) výroby elektřiny bez negativních 

důsledků pro energetickou bezpečnost. [14] 

Sníţení samostatné výroby elektřiny by dále přispělo ke zvýšení úspor při spotřebě 

hnědého uhlí v ČR. [14] 

 

 

Tab. 5 - Přebytek elektřiny a úspora HU v ČR. Zdroj Inergin. 

Kladné saldo elektřiny v ČR za 

rok 2010 

 (TWh) 

Odpovídající instalovaný výkon 

kondenzační elektrárny 

 (MWe) 

Spotřebované hnědé 

uhlí 

 (moţná úspora HU) 

 (mil. tun/ročně) 

+15 2150 10,7 

 

 

2.5.3. Reálná bilance na základě úspor ve spotřebě HU v ČR 

Spotřeba hnědého uhlí v ČR v nadcházejícím období bude ve skutečnosti niţší, neţ 

prognózují výše zmiňované studie a to díky mnoha faktorům – viz následující tabulka. 

Ukazuje se, ţe i kdyţ zůstanou zachovány územní ekologické limity v jejich současné 

podobě, bude na základě úspor dosaţeno vyrovnané bilance HU. [14] 
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Tab. 6 - Reálné možnosti redukce spotřeby uhlí po roce 2012. Zdroj Inergin. 

Zdroj úspory 
Úspora uhlí 

(mil. tun/ročně) 
Komentář 

Odběry ČEZ - 

Elektrárna 

Počerady 

 

3 – 3,5 

3 bloky doţijí v roce 2012, další blok ukončí činnost v roce 

2015. Do roku 2007 měla být podepsána smlouva s Czech 

Coal (lom Vršany) o dodávkách uhlí pro Počerady tak, aby 
ČEZ mohl začít stavbu nových uhelných bloků. K podpisu 

smlouvy na odběr uhlí z lomu Vršany však nedošlo. ČEZ 

ţaluje Czech Coal za zmaření projektu stavby el. Počerady a 

výstavbu nových uhelných bloků nezahájil. ČEZ v 
Počeradech v březnu 2011 zahájil stavbu plynové elektrárny 

840 MWe.  

Unipetrol 0,8 
Dle zpráv médií sníţí Unipetrol spotřebu (ukončením 
činnosti 1 bloku) o cca 800 tisíc tun uhlí.  

United Energy (0,8) 

United Energy pravděpodobně ukončí výrobu zaloţenou na 

vyuţití hnědého uhlí vzhledem k odprodeji tepelných 

rozvodů ve prospěch ČEZ (k ukončení výroby však nemusí 
dojít jiţ v roce 2013).  

Energotrans ((1,6)) 
ČEZ jako budoucí vlastník (zatím jen) uvaţuje o konverzi 

zdroje na zemní plyn (nezahrnuto do součtu). 

Spoluspalování 

biomasy 
1 

Přechod alespoň některých tepláren na spoluspalování 
biomasy; například Plzeňská teplárenská plánuje uspořit 

více neţ cca 200 tisíc tun uhlí ročně přechodem na 

spalování biomasy; /komise MPO ve zprávě uvádí jako 
maximum 1 – 1,5 milionu tun HU, jeţţ lze v ČR nahradit 

biomasou/. 

Další úspory 2 

Úspory uhlí na základě modernizace, sniţování 

instalovaného výkonu zdrojů a optimalizace výroby energie; 
spoluspalování černého uhlí s hnědým, náhrada části 

hnědého uhlí dodávkou tepla pro ČB z JE Temelín; přechod 

menších tepláren na zemní plyn, celková racionalizace 
kondenzační výroby elektřiny zdrojů ČEZ. 

Celkem v ČR 6,8 – 8,1 Rozpětí moţných celkových úspor spotřeby HU. 
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2.5.3.1. Pesimistický odhad bilance HU 

Tab. 7 - Pesimistický odhad bilance HU. Zdroj Inergin. 

Těţba HU 2013 

Nekorigovaná 

spotřeba 2013 

(odhad současné 

spotřeby) 

Úspory uhlí 

Korigovaná 

spotřeba 2013 

(po započtení 

úspor) 

Bilance roku 

2013 

(mil. tun) 

38 mil. tun 46 mil. tun 6,8-8,1 mil. tun 39,2-37,9 mil. tun -1,2 aţ +0,1 

2.5.3.2. Realistický odhad bilance HU 

Tab. 8 - Realistický odhad bilance HU. Zdroj Inergin. 

