
  

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

17. listopadu 14, 708 33 Ostrava – Poruba 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Posouzení optimálního těžebního výkonu na 

hnědouhelných lokalitách v návaznosti na 

SEK s predikcí importovaných energetických 

vstupů. 

 

Disertační práce 

 

 

 

 

Autor:      Ing. Miroslav Seidl 

Školitel:      doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D. 

Studijní program:     hornictví 

Obor:       hornictví a hornická geomechanika 

 

 

 

Ostrava 2014 



Ing. Miroslav Seidl - Posouzení těžebního výkonu v návaznosti na SEK 

 

  

 

Anotace 

 

Doktorská disertační práce je zaměřena na shrnutí problematiky vývoje těžby hnědého 

uhlí jako primárního energetického zdroje České republiky. V úvodních kapitolách je 

popsán současný stav těžby a spotřeba primárních energetických zdrojů ve světě, 

následně je popsána problematika sektoru energetiky v České republice. Zvláštní 

pozornost je věnována vývoji Státní energetické koncepce, problematice spojené při 

schvalování aktualizované verze a vliv direktivních opatření na možný rozvoj těžby 

hnědého uhlí. 

Následně je v práci popsán vývoj energetického sektoru v České republice a možnosti 

zajištění výše dodávek hnědého uhlí jako významného domácího primárního 

energetického zdroje v rámci energetického mixu. Význam domácího surovinového zdroje 

je hodnocen z pohledu určité soběstačnosti České republiky pro zajištění plynulého 

zásobování elektrickou a tepelnou energií. V závěru je provedena možnost predikce 

importovaných energetických vstupů jako náhrady hnědého uhlí. 

Disertační práce je doplněna grafy, které dokumentují významné závislosti mezi 

sledovanými parametry.  

Klíčová slova: 

Hnědé uhlí, primární energetické zdroje, Státní energetická koncepce, elektrická energie, 

tepelná energie 
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Annotation 

 

The doctoral dissertation is focused on an overview of the development of brown coal 

mining considered to be the primary source of energy in the Czech Republic. The 

introductory chapters describe the current status of mining as well as the consumption of 

primary energy sources in the world. Further, the paper addresses an issue of the energy 

sector in the Czech Republic. Particular attention is paid to the development of the State 

Energy Policy, issues related to the approval of its updated version, and an impact of the 

directive action on the possible development of brown coal mining. 

The development of the energy sector in the Czech Republic is described in the following 

chapters of the dissertation. The paper proceeds with proposals of how to supply the 

brown coal volume serving as a major domestic primary energy source within the energy 

mix. The importance of the domestic raw materials base is evaluated from the perspective 

of a self-sufficiency ensuring smooth supply of electric power and heat energy in the 

Czech Republic.  

The closing chapters bring a possibility of prediction about imported energy inputs 

functioning as substitutes for coal. 

The dissertation is accompanied with graphs documenting significant correlations 

between the observed parameters.  

Key words: 

Brown coal, primary energy sources, the State Energy Policy, electric power, heat energy 
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Motivace 

 

Téma disertační práce tj nalezení optimálního těžebního výkonu na hnědouhelných 

lokalitách v návaznosti na Státní energetickou koncepci je již několik let živě diskutováno, 

stále se různé skupiny dohadují, kolik je uhlí potřeba.  Sám jsem působil léta jak přímo 

v těžebním hnědouhelném podniku, tak i v podniku, který zpracovával různé varianty či 

scénáře budoucího vývoje těžby hnědého uhlí v České republice. Jde o proces 

dlouhodobý, neboť všechny povrchové doly jsou nastaveny na kontinuální postup v celém 

ložisku, který by neměl být přerušen, a to obzvláště direktivními a nesmyslnými 

nařízeními.  Dopady těchto nařízení se neprojeví hned, ale řádově s odstupem desetiletí.  

Od roku 1990 bylo v rámci hnědouhelného sektoru uděláno několik kroků, které považuji 

za nesystémová, zvláštní či podivná. Ať je to způsob rozdělení bývalého koncernu SHD, 

následný způsob privatizace těchto společností či legislativní a direktivní omezení. Ale již 

nastaly a tudíž je nutné vycházet z této reality.  

Při zpracování disertační práce jsem vycházel jak praktických znalostí, tak teoretických 

úvah o dalším vývoji. Jsem stále přesvědčen, že rozum, právě v tomto případě zvítězí a 

budeme brát hnědé uhlí jako významnou domácí surovinu, která všem zajistí 

nepřerušované dodávky jak elektrické energie, tak i tepla za rozumnou cenu.  

Predikovat další vývoj v této oblasti je však nesmírně složité, proto jsem uvítal možnost 

konzultovat varianty možného vývoje s Ing. Danielem Řebcem. Jeho považuji za 

největšího odborníka v této problematice a za tyto konzultace bych mu alespoň touto 

cestou chtěl poděkovat. Zároveň děkuji i svému školiteli doc. Ing. Milanu Mikolášovi, 

Ph.D. za jeho odborné rady, přístup a ochotu, které mi věnoval po celou dobu mého 

studia.  
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1 Úvod 

Energie patří k základním potřebám naši civilizace, je jednou z nepostradatelných 

podmínek života. Bez ní by se vývoj celé naší civilizace, závislé na průmyslové výrobě, 

výrobě potravin, dopravě, obchodu, službách apod., zastavil. Zajištění potřeb není dáno 

jenom spolehlivostí dodávek, ale i cenovou dostupností. Proto je nutné o produkci energie 

a především o zdrojích pro její výrobu uvažovat vždy v širších souvislostech. 

Úkolem České energetiky je zajištění takového množství energie, aby byl zajištěn 

bezpečny a stabilní vývoj. Výhodou energie sice je její možnost importování, z hlediska 

bezpečnosti a ekonomických hledisek je však výhodnější co nejvyšší výroba z vlastních 

zdrojů.  

Při rozhodování způsobu výroby energie nelze přebírat zkušenosti z různých oblastí bez 

analýzy a modifikace podle místních podmínek Každý energeticky zdroj má jiná 

ekonomická a ekologická východiska a díky tomu i různé sociální dopady. Možnosti 

využiti různých zdrojů jsou silně závisle na podnebných, geografických a geologických 

podmínkách daného regionu. EU se sice snaží vytvořit jednotnou evropskou energetickou 

politiku, což by mohlo přinést značné výhody, direktivně nařizuje podíl obnovitelných 

zdrojů, což pro nás výhodné není. Tzv. ideální energetický mix se může v různých 

oblastech i velmi dramaticky lišit. Česká republika se, z hlediska přírodních a klimatických 

podmínek, nemůže rovnat zemím typu Finska či Norska s jejich téměř neomezenými 

vodními zdroji a lesy, či Dánsku a jeho povětrnostním podmínkám a v neposlední řadě ani 

jihoevropským státům v možnosti využívání energie ze slunce. Zařazení těchto 

obnovitelných zdrojů do energetického mixu jsme si již vyzkoušeli a setkali se následně s 

ekonomickou a technickou nevýhodností v porovnání s fosilními palivy. Co se týče zdrojů 

ostatních, zemního plynu a ropy, jejich velkou nevýhodou je dovoz z nestabilních zemí 

světa. 

Spotřeba elektrické energie stále roste, a to nejen v České republice, ale i ve všech 

zemích Evropské unie. A právě v této době, neujasněných strategií EU se Česká 

republika se pomalu blíží k pomyslnému rozcestí, kdy se domácí surovinové zdroje tenčí 

a je nutné stanovit strategii na několik desetiletí, z jakých zdrojů se bude jak eklektická 

energie, tak i tepelná energie vyrábět. Energetická koncepce sice je, ale již přežitá a 

doposud se nepodařilo provést aktualizaci. Při projednávání jde spíše o politické handly, 

než odborný náhled na řešení celé problematiky. Přitom sektor energetiky je jedním 

z klíčových odvětví národního hospodářství. Její zajištění je základní podmínkou život v 

dnešní společnosti, stejně jako vzduch, voda a potraviny. Bez zajištění energie by zavládl 

chaos, její nedostatek by zcela destabilizoval fungování dnešní společnosti. 

Evropská unie nemá pro energetiku stabilní ucelenou koncepci, byť se o to snaží. Nejprve 

se 15 let tvořil funkční trh a jeho instituce, nyní se tento trh deformuje dotacemi a 

penalizacemi, které vysoce převyšuji jakékoli tržní signály. Podle Lisabonské smlouvy je 

sice energetika v kompetenci jednotlivých členských států Evropské unie, ta však 

stanovuje růžné limity a tím do této kompetence zasahuje. 