Těţba HU 2013 

Nekorigovaná 

spotřeba 2013 

(odhad současné 

spotřeby) 

Úspory uhlí 
Korigovaná 

spotřeba 2013 

Bilance roku 

2013 

(mil. tun) 

38 mil. tun 43 mil. tun 6,8-8,1 mil. tun 36,2-34,9 mil. tun +1,8 aţ +3,1 

 

V nejhorší moţné variantě bude bilance mírně deficitní (- 1 mil. tun), reálně však v 

nejlepší variantě můţe přebytek dosáhnout aţ 3 miliony tun HU ročně. [14] 

2.5.4. Nutnost nalezení reálného řešení po roce 2012 

Dílčí závěr, signalizující, ţe i po roce 2012 bude objem těţby uhlí zhruba 

dostatečný (bude existovat zhruba vyrovnaná bilance, případně i reálný přebytek HU) k 

pokrytí nutných potřeb domácích hnědouhelných výrobců energie, je důleţitým 

výsledkem, který je optimističtější, neţ dosavadní studie či prognózy, které predikují 

deficit a nevyhnutelnost kritických scénářů. [14] 

Na druhou stranu, výsledek signalizující vyrovnanou/přebytkovou bilanci HU, je 

čistě bilanční úvahou, která - sama o sobě - nemůţe konkrétním teplárnám zajistit dodávku 

uhlí. [14]  

Samotný fakt existence dostatečného bilančního objemu uhlí na trhu nezaručuje 

teplárnám reálnou dodávku uhlí za ekonomicky akceptovatelnou cenu. [14]  

Teplárny potřebují mít dodávku uhlí zajištěnu na bázi alespoň střednědobé 

smlouvy. Proto je nutné hledat komplexnější řešení situace – tzn. taková řešení, která by 

spolehlivě a dlouhodobě zaručovala, ţe vyrovnaná či dokonce kladná bilance 

disponibilního uhlí v ČR bude promítnuta do reálných kontraktů mezi těţebními 

společnostmi a teplárnami. Z toho plyne: 
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 buď musí existovat reálná ochota všech stran k uskutečnění transakcí o 

dodávce/odběru HU (taková ochota u všech těţebních společností však zatím na 

trhu zjevně neexistuje). [14] 

 nebo musí do tohoto procesu vstoupit existující a legitimní „vyšší autorita― – 

skutečný vlastník nerostného bohatství, který dokáţe na trhu zprostředkovat 

uskutečnění transakcí a dosaţení rovnováhy ve prospěch koncových 

spotřebitelů tepla. [14] 

2.5.5. Stát jako garant řešení situace 

Těţba uhlí (nerostných surovin) je jiţ dnes komplexně regulována prostřednictvím 

Horního zákona. Uhlí jako vyhrazený nerost je dle Horního zákona nerostné bohatství 

patřící státu a musí být proto vyuţíváno ve veřejném zájmu. Garantem a 

zprostředkovatelem celkového vyváţeného řešení situace s dodávkami uhlí proto musí být 

stát jako zákonný vlastník nerostného bohatství v České republice. Podle tohoto zákona 

stát rozhoduje o tom, zda společnost bude či nebude v dané lokalitě těţit (ţádná společnost 

nemůţe začít těţit, aniţ by od státu získala oprávnění k těţbě, kdyţ významnou roli hraje 

MŢP a MPO). Horní zákon také výslovně stanovuje, ţe těţební společnost nesmí těţbu 

uhlí omezit či zastavit - z obchodních důvodů. [14] 

Stát se proto musí aktivně angaţovat, aby zajistil vyuţití svého uhlí ve prospěch 

zajištění dodávek tepla ve veřejném zájmu. Stát musí zprostředkovat rovnováhu na 

deformovaném trhu, kdy dnes na jedné straně - v nevýhodném postavení - stojí teplárny s 

regulovanou (věcně usměrňovanou) cenou tepelné energie. Na straně druhé profitují 

těţební společnosti, které si cenu uhlí určují zcela volně, přičemţ k cenotvorbě - logicky – 

vyuţívají své výhodnější (dominantní) pozice jednoho z 3 subjektů s výhradním přístupem 

k hnědému uhlí v ČR. Přístup státu se doposud jeví jako nekonzistentní: na jedné straně 

cenu tepla pro spotřebitele reguluje (věcně usměrňuje), na druhé straně cena uhlí 

nepodléhá ţádné regulaci a těţební společnosti samotné mohou cenu uhlí neomezeně 

ovlivňovat (např. zvýšit). [14] 

3. Moţnosti těţby v zastavěném území, zahraniční zkušenosti 

3.1. Doly versus obce 

Zda mají obce ustoupit těţbě uhlí, je velmi citlivé téma. Pokusů o prolomení 

ekologických územních limitů těţby a obnovení bourání severočeských měst a vesnic se v 

krátké polistopadové historii vyskytlo uţ několik. Naposledy minulý rok, kdy ministerstvo 

průmyslu a obchodu předloţilo svoji představu o dalším vývoji české energetiky. Na 

počátku devadesátých let vláda rozhodla, ţe se rozvoj Podkrušnohoří nemá nadále opírat o 

kombinaci těţby uhlí, tepelných elektráren a těţkého chemického průmyslu. Stanovila 
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proto tzv. územní ekologické limity těţby, které chrání severočeské vesnice a města před 

postupujícími doly. Nyní ale ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) — v rámci přípravy 

státní energetické koncepce — přišlo s návrhem prolomit dvanáctileté tabu o 

nedotknutelnosti obcí a tyto limity zrušit. Celkové zásoby uhlí v Podkrušnohoří původně 

přesahovaly devět miliard tun, z toho asi tři miliardy jiţ byly vytěţeny. [11] 