Také ČR nezůstává za politiky z EU nijak pozadu. Naše komparativní výhody, dosud 

spočívající především v dostupnosti domácí suroviny a v geografické poloze, jsme plně 
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využívali. Sami si však legislativně situaci komplikujeme. Jedním z otazníků, který v této 

souvislosti pohled do budoucna České republiky přináší, je i problematika ekologických 

limitů těžby, které byly stanoveny na základě usnesení vlády. Takto omezené zásoby 

hnědého uhlí způsobují v oblasti energetiky potíže již v řádu několika let, proto se diskuse 

o nich dostává do popředí současného dění. Energetika potřebuje strategii a stabilní 

investiční prostředí, a to z důvodu vysoké setrvačnosti, dlouhodobé životnosti a době 

výstavby – bez dlouhodobé strategie nelze dosáhnout změny. Pokud chceme dosáhnout 

nějaké změny, nelze to dělat v řádu let, ale v řádu desetiletí. V sektoru s velkou 

setrvačností musí být energetická politika formulována na tak dlouhé období, aby přilákal 

investory a ty měly záruku návratnosti investice i v případě nedotovaných zdrojů. 

Práci jsem zpracovával na základě znalostí, zkušeností a s určitou vlastní predikcí dalšího 

vývoje. V úvodních kapitolách se věnuji surovinovým zdrojům, a to jak světovým, tak i 

tuzemským. Dále popisuji situaci kolem platnosti a aktualizace Státní energetické 

koncepce, v závěrečných kapitolách jsem hodnotil možnosti naplnění prognóz této 

koncepce na ve vazbě na dominantní domácí energetickou surovinu, tj., hnědé uhlí. Cílem 

práce je informovat o omezeních, upozornit na jejich možné důsledky a zároveň 

navrhnout variantní řešení, jak se s nastalou situací vypořádat.  

Pro zpracování bylo zdánlivě k dispozici mnoho materiálů, které se zabývají výše 

uvedenou problematikou, po jejich prostudování lze tyto materiály rozdělit do tří skupin: 

1. Materiály, které hodnotí situaci v sektoru energetiky, nabízejí různé řešení, avšak 

bez hlubší analýzy a někdy i komplexní znalosti problematiky. Spíše jde o politické 

či populistické proklamace. Bohužel těchto materiálů je k dispozici nejvíce. 

2. Materiály, které sledují zájmové cíle určitých skupin, podnikatelských aktivit či 

ekologických iniciativ. Tyto materiály jsou většinou erudované, autoři se však snaží 

prosadit či vyzdvihnout oblasti v jejich teritoriích zájmů. 

3. Vysoce odborné a promyšlené názory, stanoviska či doporučení, která nejsou 

ovlivněna neznalostí či lobbistickými skupinami. Těchto materiálů je bohužel 

nejmíň. 

Vybrat tu správnou je někdy problematické i pro osoby znalé, natož pro laiky. Velkým 

problémem bylo rovněž pořizování reálných dat a získání souhlasu s jejich zveřejněním, a 

to díky konkurenčnímu prostředí v tomto sektoru. 

V mé práci jsem se zaměřil na analýzu dat a vytvoření modelových scénářů možných 

vývojů těžeb hnědého uhlí.   
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2 Energetické zdroje 

Energetický zdroj v následných kapitolách je nutno chápat jako materiál (např. fosilní 

paliva), přírodní objekty (Slunce) nebo jevy, ze kterých je možné specifickým procesem 

přeměny získat energii, která bude pro člověka užitná. Jde o tzv. primární energetické 

zdroje – tedy takové zdroje, které se získávají z přírody. [1]  

2.1. Rozdělení energetických zdrojů 

Využívané energetické zdroje se dělí podle několika základních kritérií: 

- rozdělení podle obnovitelnosti, 

- rozdělení podle místa v procesu přeměny, 

- rozdělení podle rozsahu využití. 

Nejběžnější je rozdělení podle obnovitelnosti zdrojů na neobnovitelné a obnovitelné. Dále 

jsou také zmiňovány energetické zdroje druhotné (mají svůj původ v lidské činnosti). 

Obrázek 1  Schema rozdělení primárních zdrojů energie 

 Primární zdroje energie  Primární zdroje energie 

neobnovitelné zdroje neobnovitelné zdroje 

kaustobiolity 
uhelné řady 
kaustobiolity 
uhelné řady 

rašelinaí rašelinaí 

lignit lignit 

hnědé uhlí hnědé uhlí 

černé uhlí černé uhlí 

antracit antracit 

kaustobiolity 
živičné řady 
kaustobiolity 
živičné řady 

ropa ropa 

roponosné 
písky 

roponosné 
písky 

roponosné 
břidlice 

roponosné 
břidlice 

zemní plyn zemní plyn 

hydráty 
metanu 
hydráty 
metanu 

radioaktivní 
kovy 

radioaktivní 
kovy 

uran uran 

thorium thorium 

radium radium 

obnovitelné zdroje obnovitelné zdroje 

sluneční 
energie  
sluneční 
energie  

sluneční 
záření 

sluneční 
záření 

energie 
větru 

energie 
větru 

teplo okolí teplo okolí 

biomasa biomasa 

energie 
vody 

energie 
vody 

energie 
moří 

energie 
moří 

geotermální 
energie 

geotermální 
energie 

slapová 
energie 
slapová 
energie 

přílivové 
vlny 

přílivové 
vlny 
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Další dělení dost rozšířené je na primární a sekundární (druhotné) zdroje. Primární zdroje 

energie jsou přírodní zdroje, které nejsou člověkem nijak transformované. Sekundární 

(druhotné) zdroje energie jsou zdroje vzniklé lidskou činností. Patří sem: 

– komunální odpad – energetické spalování odpadů, 

– vyjeté oleje – hlavně pro vytápění, 

– skládkové plyny – vznikají na skládkách komunálního odpadu, při neodplyňování 

můžou vznikat výbušné směsi, lze použít pro výrobu elektřiny, 

– odpadní teplo – využitím jinak zmařeného tepla lze dosáhnout energetických úspor 

nebo jej lze využít pro přímou výrobu elektřiny. [17] 

2.2. Neobnovitelné zdroje energie ve světě 

Neobnovitelné zdroje energie začal člověk intenzivně využívat k výrobě energie, tj. 

tepelné či elektrické až v období tzv. průmyslové revoluce. Za neobnovitelný zdroj energie 

je obvykle považován takový zdroj energie, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu 

maximálně stovek let, ale jeho případné obnovení by trvalo mnohonásobně déle. Mezi 

neobnovitelné zdroje patří kaustobiolity (fosilní paliva) a přírodní radioaktivní suroviny. 

Po dlouhá staletí existence člověka lidé primární energetické suroviny neznali, resp. je 

neuměli efektivně těžit. Postupem času se s vývojem lidské společnosti rozvíjel i způsob 

využívání těchto surovin. Lidé si začali uvědomovat, že dřevo, jako palivo, zde pro ně 

nebude věčně. Zásoby dřeva se pozvolna zmenšovaly, a proto byl přechod na nová paliva 

téměř nutností. Jakmile se začalo uhlí, ropa, či zemní plyn využívat ve většině 

průmyslových odvětví a řadě dalších oborů, nastal prakticky jejich nekontrolovatelný 

těžební boom. Během let se pozvolna měnil i vývoj těžby, a to v návaznosti na změny 

společenské i politické situace nejen naší země. 

Přitom lze z dostupných materiálů dovodit, že tyto zdroje nabyly v minulosti neznámé. 

Např. ropné látky starověkým národům sloužily k léčebným účelům. Babylóňané používali 

ropné látky na spojování pálených cihel a Egypťané při mumifikaci. Další použití ropné 

látky nacházely při námořních bitvách za římských válek, kdy byly rozlévány na vodu a 

zapalovány. Ropa je tedy známá tisíce let. Ke skutečnému využití ropy však mohlo dojít 

teprve tehdy, když byly vytvořeny dobré technické předpoklady pro těžbu a zpracování 

ropy, což bylo na přelomu 18. a 19. století /Chyba! Nenalezen zdroj odkazů./. 

První ropný vrt byl otevřen v Pensylvánii v roce 1859, čímž započalo vyhledávání a 

využívání hlubinných zdrojů ropy po celém světě. Světové zdroje ropy se rychle 

zvětšovaly. Zjistilo se, že benzín může být spalován v lehkých spalovacích motorech a 

výsledkem tedy byl ideální primární pohon vozidel. Motory spalující benzín se objevily v 

70. letech 19. století a motory spalující těžší motorovou naftu vstřikovanou se stlačeným 

vzduchem se objevily koncem 80. let a využívaly Ottův cyklus/28/. 

Rovněž historie uhlí, jeho výskytu a využití sahá do doby dávno minulé. Příkladem je 

Ostravsko, které má své dva světové unikáty. Vedle sošky ženského torza známého jako 

landecká Venuše to je především vůbec nejstarší doklad o používání uhlí lidmi. Oba 

nálezy pocházejí z lokality Landek a spadá do období před 23 až 21 tisíci lety. Další byl 
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nález uhlí i jeho zkoksovatělých zbytků ve zdejších pravěkých ohništích. Analýza 

prokázala, že pochází ze zdejších uhelných slojí, které v oblasti Landeku vycházely na 

povrch.  