V pánvi bylo v průběhu desetiletí naprosto zdevastováno přes 300 km
2
 krajiny, z 

toho 90 procent přímo těţbou. Obětí dolů se staly v prvé řadě desítky vesnic. Od konce 

druhé světové války bylo v severních Čechách zlikvidováno 106 obcí, včetně historického 

města Most. Drtivá většina z nich (81) stála v cestě právě těţbě uhlí. Vystěhováno tak bylo 

devadesát tisíc lidí. Protoţe bourání postihovalo stále další obce, mnozí lidé v tomto 

regionu byli během svého ţivota donuceni změnit domov aţ třikrát. V současné době ţijí v 

Horním Jiřetíně, ohroţeném zvaţovanou těţbou, občané, kteří uţ nucené stěhování zaţili. 

Nedílnou součástí komplexního programu ozdravění devastovaného severočeského 

regionu se proto po roce 1989 staly také tzv. územní ekologické limity. Ty pro jednotlivé 

doly a výsypky určují hranice, které nesmí povrchová těţba, respektive ukládání jejího 

odpadu, překročit. Chrání tak mimo jiné všechny zbývající obce včetně hygienického 

pásma mezi okraji vesnic a nejzazším budoucím okrajem důlní jámy, zpravidla 500 metrů 

širokého. [11] 

Limity byly stanoveny třemi usneseními vlády z podzimu 1991, která se postupně 

týkala Chabařovic, celého Podkrušnohoří a Sokolovska. Usnesení ukládají příslušným 

úřadům (ministerstva, tehdejší okresní úřady a Český báňský úřad) respektovat při svém 

rozhodování tyto závazné linie a zároveň upravit jiţ vyhlášené dobývací prostory 

hnědouhelných dolů a provést tzv. odpis zásob uhlí. Ten umoţňuje zrušit stanovené loţisko 

nerostných surovin (vynětím zásob z evidence nebo převodem do jiné kategorie, tzv. zásob 

nebilančních), a v praxi tak znemoţnit jeho těţbu. [11] 

O odpisu rozhoduje komise ministerstva ţivotního prostředí na návrh úřadů nebo 

důlní firmy. Nezbytné podklady musí ovšem poskytnout ten, kdo o něm má přesné 

informace, tedy zpravidla těţební společnost. Protoţe k tomu však není nijak nucena, 

stávají se úřady v praxi rukojmími provozovatelů dolů. Dva společné pokusy bývalého 

mosteckého okresního úřadu a obce Horní Jiřetín dosáhnout odpisu zásob tak jiţ 

ztroskotaly na obstrukcích s těţební společností. Význam limitů se neomezuje jen na 

ochranu těţbou bezprostředně ohroţených obcí. Zároveň představovaly klíčový krok ke 

změně orientace ekonomického rozvoje severočeského regionu, která opustila výlučný 

důraz na těţký průmysl a masivní povrchovou těţbu. Jejich stanovení bylo chápáno jako 

potvrzení tohoto trendu a dlouhodobá jistota pro další rozvoj chráněných vesnic.[11] 
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3.2. Ve veřejném zájmu 

Zabránit těţbě však obce přeci jen mohou — pokud odmítnou prodat své pozemky. 

Rizika, kdy i jednotlivec můţe neochotou k prodeji své parcely zablokovat další postup 

dolu, si bylo vědomo i MPO. V příloze číslo šest Aktualizace Státní energetické koncepce, 

kterou MPO zveřejnilo v září 2003, najdeme větu: „Krajním opatřením pro podporu 

racionální těţby HU [hnědého uhlí] za hranicemi současných limitů těţeb je definování 

pojmu veřejného zájmu (při novele zákona v roce 2004) a moţnost jeho individuální 

aplikace i v podmínkách těţby hnědého uhlí.― A v příloze číslo osm pak: „… zrušení 

dnešní blokace těţby hnědého uhlí (nařízení vlády z roku 1991) nemusí být dotaţené do 

povolení jeho těţby, nebude-li existovat moţnost, pouţít jako mezní případ institut 

veřejného zájmu.―[11] 

3.3. Zásadní zlom. Přechod od hlubinné k povrchové těţbě 

 Změna technologie přinesla velkoplošnou těţbu 

 Drastický zásah do krajiny i do ţivotního prostředí 

 Fatální střet mezi těţbou a sídelními útvary byl vţdy podřízen zájmům těţby 

 Zmizelo přes 100 obcí včetně královského města Most 

 Byly dlouhodobě ignorovány zásady trvale udrţitelného rozvoje – rovnováha 

mezi ekonomikou, sociálními aspekty a ţivotním prostředím 

 Došlo k vykořenění lidí, k deformaci základních ţivotních hodnot (vztah 

k bydlišti, k majetku, sousedským a rodinným vazbám) [12]   

3.4. Sociální dopady 

 Vystěhováním obcí došlo ke zpřetrhání dlouholetých sociálních vazeb 

v tradičních sídlech bez jejich náhrady 

 Naprostá většina vystěhovaných obyvatel byla nuceně přestěhována do 

panelových domů 

 Došlo ke ztrátě přirozené vazby na „své― bydliště 

 Výrazně se zvýšil pocit i faktická anonymita obyvatel 

 V panelákových sídlištích se začaly tvořit sociálně vyloučené lokality 

 Anonymita, ztráta základních hodnot a neschopnost pozitivní identifikace se 

„svým― bydlištěm, to všechno vedlo k nárůstu sociopatologických jevů – 

kriminalita, drogy, vandalství, pasivní ţivotní styl, extremismus[12] 
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3.5. Zdravotní stav 

 Dlouhodobé zhoršení ţivotního prostředí, pasivní ţivotní styl i sociální 

nezakotvenost vedly k prudkému zhoršení zdravotního stavu místních lidí 

 Statistiky jsou neúprosné a vykazují trvale smutný primát zdejšího regionu 

v závaţných onemocněních všech věkových skupin 

 Vykazujeme nejniţší věk doţití[12]   

3.6. Zaměstnanost 

 Jednostranné zaměření regionu na energetiku se negativně projevuje na 

vysokém procentu nezaměstnaných 

 Velcí zaměstnavatelé začali racionalizovat své podnikatelské aktivity a uvolňují 

zaměstnance s velmi nízkou schopností přeškolit se na jinou práci 

 V těţebních společnostech je velké procento zaměstnanců s jednostrannou 

kvalifikací, kteří se obtíţně vyrovnávají se změnami svého profesního uplatnění 

 V těţebních společnostech aţ na výjimky nevznikají nové podnikatelské 

záměry, které by umoţnily zaměstnání pro uvolňované pracovníky[12] 

3.7. Vzdělanost 

 V úrovni vzdělání na středoškolském i vysokoškolském stupni je náš kraj na 

samém konci v rámci České republiky 

 Mladí a vzdělaní lidé opouštějí region nebo se nevracejí po dostudování zpět, 

protoţe zde nenacházejí přirozené hodnoty a vazby, na nichţ by chtěli postavit 

svou perspektivu[12] 

3.8. Pověst regionu 

 Stále ještě máme pověst „černé díry― republiky, regionu, kterému je lepší se 

obloukem vyhnout 

 Narušená krajina a nejistota z budoucnosti limituje cestovní ruch 

 Podnikatelské prostředí je deformováno a neumoţňuje odpovídající a potřebný 

rozvoj především v oblasti sluţeb 

 Noví investoři váhají s umístěním svých aktivit do regionu s nízkou a 

jednostrannou kvalifikační úrovní 

 Potencionální ohroţení těţbou znehodnocuje ceny nemovitostí[12]   
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3.9.  Stav ţivotního prostředí 

 Největším problémem obcí v okolí dolů je prašnost a hluk 

 V případě dolu Československá armáda se k těmto problémům přidává ještě 

ohroţení stability svahů Krušných hor 

 Těţební činnost však také zásadně ovlivňuje další aspekty ţivotního prostředí – 

komunikační vazby mezi obcemi, vodohospodářský reţim, druhovou 

rozmanitost rostlinstva i zvířectva, ochotu lidí zajímat se a starat o okolí svého 

bydliště, mění prodění vzduchu a tím ovlivňuje stav ovzduší zejména při 

inverzním vývoji počasí [12]. 

3.10. Přesídlení v zahraničí 

Cílem plánování postupu těţby nerostných surovin je z jedné strany zachovat 

ţivotní a hospodářský funkční prostor a na druhé straně hospodárné vytěţení loţiska. Ne 

vţdy je však moţno provozovat povrchové dolování bez zásahu do osídlení a 

infrastruktury, a to zejména z důvodu uloţení loţiska, technických a ekonomických 

důvodů. V rámci hranic loţiska leţící osídlení většinou nemůţe být proto při dobývání 

ušetřeno a vyţaduje se jejich přestěhování.[13] 

Přesídlení obcí bylo vţdy jedním z důsledků hornické činnosti, v Německu jsou 

známy první zmínky o přesídlení v roce 1920. Ve středním Německu se od druhé světové 

války do roku 1989 uskutečnilo celkem 126 přesídlení podmíněných těţbou uhlí, jimiţ 

bylo postiţeno 51 200 lidí.[13] 

Měnila se však forma, a to nejen z titulu času, ale i společenského zřízení. Zatímco 

v západních zemích docházelo po roce 1945 k přesídlení a byl v maximální míře pouţit 

nástroj dohody při respektování a ochraně osobního vlastnictví, ve východoevropských 

zemích byl pouţit nástroj vyvlastňovací, tak, jak umoţňovaly tehdejší zákony. Tento 

princip a postup byl jak v tehdejším Československu, tak i v NDR naprosto shodný. Celé 

obce či sídelní útvary byly přestěhovány do jednoho panelového domu, po názvech obcí 

zbyly jen jména ulic na sídlišti. Státní uhelná společnost se většinou po dostavbě sídliště 

moc nezaobírala doplněním o potřebnou občanskou vybavenost. Je nutné však zdůraznit, 