Rovněž historie zemního plynu a jeho výskyt se datuje do doby před naším letopočtem. 

Unikající plyn z podzemí byl občas zapálen třeba bleskem a pro rané civilizace byly tyto 

ohně záhadou, a tak byly zdrojem mnoha mýtů a pověr. Jeden z nejslavnějších z těchto 

ohňů byl nalezen přibližně 1000 let př.n.l. ve starobylém Řecku, na hoře Parnas. Takovéto 

typy plamenů se objevily v náboženství Indie, Řecka a Persie. Protože si lidé nedokázali 

vysvětlit, z čeho tyto ohně vznikají, připisovali jim zázračný nebo nadpřirozený původ. 

Teprve kolem r. 500 př.n.l. poznali Číňané možnost využít tyto ohně ve svůj prospěch. 

Když nalezli místa, ve kterých plyn unikal na povrch, vytvořili z bambusových výhonků 

jednoduché potrubí k vedení plynu do míst, kde se vařila mořská voda. Z té se vařením 

oddělovala sůl, a z mořské vody tak získávali vodu pitnou. První zemí, která začala zemní 

plyn využívat komerčně, byla Británie. Kolem r. 1785 se zemní plyn vyrobený z uhlí, začal 

používat k osvětlení domů a také ulic. Za den vzniku plynárenství jako průmyslového 

odvětví je považován silvestrovský večer roku 1813, kdy se poprvé rozsvítily lampy 

plynového osvětlení na londýnském Westminsterském mostě. [1,2,25] 

Z titulu zaměření práce a z hlediska návaznosti dalších kapitol je následně popsána 

světová produkce pouze u vybraných komodit, tj. uhlí, ropa, plyn a uran.  

2.2.1 Uhlí 

Uhlí díky svým vlastnostem a dostatečným zásobám se stalo jedním z hlavních zdrojů 

energie a svého času bylo dominantní energetickou surovinou i v české historii. Díky 

němu v českých zemích nastal rozvoj průmyslu, neboť se používalo jako palivo do 

parních strojů a také v metalurgii. Uhlí také bylo, spolu se dřevem, hlavní surovinou 

používanou k vytápění domácností.  

Uhlí je ve své podstatě obří akumulátor sluneční energie, kterou ve své dlouhodobé 

geologické historii přijímala naše planeta Země. Hlavními procesy vzniku uhlí jsou 

rašelinění s následným prouhelněním. Původ uhlí je organický, výchozí biomasa 

pocházela s fauny a flory suchozemského života, které v další geologických o obdobích 

pokrývaly sedimenty nebo nová vegetace.  

Hnědé uhlí se vytvářelo podstatně kratší dobu a v menší hloubce. Těží se převážně 

povrchovým způsobem, což má za následek rozsáhlou devastaci krajiny a rušení 

některých sídel. Jde o fytogenní kaustobiolit prouhelněný méně než černé uhlí. Hranice 

mezi hnědým a černým uhlím není mezinárodně exaktně definovaná, ale obecně se 

akceptuje její definice daná hodnotou spalného tepla na bezvodé bezpopelové bázi 

(Qs
m,af) < 24 MJ/kg a odrazností světla vitrinitu Rr < 0,6 %. Rovněž mezinárodní hranice 

mezi hnědým uhlím a lignitem nebyla stanovena. Ve světové praxi není terminologie uhlí 

jednotná, často je anglickým termínem „lignite“ současně označeno jak uhlí kvality našeho 

(středoevropského) hnědého uhlí, tak lignitu (hnědouhelný hemityp), který je v ČR 

vykazován samostatně. 
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Světové ověřené vytěžitelné zásoby hnědého uhlí a lignitu se odhadují na téměř 490 mld. 

tun (EIA 2011); z toho je asi 60% hnědého uhlí a asi 40% lignitu. Jejich převážná část leží 

na území USA (31 %) a Ruska (25 %), dále Číny (12 %) a Austrálie (9 %). [1,2,18] 

Tabulka 1- Světové zásoby hnědého uhlí a lignitu k 31. 12. 2012 

Graf 1 - Světové zásoby hnědého uhlí a lignitu 

Jak ukazuje Tabulka 1 a Graf 1, také Evropa disponuje vcelku značnými zásobami této 

suroviny, Pokud připočteme k zásobám i země bývalého SSSR s výskytem hnědého uhlí, 

tj. Ukrajinu a Bělorusko, je podíl Evropy na celkových zásobách hnědého uhlí 19,53%. 

Pokud se podíváme na jiné teritoriální rozdělení, tj. na členské země EU a na evropské 

země mimo EU, je zřejmé, že pro členské státy je k dispozici více než polovina těchto 

zásob. Otázka je jejich využitelnost, a to zejména s ohledem na „ekologické“ smýšlení EU. 

Oblast 
Zásoby celkem 

/mil. t/ 
Podíl na celkových zásobách 

Severní Amerika 130 981,7 26,90% 

Střední a Jižní Amerika 7 359,0 1,51% 

Evropa* 76 489,1 15,71% 

Eurasia 141 309,2 29,02% 

Afrika 214,0 0,04% 

Asie a Oceánie 130 525,2 26,81% 

Celkem hnědé uhlí 486 878,1 100,00% 

Poznámka: * - bez zemí bývalého SSSR 

Severní Amerika
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Tabulka 2 - Zásoby hnědého uhlí zemí EU 

Tabulka 2 ukazuje, jaké země v rámci EU budou zřejmě i nadále využívat hnědé uhlí pro 

energetiku. Výjimkou je Rakousko, kde však je k dispozici velký potenciál výroby energie 

z obnovitelných zdrojů. [1,2,25] 

Tabulka 3 - Zásoby hnědého uhlí Evropských zemí mimo členů EU 

Země EU Zásoby 
mil. t 

Podíl v rámci zemí 
mimo EU 

Podíl v rámci 
Evropy 

Ukrajina 18 522,0 42,18% 19,47% 

Srbsko 13 410,0 30,54% 14,10% 

Turecko 8 380,0 19,08% 8,81% 

Bosna a 
Hercegovina 

2 369,0 5,39% 2,49% 

Albánie 794,0 1,81% 0,83% 

Makedonie 332,0 0,76% 0,35% 

Bělorusko 100,0 0,23% 0,11% 

Norsko 5,0 0,01% 0,01% 

Celkem mimo EU 43 912,1 100,00% 46,17% 

Zdroj: EIA, vlastní úprava 

Země EU Zásoby 
/mil. t / 

Podíl v rámci EU Podíl v rámci Evropy 

Německo 49 211,1 79,10% 42,58% 

Řecko 3 669,6 5,90% 3,18% 

Bulharsko 2 872,5 4,62% 2,49% 

Maďarsko 2 001,3 3,22% 1,73% 

Polsko 1 563,8 2,51% 1,35% 

Česká republika 1 058,3 1,70% 0,92% 

Rakousko 404,6 0,65% 0,35% 

Španělsko 401,0 0,64% 0,35% 

Rumunsko 341,4 0,55% 0,30% 

Slovensko 315,9 0,51% 0,27% 

Slovinsko 271,0 0,44% 0,23% 

Itálie 60,8 0,10% 0,05% 

Portugalsko 40,1 0,06% 0,03% 

Celkem EU 62 211,3 100,00% 53,83% 

Zdroj: EIA, vlastní úprava 
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Handicapem hnědého uhlí je, že se podobně jako v případě černého uhlí, zemního plynu, 

topných olejů a biomasy jedná o tzv. emisní zdroj. Hnědé uhlí (spolu s lignitem) má 

nejvyšší produkci CO2 na jednotku vygenerované energie ze všech fosilních paliv díky 

nízkému prouhelnění. Užití hnědého uhlí je především v energetice (výroba elektřiny), v 

menší míře v chemickém průmyslu. 

Možnosti náhrady hnědého uhlí jsou diferencované podle druhu a způsobu jeho užití. 

V energetice je jeho náhrada možná dalšími prvotními zdroji, zejména jaderným palivem. 

Tato záměna je však investičně poměrně náročná a v některých zemích bývá spojena s 

ekologickými a dalšími problémy.  

Černé uhlí je další z řady fosilních paliv, které se využívalo už dříve, avšak průmyslová 

revoluce dala rozvoji těžby černého bohatství nový impuls. Vznikalo v době před 280–350 

milióny lety, jeho sloje jsou mnohem mohutnější, než sloje hnědého uhlí a jsou uloženy ve 

větší hloubce, někdy až 1200 metrů. Na rozdíl od hnědého uhlí se proto černé uhlí těží 

hlavně hlubinným způsobem. V dnešní době je ve světě černé uhlí jedním z dominantních 

surovin při výrobě elektřiny. 