ţe nejenom hornictví je jenom příčinou likvidace obcí či sídelních útvarů. Všeobecně se 

tvrdí, ţe doly byly největším důvodem jejich zániku na území Čech a Moravy, statistika 

však hovoří o tom, ţe zánik jednotlivých obcí je dán i politickou situací, přizpůsobením 

krajiny potřebám člověka, vyčleněním území pro jiné účely, atd. Pokud jde o 

nespecifikovanou oblast zániku obce, osady, samoty, či nespecifikovanému zániku 

objektu, jde většinou o samovolný proces vysídlení, který je dán ţivotním stylem v 21. 

století, a to rozvojem větších měst a postupným vysídlením těchto sídel a objektů, nebo 

odchodem lidí do měst za prací z důvodu.[13] 
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4. Varianty moţného vývoje 

4.1. Uhlí z lomu Vršany varianta I. 

4.1.1. Podmínka preferenčních dodávek uhlí z lomu Vršany pro domácí 

teplárny 

První krok učinilo Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky (MŢP), které 

ve stanovisku EIA (z listopadu 2010) k rozšíření těţby v lomu Vršany stanovilo 

společnosti Czech Coal podmínku, aby 60 % roční těţby hnědého uhlí z lomu Vršany bylo 

dlouhodobě vyuţito pro teplárenské zdroje zajišťující dodávky tepla pro systémy 

centrálního zásobování teplem na území ČR. Stanovení přednostních dodávek části objemu 

uhlí z lomu Vršany ve prospěch kogeneračních tepláren je nejlogičtějším a 

nejefektivnějším řešením situace tepláren. Uhlí z lomu Vršany není po roce 2012 

kontrahováno (tzn., jedná se o volné uhlí, pro které těţební společnost zatím nemá ţádné 

obchodní uplatnění) a je plně technicky vyuţitelné. Myšlenka preferenčních dodávek uhlí 

pro teplárny je v souladu s doporučeními vládní „Pačesovy komise― a je v souladu s 

publikovaným návrhem Státní energetické koncepce z roku 2009. Hnědé uhlí je podle 

„horního zákona― (z. č. 44/1988 Sb.) vyhrazený nerost, který je ve vlastnictví státu. 

Těţební společnost má pouze licenci k dobývání tohoto nerostu. Stanovisko MŢP je tedy 

plně v souladu s právním řádem ČR. [14] 

 nerostné bohatství patřící státu musí být vyuţíváno v zájmu vlastníka, tzn. ve 

veřejném zájmu  

 ve vzniklé situaci je proto jednoznačně ve veřejném zájmu, aby skutečný 

vlastník uhlí, tedy stát, zajistil teplárnám alespoň určitý objem ze svého uhlí  

 vzhledem k tomu, ţe stát uděluje právo toto uhlí těţit, má také plné právo určit, 

jak toto uhlí bude vyuţito  

 stát můţe zcela legitimně poţadovat, aby část uhlí z lomu Vršany byla 

přednostně dodána pro kogenerační výrobu tepla  

Pokud by stát nedokázal splnění podmínky uplatnit čistě na základě 

environmentálního stanoviska EIA (MŢP), musí přistoupit k uplatnění podmínky cestou 

legislativní – a to v rámci novelizace „horního zákona― (44/1988) v návaznosti na 

aktualizovanou Státní energetickou koncepci (do které musí být uvedená podmínka 

preferenční dodávky uhlí rovněţ zapracována), či jinými legislativními nástroji. [14] 

4.1.2. Ekologické aspekty preferenčních dodávek uhlí pro teplárny 

Podstatně vyšší účinnost vyuţití a výrazně niţší emise, neţ kdyby bylo uhlí z Vršan 

spáleno při výrobě elektřiny např. v chystané elektrárně Czech Coal či jiné elektrárně, 

která nepracuje v reţimu kombinované výroby tepla a elektřiny, zaručí vyuţití uhlí v 

ekologických kogeneračních teplárnách. Zachování systémů centrálního zásobování teplem 
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napojených na větší centrální zdroje spalující palivo s vyšší účinností a zamezující 

pronikání emisí do niţších vrstev atmosféry, jinak řečeno do sídel obyvatelstva, se jeví 

jako jednoznačně přínosné. S přihlédnutím k tomu, ţe pokračování těţby hnědého uhlí v 

lomu Vršany má jednoznačně negativní dopady na ţivotní prostředí, je logické, pokud by 

povolení k těţbě bylo propojeno s ekologickým vyuţitím paliva v teplárnách na 

ekologičtější výrobu tepla. Stát disponuje legitimní právem stanovovat podmínky týkající 

se jakýchkoliv moţných ekologických dopadů, tzn., v případě dodávek uhlí z Vršan by 

bylo zavedení přednostních dodávek pro tuzemské kogenerační teplárny zaloţeno na 

zákonném oprávnění. Implementace přednostních dodávek z lomu Vršany pro tuzemské 

kogenerační teplárny a environmentální podmínka plynoucí z procesu EIA na tyto dodávky 

plně koresponduje s cíli Ministerstva ţivotního prostředí. [14] 

4.1.3. Přednostní dodávka uhlí teplárnám a zájmy spotřebitelů 

Podmínka preferenční dodávky uhlí z lomu Vršany domácím teplárnám je 

ekonomicky racionální a je ve prospěch odběratelů tepla ze systémů centrálního 

zásobování. Pokud by se – například i díky podmínce (60 % uhlí z Vršan pro teplárny) 

stanovené Ministerstvem ţivotního prostředí – podařilo zajistit dostatečný objem uhlí za 

přijatelnou trţní cenu pro teplárny, logicky se tím vytváří reálné předpoklady pro udrţení 

koncové ceny tepla na sociálně akceptovatelné úrovni. V opačném případě, tedy pokud 

všechno uhlí z lomu Vršany bude vyuţito jinak, neţ pro výrobu tepla (například čistě pro 

výrobu elektřiny), pak se teplárny objektivně dostanou do váţné situace, jejímţ výsledkem 

bude citelné zdraţování tepla a s tím související riziko zastavení činnosti tepláren a 

rozpadu celé soustavy centrálního zásobování teplem. Podmínka přednostního objemu 

části uhlí pro teplárny je tedy zcela v souladu s oprávněným veřejným zájmem vlastníka 

nerostného bohatství v ČR, jímţ je stát. [14] 

4.1.4. Technologické aspekty přednostní dodávky uhlí z lomu Vršany 

teplárnám v ČR 

Všechny významné teplárny v ČR jsou bez zásadnějších technologických úprav 

schopny zpracovat palivo s vlastnostmi toho vranského. Existuje zkušenost některých 

teplárenských zdrojů se spalováním uhlí z lomu Vršany. Výhřevnost uhlí z lomu Vršany je 

ekvivalentní výhřevnosti paliv, které pouţívají mnohé větší teplárny. Uhlí z lomu Vršany 

je nízko sirnaté, díky tomu patří z hlediska vyuţitelnosti v teplárenství mezi ta 

nejvhodnější paliva. Geografická oddělenost místa těţby a místa spotřeby, tedy lomu 

Vršany a tepláren, není problémem – ekologicky lze realizovat dopravu hnědého uhlí po 

elektrifikovaných ţelezničních tratích. V ČR je uhlí standardně dopravováno na 

porovnatelné vzdálenosti, které by se objevily v souvislosti s lomem Vršany. Z 

dopravního, technického a ani ekonomického pohledu tedy neexistují ţádné bariéry pro 

vyuţití hnědého uhlí z lomu Vršany kogeneračními teplárnami v ČR. [14] 
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4.2. Uhlí za územními limity lomu ČSA varianta II. 

4.2.1. Těţba za územními limity lomu ČSA 

Samotné prolomení územních ekologických limitů (ÚEL) na dole ČSA bez 

navazujících regulatorních opatření neřeší problém zajištění dodávek uhlí pro teplárny v 

krátkodobém, střednědobém ale ani dlouhodobém horizontu. I kdyby kompetentní orgány 

rozhodly o zrušení limitů ještě v roce 2011, připadala by těţba za limity na lomu ČSA do 

úvahy aţ cca kolem roku 2020. [14] 

 tj. ani při (zatím hypotetickém) okamţitém „prolomení― limitů (kdyţ pomineme 

komplikovanou otázku vztahů těţební společnosti s majiteli pozemků v 

dotčeném území) by tento formální akt nemohl zajistit produkci dodávek „za-

limitního― uhlí na trh jiţ v roce 2013 či letech těsně následujících  

Platnost ÚEL na lomu ČSA má dnes vliv na jeden aktuální problém: z důvodu 

existence ÚEL se Czech Coal rozhodl, ţe od roku 2013 v lomu ČSA sníţí těţbu ze 

současných 5 mil. tun na 2,5 mil. tun ročně. Případnou ochotu ustoupit od platnosti ÚEL 

na lomu ČSA by měl stát, mimo jiné, podmínit tím, aby Czech Coal na lomu ČSA udrţel i 

po roce 2012 roční těţbu na úrovni 5 mil. tun. Po takto podmíněném rozhodnutí vlády 

(učiněném např. jiţ v roce 2011) o „prolomení― limitů by se Czech Coal jiţ nemohl 

odvolávat na platnost ÚEL na lomu ČSA a mohl by na lomu ČSA i po roce 2012 zachovat 

těţbu „před-limitního― uhlí na úrovni 5 mil. tun ročně. Okamţité (avšak podmíněné) 

rozhodnutí vlády o prolomení limitů by tedy mohlo přinést na trh navíc cca 2,5 milionu 

uhlí od roku 2013. [14] 

 

 

 

Tab. 9 - Pesimistický odhad bilance HU po rozhodnutí o prolomení ÚEL. Zdroj Inergin. 