Černé uhlí se skládá hlavně z uhlíku, v menším množství z vody, jílových hornin a 

sloučenin síry. Kromě možné přeměny uhlí na koks se dá uhlí využít v mnoha oborech 

jako hutnictví, plynárenství nebo v chemickém průmyslu. 

Největší zásoby černého uhlí na světě se dělí mezi USA, Indii, Čínu, Rusko a Jihoafrickou 

republiku. Čína patří zároveň mezi největší spotřebitele, naopak největším vývozcem 

černého uhlí je Austrálie. [1,25] 

Tabulka 4 - Světové zásoby černého uhlí (zdroj: EIA, vlastní úprava) 

Oblast Zásoby 
/mil. t / 

Podíl na světových 
zásobách 

Severní Amerika 111 609,8 27,77% 

Střední a Jižní Amerika 7 282,0 1,81% 

Evropa* 5 832,0 1,45% 

Eurasia 86 725,1 21,57% 

Blízký východ 1 122,0 0,28% 

Afrika 31 600,0 7,86% 

Asie a Oceánie 157 803,2 39,26% 

Celkem 401 974,2 100,00% 

Poznámka: * - bez zemí bývalého SSSR  

Těžba a využití uhlí, jak hnědého, tak i černého, představuje řadu problémů, z nichž 

k nejpodstatnějším patří: 

 ekologické dopady při těžbě,  

 zábor půdy a její devastace,  
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 při spalování vznik SO2, CO2, únik popílku s obsahem jedovatých látek 

a jeho ukládání 

Zde si myslím, že se jeho škodlivé účinky v některých směrech hodně nadhodnocující 

zneužívají.  I přes tyto negativa však bude po mnoho desetiletí uhlí patřit k významným 

surovinám, a to hlavně z titulu: 

 značných celosvětových zásob, 

 nenáročného skladování,  

 možnost přímého využití bez nákladných úprav. 

Ačkoliv se EU snaží od těžby uhlí ustupovat, v celosvětovém měřítku se s uhlím počítá i 

do budoucna. Celosvětové zásoby uhlí se odhadují na 200-300 let, takže v porovnání s 

ropou a uranem má určitě větší budoucnost. Současné technologie umožňují i uhlí šetrně 

přeměňovat na ekologická paliva, a tak se uhlí stává pro mnoho lidí více zajímavou 

surovinou. [29] 

2.2.2  Ropa 

Ropa a ropné produkty zasahují téměř do všech oblastí činnosti člověka, pro výrobu 

elektrické energie a tepelné energie je však využívaná velmi omezeně. Na ropu je však 

nutné pohlížet jako na hlavní surovinu současné ekonomiky, která je na její spotřebě plně 

závislá. Podíl ropy na světové energetice je přibližně 30 procent a její současná těžba je 

kolem 3,5 miliardy tun ročně. Deset procent z tohoto množství se využívá jako důležitá 

surovina v chemickém průmyslu, zbytek potom v energetice a jako pohonné hmoty do 

automobilů (benzín, nafta). Význam ropy je obrovský, některé údaje uvádí, že až 95 % 

dopravy, výroby veškerých potravin a zboží potřebuje pro svou výrobu ropu. 

Ropa je složena z kapalných uhlovodíků, vzniklých rozkladem organických látek 

usazených na dně moří před 500 miliony let. Usazeniny byly později zakryty 

anorganickými vrstvami a vystaveny působení vysokých tlaků a teplot. Vznik ropy obvykle 

doprovází i vznik zemního plynu, který se téměř vždy nachází hned nad ložiskem ropy. 

Výhodou ropy je možnost těžby z velkých hloubek, těžba probíhá i z mořského dna. Další 

výhodou je skladovatelnost, možnost přepravy pomocí tankerů či ropovodů. Největší 

pozitivum spočívá ve složení ropy, kdy je největší část tvořena uhlovodíky, což umožňuje 

snazší zpracování.  

Spotřeba a cena ropy jsou logicky nejsledovanějším ukazatelem na světě, protože její 

vývoj ovlivňuje současný a budoucí vývoj světových ekonomik. Cena ropy je však 

nepředvídatelná a rychle se mění a její výši z dlouhodobého hlediska ovlivňuje rostoucí 

poptávka a zmenšující se zásoby. Z krátkodobého hlediska je cena hnána nahoru 

především momentovým obchodováním a poplašnými zprávami. 

Například spekulace ohledně rostoucí poptávce, zastavení těžby ropy v Nigérii nebo 

vojenské akce na severu Iráku, vyhnaly cenu ropy prudce nahoru. Zastavit nebo zpomalit 

růst ceny by mohlo pouze oslabení poptávky, ovšem to je v současné době téměř 

nereálné. Cena ropy tedy bude zřejmě nadále stoupat a my můžeme pouze slepě 

přihlížet.  
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Spotřeba ropy od začátků její těžby prudce vzrůstala a už v padesátých letech byla 

nejvýznamnějším palivem, a to především v dopravě, kde je i v současné době jenom 

z velmi malé části nahraditelná. Vhledem k tomu, jak důležitou roli ropa v dnešní 

společnosti hraje, je klíčová odpověď na otázku, jak velké zásoby ropy budou ještě k 

dispozici. Na jednoznačné odpovědi se však neshodnou ani odborníci. Nyní její spotřeba 

sice pomalu klesá, i přesto jsou už dnes světové zásoby ropy z poloviny vyčerpány. 

Odhaduje se, že při dnešním tempu těžby ropy vystačí světové zásoby už jen na 50 až 70 

let. [2] 

Největší institucí zaměřenou na ropu je Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), 

jejímž posláním je koordinace a sjednocení ropné politiky jejích členských zemí a 

stabilizace trhu s ropou za účelem zajištění stabilních, efektivních, ekonomických a 

pravidelných dodávek ropy pro spotřebitele, vyrovnaný příjem pro producenta a přiměřený 

výnos z kapitálu pro investory do ropného průmyslu (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 

ato organizace sdružuje 12 zemí Afriky, Středního východu a Jižní Ameriky, jejichž podíl 

na světových ověřených rezervách ropy je 81,3 % a podíl na světové těžbě ropy činí 41,8 

%.  

Problémy související s využitím ropy lze shrnout do následujících bodů: 

 nebezpečí vzniku požáru, 

 při hoření vznik SO2, CO2, 

 přeprava a skladování spojené s rizikem úniku a poškozením životního 

prostředí, 

 značně kolísavá cena ve vazbě na přírodní katastrofy a válečné konflikty,  

 zdroje v politicky nestabilních oblastech. 

Přes všechny uvedené nevýhody však ropa bude mít významnou úlohu, a to zejména 

z důvodu: 

 dostupnosti zdroje, 

 možná skladovatelnost, 

 možnost přímého využití, 

 přepravním kapacitám. 

2.2.3  Zemní plyn 

Zemní plyn se nachází především nad ložisky ropy. V prvních obdobích těžby ropy byl 

zemní plyn spíše na obtíž, a tak byl vypouštěn do vzduchu anebo byl zapalován. Dnes se 

zachycuje a využívá jako palivo a jeho spotřeba se ve světě pohybuje kolem 2 200 mld. 

m3 ročně. Zemní plyn patří společně s kapalnými a tuhými palivy mezi tři nejvýznamnější 

energetické zdroje. 

Prokázané a těžitelné celosvětové zásoby zemního plynu jsou dnes odhadovány 161 000 

mld. m3 a oproti roku 1996 stouply o 14 000 mld. m3. Při současné úrovni těžby tyto 

zásoby vydrží min. 70 let. Celkové zásoby zemního plynu se dnes odhadují na 494 000 
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mld. m3 a ve srovnání s rokem 1996 stouply o 90 000 mld. m3. Největší zásoby zemního 

plynu se nacházejí na územích Ruska a zemí Středního Východu. 

Zemní plyn vyžaduje před svým použitím poměrně málo úprav. V místě těžby se čistí, 

zbavuje vlhkosti a potom se dálkovými plynovody vede do míst spotřeby. Jeho využití je 

ve velké míře v domácnostech, především k vytápění. Jeho podíl na světové energetice je 

přibližně 25%. [25] 

Výhodou plynu je jeho snadná doprava, nejvíce se přepraví pomocí plynovodů. Evropa je 

protkána celou řadou na sobě nezávislých plynovodů a tím je zaručena určitá bezpečnost 

dodávek. Nově spuštěný plynovod Nord Stream, který byl v roce 2012 doplněn o druhou 

linii, má kapacitu přepravy 55 mld m3 ročně. V souvislosti s dokončením jeho druhé linie 

se pak objevily i úvahy o vybudování dalších až dvou linií. 