Těţba HU 2013 

Nekorigovaná 

spotřeba 2013 

(odhad současné 

spotřeby) 

Úspory uhlí 
Korigovaná 

spotřeba 2013 

Bilance roku 

2013 

(mil. tun) 

40,5 mil. tun 46 mil. tun 6,8-8,1 mil. tun 39,2-37,9 mil. tun +1,3 aţ +2,6 
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Tab. 10 - Realistický odhad bilance HU po rozhodnutí o prolomení ÚEL. Zdroj Inergin. 

Těţba HU 2013 

Nekorigovaná 

spotřeba 2013 

(odhad současné 

spotřeby) 

Úspory uhlí 
Korigovaná 

spotřeba 2013 

Bilance roku 

2013 

(mil. tun) 

40,5 mil. tun 43 mil. tun 6,8-8,1 mil. tun 36,2-34,9 mil. tun +4,3 aţ +5,6 

Celková bilance: reálný přebytek uhlí po roce 2012 ve výši + 1,3 aţ + 5,6 mil. tun 

ročně. 

4.2.2. Problém spekulace s dodávkami uhlí 

I v této variantě (formální akt „prolomení limitů― ještě v roce 2011) však přetrvává 

otazník nad reálným přístupem majitelů Czech Coal k těţbě, respektive nad obchodní a 

cenovou strategií této společnosti – viz výše zmiňovaný úmysl Czech Coal „ponechat uhlí 

v zemi―. I pokud by vláda/stát rozhodly o zrušení ÚEL na lomu ČSA, evidentně hrozí, ţe:  

 těţební společnost nebude ochotna uhlí za ÚEL reálně těţit (s odvoláním na 

vysoké náklady na zahájení těţby a na „nedostatečnou― cenu uhlí). [14] 

 těţební společnost nebude (od roku 2013) ochotna udrţet současnou úroveň 

těţby (5 mil. tun ročně) před limity - opět s odkazem na „nedostatečnou― cenu 

uhlí anebo bude ochotna „před-limitní― uhlí z lomu ČSA v objemu 5 mil. tun 

těţit/kontrahovat jen za cenu neakceptovatelnou teplárnami. [14] 

Logicky se tak nabízí řešení situace formou aplikace regulatorního rámce ze strany 

státu jako vlastníka nerostného bohatství na uhlí v lomu ČSA – a to uplatněním 

regulatorního rámce jak na uhlí v lomu ČSA, které je dnes chráněno ÚEL, tak na uhlí v 

lomu ČSA, které dnes není územními limity blokováno. [14] 

4.2.3. Ekonomické bariéry zahájení těţby za limity lomu ČSA 

Zpřístupnění zásob hnědého uhlí za územními limity (na lomu ČSA) by vyţadovalo 

investici přibliţně 22 miliard korun převáţně do nové těţební technologie, přesídlení obce 

a vypořádání střetů zájmů – dle informací MUS (dnes společnost Czech Coal) z poloviny 

roku 2008. [14] 

Na základě těchto skutečností, lze čistě hypoteticky zahájení těţby za územními 

těţebními limity na lomu ČSA kvalifikovat jako nákladově náročnou operaci, která by se 

mohla projevit v negativních dopadech na ceny uhlí těţeného za limity na lomu ČSA. 

Pokud by po roce 2020 (tedy v době kdy to bude jiţ moţné) došlo k obchodování s uhlím 

vytěţeným za limity, soukromá těţební společnost by projevovala tendence zahrnout 

náklady související s nastartováním těţby do ceny tohoto uhlí a to v maximální moţné 

míře. Opodstatněně se lze obávat, ţe ceny tzv. „za-limitního― uhlí by se reálně pohybovaly 

nad úrovní, jenţ by byla ještě únosná pro ekonomické přeţití tepláren spalující uhlí. [14] 
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4.2.4. Těţba za limity jen při uplatnění regulace 

Pro případné povolení těţby za ÚEL by měl stát vytvořit takový regulatorní rámec 

a další legislativní podmínky, které by spolehlivě zaručovaly, ţe:  

 těţba za limity bude prováděna ve veřejném zájmu (přičemţ veřejným zájmem 

je těţba za účelem ekonomicky únosné dodávky uhlí pro kogenerační teplárny 

v ČR a sociálně únosné dodávky tepla pro domácnosti) tak, aby prolomení 

limitů mělo veřejný přínos, který alespoň částečně vykompenzuje negativní 

ekologické aspekty těţby za ÚEL. [14] 

Prolomení limitů bez uplatnění regulatorního rámce (usměrňujícího jak cenu uhlí, 

tak zajišťujícího preferenční dodávku kogeneračním teplárnám) na uhlí za územními limity 

nemá z hlediska tepláren ani veřejnosti v ČR ţádný významný přínos. Pokračování těţby 

uhlí za územními limity by mohlo být ospravedlnitelné jen tehdy, pokud by bylo 

podmíněno regulací dodávek tohoto uhlí (tzn. zavedením určitého regulatorního rámce na 

toto uhlí) tak, aby z tohoto „za-limitního― uhlí benefitovala široká spotřebitelská veřejnost 

napojená na systémy centrálního zásobování teplem z domácích uhelných tepláren. 

Prolomení územních ekologických limitů by mohlo mít veřejný přínos a bylo by politicky 

ospravedlnitelné jen tehdy, pokud bude dopředu dořešeno (vytvořením vymahatelných 

legislativních mechanismů), aby „za-limitní uhlí―:  

 bylo preferenčně dodáváno pro kogenerační výrobu tepla a současně. [14] 

 bylo odběratelům dodáváno za ekonomicky přijatelných podmínek (tzn. 

takových, které nebudou vyvolávat tlak na zdraţení tepla). [14]  

Prolomení limitů bez zavedení regulace by vytvářelo stejnou situaci, jaká panuje 

dnes, kdy některé těţební společnosti zneuţívají svého dominantního postavení na trhu s 

uhlím k tlaku na podstatné zdraţování uhlí. [14] 

4.3.  Řešení při zachování platných ÚEL 

4.3.1. Dlouhodobé kontrakty 

Stát jako jediný skutečný vlastník HU v ČR, s vyuţitím dostupných nástrojů, 

zajistí, aby společnosti s licencí k těţbě uhlí přistoupily bez prodlení k uzavírání 

dlouhodobých kontraktů s teplárnami a to v plném objemu těţitelného (a dosud 

nekontrahovaného) uhlí. „Ponechání uhlí v zemi― (tedy přerušení těţby z čistě obchodně-

taktických důvodů) bude stát jasně kvalifikovat jako nepřípustné:  

 stát by měl licencovanou společnost postihovat jiţ za úmysl porušit licenční 

podmínky. [14] 

 další porušení této podmínky by mělo automaticky vést k odebrání licence k 

těţbě uhlí. [14]  
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Nepřiměřeně vysokou cenu HU bude stát systematičtěji a flexibilněji postihovat na 

základě platného zákona o cenách. [14]  

4.3.2. Uhlí z lomu Vršany 

Preferenční vyuţití uhlí z lomu Vršany pro domácí teplárny. Příslušným státním 

orgánem stanovená a státem garantovaná podmínka přednostního kontraktování dodávek 

části uhlí z lomu Vršany ve prospěch domácích hnědouhelných kogeneračních tepláren 

vyuţívajících systémů CZT. [14] 

4.4.  Vyuţití uhlí za územními limity 

Regulovaná dodávka uhlí nacházejícího se za územními ekologickými limity v 

lomu ČSA. Státem ustanovená a cenově regulovaná preferenční dodávka potřebného 

objemu hnědého uhlí leţícího za dnes platnými územními ekologickými limity v těţební 

lokalitě ČSA ve prospěch tepláren v ČR. [14] 

4.4.1. Moţné legislativní nástroje pouţitelné státem 

 Prosazení vynutitelnosti podmínek plynoucích z řízení EIA formou novely 

zákona o EIA.  

 Zavedení daně z nevytěţeného uhlí.  

 Novela Horního zákona s explicitním vymezením povinnosti těţebních 

společností dodávat určité procento objemu těţby přednostně pro kogenerační 

výrobu tepla.  

 Vyuţití Energetického zákona umoţňujícího zavedení kontraktační povinnosti 

těţebních společností ve prospěch kogeneračních tepláren (ERÚ).  

 Novela zákona o cenách umoţňující státu nejenom pokutovat zpětně ty 

subjekty, které nepřiměřenými cenami zneuţívají pozice na trhu, ale který by 

nově umoţňoval státu stanovit v reálném čase maximální přípustnou cenu tam, 

kde dodavatel má na trhu dominantní postavení - v případě, ţe nedojde k 

dohodě mezi dodavatelem a (dosavadním) odběratelem.  

 Další legitimní a ústavně konformní opatření.  
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Závěr  

Skutečným problémem a hrozbou pro teplárny není bilanční nedostatek uhlí; 

skutečným problémem je zajištění kontraktů na dlouhodobou dodávku HU za cenu 

umoţňující udrţení přijatelné ceny tepla.  

Varianta zvýšit na maximum těţbu na lomu Vršany a současně zajistit preferenční 

dodávku uhlí z lomu Vršany v potřebném objemu pro kogenerační výrobu tepla se ve 

střednědobém horizontu jeví jako efektivnější a veřejně přínosnější, neţ snaha o prosazení 

těţby za ÚEL na lomu ČSA. Tato varianta (uhlí z Vršan pro výrobu tepla) by přinesla 

jistotu zajištění dostatečné nabídky uhlí pro kogenerační výrobu tepla za dostupnou cenu.  

Pokud by se v dlouhodobějším horizontu podařilo prosadit těţbu za ÚEL v lokalitě 

ČSA, měl by ji stát prakticky umoţnit jen s vymahatelnou regulatorní podmínkou 

přednostní dodávky uhlí ve veřejném zájmu a za regulovanou cenu pro kogenerační výrobu 

tepla. 
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