Pokud budeme hodnotit nevýhody plynu, tak je nutné uvézt hlavně: 

 nebezpečí požáru,  

 havárie plynovodů,  

 vznik některých jedovatých plynů při spalování - SO2, 

Mezi hlavní výhody patří: 

 dostupnost zdroje, 

 možnost přímého využití, 

 přepravní kapacity, 

 možná skladovatelnost, 

 nejčistší dostupný energetický zdroj.  

Pokud jde o stručné hodnocení plynu, nelze opominout břidlicový plyn, což je nový 

fenoménem 21. století. Dlouhou dobu byl břidlicový plyn obecně přijímán jako zajímavý 

pokus, svého druhu spíše atrakce, zvláštnost, která je výsledkem nějakého 

technologického experimentu, jak těžit zemní plyn z jiných - netradičních ložisek. Inovace 

v technologii těžby však vedla k výraznému zvýšení produkce a velká část odborné 

veřejnosti věří, že těžba a využívání břidlicového plynu přinese levnější energii, vytvoří 

nová pracovní místa a pomůže snížit emise uhlíku. Zájem o těžbu břidlicového plynu a 

jeho složení na počátku století značně vzrůstá a některé prognózy uvádějí, že by bylo 

možné se objemem těžby dostat až na polovinu současné spotřeby přírodního plynu a 

rozšířit tak dodávky energetických zdrojů všude ve světě. 

V USA dle dostupných materiálů se díky zvýšení těžby plynu se výrazně snížila jeho 

cena, a to celkově za čtyři roky šestinásobně a ceny energií v USA klesly až na jednu 

třetinu původní ceny. Pro energeticky náročná odvětví to znamená obrovskou 

konkurenční výhodu, která ve Spojených státech znovu nastartovala industrializaci. 

Hypotéza, že severoamerický kontinent by mohl být na konci tohoto desetiletí energeticky 

nezávislý, je dnes velice pravděpodobná. 

Břidlicová ložiska nejsou jenom záležitostí USA, ale jsou rozptýlena po celém světě. 

Největší zásoby byly potvrzeny v USA, Argentině, Brazílii, Austrálii, Indii, Číně ale také v 

několika evropských státech, zejména v Polsku, Švédsku a Rakousku. Celosvětové 
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zásoby se odhadují na 200 bil. m3, včetně 44 bil. m3 v USA (Chyba! Nenalezen zdroj 

dkazů.. Z výsledků provedených geologických průzkumů však zatím vyplývá možnost 

využití cca jedné poloviny uváděných zásob. Pro získání spolehlivého odhadu je potřeba 

hustá síť průzkumných vrtů na rozsáhlých plochách, což není ani ekonomicky ani z 

pohledu zátěží na životní prostředí reálné.  

Břidlicový plyn je také jednou z nemnoha nadějí, jak by se Evropa mohla alespoň 

částečně vymanit z tíživé závislosti na dovozu zemního plynu z Ruska. Evropa jich má 

podle zprávy Mezinárodní energetické agentury poměrně dost ložisek s výskytem 

břidlicového plynu, největší jsou ve Francii, Velké Británii, Dánsku, Nizozemí a v Polsku, 

které však zatím na těžitelný plyn nenarazilo. Polsko však má eminentní zájem na 

realizaci těžby co možná nejrychleji a tím by vyloučilo velkou závislost na dovozu plynu již 

zmiňovaného Ruska. 

Využití se však zatím odkládá. Těžba břidlicového plynu přináší celou řadu problémů. 

Jako první lze jmenovat problém ekologický a řada států již zakázala i průzkum, popř. 

budoucí těžbu.  Druhým je změna toků energetických zdrojů celosvětově, což se projevuje 

již dnes dopadem do cen energetických surovin, ale pokud se potvrdí optimistické 

předpoklady dobyvatelných zásob a realizaci těžeb, dojde zcela určitě ke změně 

světových toků energetických surovin. Dalším nesrovnatelným hlediskem je rozdílnost 

přístupu k ložiskům, která je v USA nepoměrně snazší.  

Americký trh s plynem je velmi uzavřený, to znamená, že zatím jsou možnosti vyvézt plyn 

do zahraničí velmi omezené. Díky uzavřenosti trhu a tamní konkurenci dosahují ceny 

plynu nízké úrovně. Otázkou je, co udělá s cenami jeho vývoz. Předpokládá se, že hlavní 

cílová destinace však nebude Evropa, ale Asie, kde jsou ceny vyšší než v Evropě. Tedy 

zdá se, že limitujícím prvkem pro jeho rozšíření v Evropě bude jeho cena včetně nákladů 

na zkapalnění a dopravu. Odhaduje se však, že reálně by byl možný dovoz až za 10 let. 

[25] 

2.2.4 Uran 

Uran se stává jednou z nejvýznamnějších světových energetických nerostných surovin. 

Přírodní uran existoval již při vzniku Země. Na počátku, zhruba před 4,5 miliardou let, měl 

vysoký obsah izotopu 235U – byl tedy „vysoce obohacený“. Během času se nestabilní 

izotopy podle zákona radioaktivní přeměny rozpadají (přeměňují) a izotop 235U, který má 

ve srovnání s izotopem 238U poločas rozpadu přibližně sedmkrát kratší, se stal 

vzácnějším. Dnes obsahuje přírodní uran izotopu 235U pouze 0,7 %.  

Pro těžbu uranové rudy se používají tři základní metody: hlubinná těžba, povrchová těžba 

a chemická těžba uranové rudy. Metody dolování se však mění v čase. V roce 1990 

celkem 55% světové produkce pocházelo z těžby v hlubinných dolech, ale tento podíl se 

do roku 1999 snížil na 33%. Po roce 2000 díky otvírkám dolů v Kanadě se ustálil na 

nynějších 37%. Chemická těžba uranu tzv. loužením stále zvyšuje svůj podíl na celkové 

produkci, a to především díky způsobu těžby realizovaného v Kazachstánu. V současné 

době tato metoda již pokrývá téměř 50% produkce(Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.).  

větová produkce a podíl jednotlivých států uvádí Tabulka 5. 
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Tabulka 5 - Těžba uranu v jednotlivých státech 

Země 
2006 2013 

t Podíl na roční produkci t Podíl na roční produkci 

Kazachstán 5 279 13,38% 22 574 37,85% 

Kanada 9 862 25,00% 9 332 15,65% 

Austrálie 7 593 19,25% 6 350 10,65% 

Nigérie 3 434 8,71% 4 528 7,59% 

Namibie 3 067 7,78% 4 315 7,24% 

Rusko 3 262 8,27% 3 135 5,26% 

Uzbekistán 2 260 5,73% 2 400 4,02% 

USA 1 672 4,24% 1 835 3,08% 

Čína 750 1,90% 1 450 2,43% 

Malawi 0 0,00% 1 132 1,90% 

Ukrajina 800 2,03% 1 075 1,80% 

Jižní Afrika 534 1,35% 540 0,91% 

Indie 177 0,45% 400 0,67% 

Česká republika 359 0,91% 225 0,38% 

Brazílie 190 0,48% 198 0,33% 

Rumunsko 90 0,23% 80 0,13% 

Pákistán 45 0,11% 41 0,07% 

Německo 65 0,16% 27 0,05% 

Francie 5 0,01% - 0,00% 

Celkem svět 39 444 100,00% 59 637 100,00% 

Zdroj: EIA, vlastní úprava 

V současné době, kdy na světovém trhu je přebytek levného uranu (uran z jaderných 

hlavic zbraní hromadného ničení), je těžba uranové rudy v České republice utlumována. 

Uran má nevýhodu v nutnosti rozsáhlé a energetické náročné úpravě před vlastním 

použitím, z čehož je nejnákladnější tzv. obohacování paliva. Obohacení jaderného paliva 

o izotop 235U je důležité pro řízenou štěpnou reakci v nejběžnějších lehkovodních 

reaktorech. Existují i reaktory využívající přírodní uran, neobohacený, ale ty musejí 

používat jako moderátor tzv. těžkou vodu (D2O). S obyčejnou (lehkou) vodou H2O se při 

použití přírodního uranu reaktor vůbec nerozběhne. Při vlastním provozu reaktoru je 

mimořádně důležitá celková bilance neutronů; ta je mnohem lepší, pokud se pro reaktor 

použije obohacené palivo. Lehká voda jako moderátor je také mnohem levnější a 

dostupnější. 
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Nejpoužívanější metodou obohacování jsou difúze a odstředivková metoda, popř. 

kombinace těchto metod. Obě využívají nepatrný rozdíl v hmotnostech obou sledovaných 

izotopů uranu. Obohacovací proces je energeticky i časově velice náročný a vyžaduje 

vyspělou technologii. Největší obohacovací závody využívající plynné difúze jsou ve 

Francii a v USA, centrifugy se využívají v Rusku, Číně, Velké Británii, Nizozemí, 

Německu. Menší obohacovací závody jsou i v Jižní Africe, Pákistánu a v Japonsku. 

V praxi to znamená, že i když jde o domácí surovinu, ve vytěženém stavu je v zemi, kde 

se neprovádí obohacování, nepoužitelné a tak není zcela nezávislé na určité formě 

dovozu. [3] 

Pokud budeme hodnotit nevýhody uranu, tak je nutné uvézt hlavně: 

 práce s radioaktivním materiálem,  

 nutnost nákladné úpravy vytěženého paliva, 

 ukládání radioaktivních materiálů a odpadů,  

 riziko nehod s vlivem na obyvatelstvo a životní prostředí, 

Mezi hlavní výhody patří: 

 dostatečné zásoby suroviny 

 za normálního provozu velice čistý zdroj 

2.3. Obnovitelné zdroje energie 

Energetická politika Evropské unie postavila do popředí otázku snížení závislosti na 

dovozu energií a environmentální problematiku, z čehož vyplynul, kromě jiného, i 

požadavek na maximální možné využití obnovitelných zdrojů. Ač všechny členské státy 

podnikly kroky k podpoře obnovitelných zdrojů, výsledek není všude stejný. Proto vznikly 

další iniciativy, jejichž závěrem je ambiciózní úkol zdvojnásobení příspěvku obnovitelných 

zdrojů energie do energetické bilance primárních energetických zdrojů. I když se to zdá 

nadnesené, byla podpora obnovitelných zdrojů v posledních letech jedním z klíčových 

bodů energetické politiky Evropské unie.  

„Obnovitelnými zdroji energie se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž 

jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie 

půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového 

plynu a energie bioplynu. Tato charakteristika OZE vychází ze směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/77/ES a je pouze upravena pro potřeby České republiky, 

eliminována o energii přílivu a vln.  

Principiálně je možno obnovitelné zdroje energie rozdělit do tří základních skupin podle 

základní energie, na které jsou založeny. Jsou to zdroje založené na:  

 rotační a gravitační energii Země a okolních vesmírných těles (přílivová 

energie),  

 tepelné energii zemského jádra (geotermální energie),  
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 energii dopadajícího slunečního záření (přímé sluneční záření, energii 

větru, energii mořských vln, tepelnou energii prostředí, energii biomasy a 

energii vodních toků).(28)  

Důležitým momentem ve využívání OZE byla energetická krize v 70. letech 20. století.        

Po prudkém nárůstu cen ropy se pozornost lidstva začala obracet na jiné než nerostné 

suroviny. Jak již bylo konstatováno, OZE jsou využitelné všude ve světě, jejich 

využitelnost by však měla být uplatněna tam, kde jsou pro jejich uplatnění vhodné 

podmínky. Zářným příkladem, jak se to dělat nemá, je fotovoltaika v České republice.  

Pro potřeby této práce je uveden v následujících kapitolách stručná charakteristika a 

popis výhod a nevýhod daného obnovitelného zdroje. [17] 

SWOT analýza OZE analyzuje silné a slabé stránky OZE, příležitosti a hrozby OZE.  

Silné stránky: 

 nevyčerpatelné zdroje energie, 

 ekologická výroba energie, 

 jednoduchá a nenáročná obsluha, možná „bezobslužnost“ zařízení, 

 poměrně dlouhá životnost zařízení na výrobu elektřiny z OZE, 

 rozsáhlá nabídka technologií pro využívání OZE, 

 obrovský potenciál ukrytý v OZE, 

 výzkum zaměřený na oblast OZE. 

Slabé stránky: 

 vysoká investiční náklady na výstavbu či rekonstrukci stávajících zdrojů, 

 závislost na přírodních podmínkách oblasti, 

 nároky na poměrně velkou plochu území, 

 nízká informovanost o OZE. 

Příležitosti: 

 omezení závislosti na dovozu energetických surovin, 

 zvýšení energetické bezpečnosti země, 

 snížení nákladů využitím dotací (EU a národní úroveň), 

 silná podpora OZE EU. 

Hrozby: 

 výběr vhodné lokality s příznivými podmínkami pro využívání OZE, 

 konflikty příznivců a odpůrců OZE, 

 slabá politická podpora OZE, 

 trh OZE je relativně novým trhem, 

 nedostatečná spolupráce energetických a environmentálních agentur, 
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 negativní reakce občanů na některé projekty OZE. 

Pokud budeme hodnotit OZE z hlediska získávání elektrické a tepelné energie, je 

rozdělení následující: 

a) Akumulační zdroje, kam lze elektrickou energii ukládat a odebírat dle přání 

odběratele. Jsou z hlediska napojení na energetickou soustavu velmi výhodné a 

do této kategorie patří přečerpávací elektrárny.  

b) Špičkové zdroje, odkud lze elektrickou energii odebírat dle přání odběratele a 

jejichž výkon lze velmi rychle měnit v čase. Do této kategorie patří malé zdroje, 

kde je využito jako média bioplyn, biomasa, atd. 

c) Zdroje základního zatížení, odkud lze elektrickou energii odebírat dle přání 

odběratele a jejichž výkon nelze velmi rychle měnit v čase. Do této kategorie patří 

střední a velké zdroje, kde je využito jako média bioplyn, biomasa, atd. 

d) Intermitentní zdroje, z nichž odebíraný výkon závisí na externích paramentech a 

nelze je efektivně řídit. Do této kategorie patří zdroje založené na principu 

slunečního záření a energie větru. 

OZE mají zcela jistě velkou budoucnost, jejich využití však není většinou (mimo energie 

z vody) bez dotačních podpor a intervenčních zásahů v současné době realizovatelné. 

Bohužel dotační podpory a intervenční zásahy měly vliv na deformování ceny energií 

v rámci zemí EU. [17,25]  
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3 Domácí surovinová základna 

Kapitola 2 dává stručný přehled o surovinových energetických zdrojích, které jsou 

využitelné pro výrobu elektrické a tepelné energie. Struktura našeho hospodářství byla do 

značné míry určena již za Rakouska-Uherska, kdy země koruny české představovaly 

průmyslově nejrozvinutější část monarchie. Pro rozvoj těžkého, energeticky náročného 

průmyslu tehdy české země měly surovinové předpoklady. To se přirozeně rozvíjelo i ve 

2. polovině 20. Století, kdy došlo k intenzivnímu využívání domácí surovinové základny, 

mezi kterou prioritní bylo hnědé uhlí. Tomu byla přizpůsobena i energetika. 

3.1. Evidovaná ložiska hnědého uhlí České republiky 

Hnědé uhlí je v ČR dosud hlavním zdrojem energie. Největší české hnědouhelné pánve 

vznikly v tektonickém příkopu a sledují směr souběžně s Krušnými horami a 

severozápadní hranicí ČR. Mimo toto území se v ČR vyskytují i další pánve, na rozdíl od 

podkrušnohorských v současné době na žádné neprobíhá těžba. [13] 

 

Obrázek 2 - Hnědouhelné pánve ČR 

3.1.1 Severočeská hnědouhelná pánev 

Je největší a nejvýznamnější hnědouhelnou pánví v České republice. Nachází se ve 

východní části podkrušnohorské oblasti (od Kadaně po Ústí nad Labem). Celkově zaujímá 

plochu cca 1400 km2. Maximální mocnosti, až 500 m, dosahují pánevní sedimenty v 

 

 

 

Chebská 
pánev 

Ložisko Uhelná 

Sokolovská 
pánev 

Výskyt 
křídového 
uhlí v okolí 
Moravské 
Třebové 

Jihomoravské 
lignitové pánve 

Severočeská 
hnědouhelná 

pánev 

Jihočeské 
pánve 

Žitavská pánev 



Ing. Miroslav Seidl - Posouzení těžebního výkonu v návaznosti na SEK 

 

2014  18 

 

centrální části pánve. Jednotná uhelná sloj o průměrné mocnosti cca 30 m se v západní 

části pánve, vlivem přínosu klastických sedimentů tzv. žatecké delty, štěpí do několika 

samostatných slojí. 

Kvalitativní parametry uhlí jsou proměnlivé. Nejkvalitnější uhlí se nachází v centrální 

nejhlubší části pánve, v oblasti rozštěpených slojí je kvalita podstatně nižší. Uhlí má v 

průměru následující kvalitativní parametry: 

Tabulka 6 - Kvalitativní parametry uhlí v SHP 

Obsah vody 
W

r
t 

Obsah popela 
A

d
 

Výhřevnost 
v původním stavu 

Q
r
i 

Obsah síry 
S

d
 

24 - 34% 10,5 - 50% 9 - 19 MJ/kg 0,3 - 2,1 % 

Uhlí je využíváno jako palivo, za určitých podmínek by však bylo vhodné i pro chemické 

zpracování. Nadloží uhelné sloje je tvořeno převážně prachovitými jílovci šedých barev, 

které jsou místy zpevněny karbonáty. 

Nejrozsáhlejší severočeská pánev se dále dělí na 3 dílčí části: 

 chomutovskou, 

 mosteckou, 

 teplickou. 

V chomutovské části severočeské pánve je hnědouhelná sloj rozdělena do 3 lávek. 

Směrem k SZ pánve jsou tyto sloje spojeny nebo sblíženy a povrchově se těží společně. 

Jedná se o méně výhřevné energetické uhlí s nižším až středním stupněm prouhelnění. 

Využívá se především spalováním v elektrárnách, jejichž odsířením byl eliminován 

problém se zvýšeným obsahem síry (Sd kolem 2,6 %) v tomto uhlí. Obsah popela 

generelně stoupá od SZ směrem k JV, kde může dosahovat až 50% (průměrně je kolem 

35%). Průměrná mocnost těžené sloje je kolem 23 m a výhřevnost uhlí Qi
r 10–11 MJ/kg. 

V mostecké části severočeské pánve se těží uhlí s nižším obsahem popela (10–34 %) a 

vyšším stupněm prouhelnění. Uhlí se využívá v energetice, produkovány jsou i tříděné 

druhy pro maloodběratele. Lokálně má výrazně zvýšené obsahy síry (Sd zpravidla mezi 1 

a 1,5%) a arsenu. Průměrná mocnost těžené sloje se pohybuje mezi 20–30 m, výhřevnost 

pak mezi Qi
r 10–17 MJ/kg. [13,25,29] 

V teplické části severočeské pánve těžba skončila uzavřením lomu Chabařovice. 

Zbývající zásoby středně prouhelněného, vysoce kvalitního uhlí s nízkým obsahem síry 

pod obcí Chabařovice nebude možné vytěžit pro střety zájmů a složité hydrogeologické 

poměry. Podobné střety budou patrně bránit vytěžení ostatních zásob kvalitního uhlí i 

v dalších úsecích této části pánve. 
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Tabulka 7 - DP a CHLÚ na území SHP 

Název 
ložiska 

Číslo 
CHLÚ/DP 

Název 
CHLÚ/DP 

Plocha 
DP v km2 

Datum 
stanovení 

DP 
Stav využití 

Množstvi 
geologických 

zásob 
 (mil. tun) 

Mno!stvi 
vytěžitelných 

zásob  
(mil tun) 

Tušimice - 
Libouš 

DP 30062 
DP 

Tušimice 
42,2719 25.10.1977 

Využívané 475,1 240,165 

 CHLÚ 
07680001 

CHLÚ 
Kralupy. 

0,1376 26.9.1988 

 CHLÚ 
07680002 

CHLÚ 
Kralupy I. 

0,0500 26.9.1988 

 CHLÚ 
07680003 

CHLÚ 
Kralupy II. 

0,0202 26.9.1988 

Bílina - 
Velkolom 
Maxim Gorkij 

30049 DP Bílina 26,8300 10.11.1976 

Využívané 358,25 164,53 
7570000 

CHLU 
Bílina 

27,3716 29.4.1997 

Vršany 30059 Vršany 7,4593 13.12.1976 Využívané 77,681 55,62 

Ervěnice - 
Velkolom 
ČSA 

30082 Ervěnice 18,5779 29.11.1985 Využívané 180,5 36,85 

Holešice 

DP 30081 
DP 

Holešice 
17,4771 18.12.1985 

Využívané 258,45 213,52 
CHLÚ 

7610000 
CHLÚ 

Holešice 
17,9374 1.12.1997 

Dolní Jiřetín - 
Centrum 

30063 
Dolní 
Jiřetín 

7,7967 24.12.1969 Využívané 242,64 1,678 

Lom u Mostu 
- Kohinoor 

30070 Lom II 8,4446 24.2.1970 Nevyužívané 289,919 0 

Dolní 
Litvínov 

30064 
Dolní 

Litvínov 
3,9975 21.2.1970 Nevyužívané 129,359 0 

Komořany - 
Obránců 
Míru 

30074 
Komořany 
u Mostu 

14,3945 29.6.1970 Využívané 243,2 18,5 

Kopisty - 
Julius 3 

30067 Kopisty I 7,9099 27.3.1986 Nevyužívané 170,268 0 

Kopisty - 
Mistr Jan 
Hus 

30068 Kopisty II 1,9054 5.4.1986 Nevyužívané 46,971 0 

Most 

30056 DP Most 14,6309 21.3.1968 
Ložisko v 

útlumu 
155,731 0 CHLÚ 

22740000 
CHLÚ Most 14,6309   
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3.1.2 Sokolovská pánev 

Sokolovská pánev se nachází v prostoru mezi Ostrovem nad Ohří a Chlumem nad Ohří a 

zaujímá plochu cca 200 km2. Celková mocnost pánevních sedimentů dosahuje max. 

hloubky až 350 m. V pánvi jsou vyvinuta dvě hlavní slojová souvrství, starší souvrství sloje 

Josef (oligocén) a mladší souvrství sloje Antonín. Ta v západní části pánve začíná 

sedimentací sloje Anežka, která ve východní části pánve zcela chybí. Mezi nimi je 

situováno meziloží vulkanicko-detritické souvrství, dosahující mocnosti až 90 m. 

Středně prouhelněné energetické uhlí v pánvi má nižší obsah síry (Sd kolem 1 %) a 

vyšším obsahem vody oproti uhlí severočeské pánve. Od roku 2001 probíhá těžba již jen 

na východě střední části pánve. Sloj má průměrnou mocnost 26–38 m, výhřevnost Qi
r se 

pohybuje mezi 12 a 13 MJ/kg a obsah popela Ad mezi 20 a 23 %. Uhlí se používá 

především v energetice (tříděná paliva, spalování v elektrárnách a výroba energoplynu a 

briket), ale i při výrobě některých karbochemických produktů. Uhlí spodní sloje Josef, 

které mělo vyšší stupeň prouhelnění, ale i zvýšené obsahy popela, Ge, síry a dalších 

škodlivin (As, Be), již není využíváno. V minulosti bylo v menším množství těženo i 

v izolovaných reliktech j. od Karlových Varů. [13,25,29] 

Uhlí z pánve se používá pro energetické účely, voskopryskyřičné uhli v chemickém 

průmyslu. Vyšší obsah voskopryskyřičných látek v uhlí umožňuje bezpojivové briketování. 

Průměrné parametry uhlí v pánvi uvádí Tabulka 8. 

Tabulka 8 - Kvalitativní parametry uhlí v SP 

Obsah vody 
W

r
t 

Obsah popela 
A

d
 

Výhřevnost 
v původním stavu 

Q
r
i 

Obsah síry 
S

d
 

37 - 48% 4,8 - 44,9% 10,9 - 13,8 MJ/kg 0,2 - 6,9% 

V Sokolovské pánvi byly evidovány geologické zásoby v celkové výši 1,2 mld. t, z nichž je 

část vázána v ochranných pásmech lázeňských pramenů Karlových Var, měst a obcí. V 

současnosti je vykazováno 719 mil. t geologických zásob, z nichž v důsledku blokace 

části bilančních zásob dle vl. usneseni č. 490/91 je reálně vytěžitelných 150 mil. t.  

Tabulka 9 - DP a CHLÚ na území SP 

Název 
ložiska 

Číslo 
CHLÚ/DP 

Název 
CHLÚ/DP 

Plocha 
DP v 
km2 

Datum 
stanovení DP 

Stav využití 

Množství 
geologických 

zásob  
(mil. tun) 

Množství 
vytěžitelných 

zásob  
(mil tun) 

Alberov - 
Velkolom Jiří 

30019 Alberov 14,615 27.7.1962 Využívané 279,83 90,22 

Bukovany u 
Sokolova 

30089 Bukovany 4,77 22.3.1974 
Nevyužívané, 

prováděná 
rekultivace 

7,75 0,00 

Habartov 
30016, 
CHLÚ 

08150000 

DP 
Habartov, 

CHLÚ 
6,45 10.11.1989 

Nevyužívané, 
prováděná 
rekultivace 

51,40 0,00 
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Název 
ložiska 

Číslo 
CHLÚ/DP 

Název 
CHLÚ/DP 

Plocha 
DP v 
km2 

Datum 
stanovení DP 

Stav využití 

Množství 
geologických 

zásob  
(mil. tun) 

Množství 
vytěžitelných 

zásob  
(mil tun) 

Habartov 

Královské 
Poříčí - 
Marie 

30020 
Královské 

Poříčí 
3,19 27.7.1962 Využívané 100,49 31,09 

Lomnice u 
Sokolova 

30052 Lomnice 1,087 16.5.1966 Využívané 6,35 0,61 

Nové Sedlo - 
Družba 

30022 Nové Sedlo 5,05 21.5.1974 Využívané 70,53 28,36 

Svatava - 
Medard 

30017 Svatava 12,793 14.10.1964 
Nevyužívané, 

prováděná 
rekultivace 

158,01 0,00 

Tisová u 
Sokolova - 
Silvestr 

CHLÚ 
08170000 

CHLÚ 
Tisová 

8,5 

DP Tisová č. 
30053 byl v 
roce 2007 

zrušen, 
zbytkové 

zásoby ložiska 
Tisová u 

Sokolova - 
Silvestr 

Nevyužívané 14,79 0,00 

Dolní 
Rychnov - 
Antonín 

CHLÚ 
14960000 

CHLÚ Dolní 
Rychnov 

2,034 

DP Dolní 
Rychnov zrušen 

v roce 2006, 
zbytkové 

zásoby ložiska 
Dolní Rycnov - 

Antonín 

Nevyužívané 12,73 0,00 

Sokolov - 
Pilíř 

CHLÚ 
08180000 

CHLÚ 
Sokolov 

0,5394 

DP Sokolov 
zrušen v roce 

2006, zbytkové 
zásoby ložiska 
Sokolov pilíř 

Nevyužívané 17,32 0,00 

3.1.3 Chebská pánev 

Jedná se o nejzápadnější pánev podkrušnohorské oblasti. Její rozloha je cca 300 km2. 

Maximální mocnost sedimentů přesahuje 300 m. V pánvi je vyvinuta jednotná sloj s 

maximální mocnosti 32 m. průměrné kvalitativní parametry uvádí Tabulka 10: 

Tabulka 10- Kvalitativní parametry uhlí v Chebské pánvi 

Obsah vody 
W

r
t 

Obsah popela 
A

d
 

Výhřevnost 
v původním stavu 

Q
r
i 

Obsah síry 
S

d
 

40% 7,2 - 11,9% 12,0 – 16,3 MJ/kg 2-4% 

Geologické zásoby činí přibližně 1 mld. tun bilanční cca 700 mil. t. Z těchto zásob je nutno 

zcela vyloučit cca 300 mil. t geologických zásob v ložisku františkolázeňském z důvodu 
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ochrany lázeňských pramenů. O případném využití ložiska by bylo možné rozhodnout až 

po rozsáhlém hydrogeologickém průzkumu a jeho vyhodnocení. Na překážku případného 

využití zásob jsou i rozsáhlé vyvolané investice, k nimž patří zejména Jesenická vodní 

nádrž, přeložka řeky Odravy a silnice I. třídy. [13,25,29] 

3.1.4 Jihomoravská lignitová pánev 

Jihomoravská lignitová pánev o celkové rozloze 320 km2 se dělí na Kyjovskou a 

Dubňanskou sloj. Nachází se na severním okraji Vídeňské pánve, která je součásti 

západních Karpat. Produktivní uhlonosné sedimenty zasahují i na území Rakouska a 

Slovenska.  

V pánvi jsou vyvinuty dvě sloje humitového typu - starší kyjovská a mladší dubňanská. 

Jejich průměrná mocnost se pohybuje od 2,5 do 3,2 m (max. 6 m). Lignitová sloj má 

mocnost cca 4 m a je uložena od 0 do 260 m pod povrchem.  

Ložisko bylo v minulosti otevřeno více než 220 hlavními důlními díly a cca 45 ostatními 

hlavními důlními díly (úpadnice, štoly). Útlum těžby zahájen na základě vládního usnesení 

v roce 1991. Poslední důl Mír v Mikulčicích těžil do konce roku 2009 a jeho další osud je 

nejasný. Kvalitativní parametry lignitu uvádí Tabulka 11 

Tabulka 11 – Kvalitativní parametry lignitu v JLP 

Obsah vody 
W

r
t 

Obsah popela 
A

d
 

Výhřevnost 
v původním stavu 

Q
r
i 

Obsah síry 
S

d
 

45% 15,8 - 43,3% 6,0 – 9,9 MJ/kg 0,4 - 4% 

Uhlí, které bylo těženo hlubině a využívalo se výhradně pro energetické účely. Geologické 

zásoby evidované v celé pánvi jsou ve výši 741 mil. t. Ve třech platných dobývacích 

prostorech se nachází 171 mil. t geologických, 93 mil. t využitelných a 51 mil. t 

vytěžitelných zásob. [13,25,29] 

3.1.5 Žitavská pánev 

Z Německa a Polska do ČR zasahuje Žitavská pánev, která je od podkrušnohorských 

pánví oddělena vulkanity Českého středohoří a hřbetem křídových sedimentů v labské 

tektonické zóně. Vystupuje převážně na německém a polském území a k nám zasahuje 

jen u Hrádku nad Nisou. 

Mocnost nadložního slojového souvrství dosahuje až 380 m. Nad bazálními slepenci 

převažují pískovce a jílovce. Hnědouhelná sloj dosahuje mocnosti přes 20 m, není však 

souvislá a v rámci sloje jsou vyvinuty tří slojové obzory, z nichž svrchní byl povrchově 

těžen, hlubinné těžbě zbývajících dvou slojových obzorů brání technické problémy s 

množstvím zvodnělých písků v nadloží. 

Těžba hnědého uhlí v povrchovém dole Turów, situovaného v těsné blízkosti české státní 

hranice, spolu s těžbou na území dnešní SRN postupně měnila i piezometrické poměry v 



Ing. Miroslav Seidl - Posouzení těžebního výkonu v návaznosti na SEK 

 

2014  23 

 

jižní části žitavské pánve. Po  přetěžení „poludňového“ zlomu v prostoru dolu Turów došlo 

k výraznému dlouhodobému ovlivnění režimu podzemních a povrchových vod na 

přilehlém hraničním území České republiky. Důl Turów se nyní rozkládá na celkové ploše 

45 km2, což zahrnuje dobývací prostor a vnitřní a vnější výsypky. 

Těžba uhlí na území žitavské pánve v České republice byla ukončena v roce 1963, 

v Německém povrchovém dole Olbersdorf se těžilo do roku 1994 a v letech 1996 až 1999 

probíhalo jeho zatápění. [13,25,29] 

Tabulka 12 - Kvalitativní parametry uhlí v Žitavské pánvi 

Obsah vody 
W

r
t 

Obsah popela 
A

d
 

Výhřevnost 
v původním stavu 

Q
r
i 

Obsah síry 
S

d
 

33-44% 20% 7,5 – 16,7 MJ/kg 0,3 - 2% 

Uhlí bylo využíváno jako energetická surovina a také bylo zkušebně briketováno s 

dobrými výsledky. Celkové množství 116 mil. t geologických zásob uhlí ve spodním 

slojovém obzoru, 23 mil. t ve svrchním slojovém obzoru a složité hydrogeologické 

podmínky na ložisku nedávají předpoklad pro další těžbu. 

3.1.6 Jihočeská oblast 

Jedná se o původně souvislou pánev sz-jv směru, která byla tektonicky podélně 

rozdělena na dvě dílčí pánve, tj. západní slabě uhlonosnou pánev českobudějovickou a 

východní převážně neproduktivní pánev třeboňskou, která svým jižním okrajem zasahuje 

až do Rakouska. 

V českobudějovické pánví a na západním okraji třeboňské pánve je vyvinuta slabě 

prouhelněná, až 7 m mocná uhelná sloj, která byla v minulosti dobývána. Kvalitativní 

parametry jsou následující: 

Tabulka 13 - Kvalitativní parametry uhlí v Jihočeské oblasti 

Obsah vody 
W

r
t 

Obsah popela 
A

d
 

Výhřevnost 
v původním stavu 

Q
r
i 

Obsah síry 
S

d
 

54% 26 - 30% 8,4 MJ/kg 5 - 6% 

Evidované geologické zásoby uhlí v pánvi dosahují množství 44 mil. t. O další těžbě 

v Jihočeské oblasti se neuvažuje. [13,25,29] 

3.2. Černé uhlí 

Na území ČR se vyskytují černouhelná ložiska s kvalitou vhodnou pro koksování, 

významná část je využita v oblasti energetiky. Rozhodující význam má česká část 

hornoslezské pánve o rozloze cca 1 550 km2, kde na území naší republiky je cca 30 % 
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zásob, zbylá část je na území Polska. V podstatě se jedná v současnosti o jedinou oblast 

těžby černého uhlí v ČR. 

Většina dolů je situována ve východní části, kde je dostatek zásob a oproti západní části s 

jednodušší geologickou stavbou, které je možné dobývat s podstatně nižšími náklady. 

Hodnotu tohoto uhlí však snižuje jeho nižší kvalita vzhledem ke koksovacím vlastnostem. 

Výhřevnost Qi
r těženého uhlí se většinou pohybuje mezi 23–30 MJ/kg, popelnatost Ad 

mezi 10 až 30 %.  

V severní oblasti podbeskydské části pánve je dosud jedním dolem těženo 1 ložisko 

(dobývací prostor Staříč) převážně koksovatelného uhlí v ostravském souvrství. 

Výhřevnost Qi
r těženého uhlí se pohybuje průměrně mezi 28–29 MJ/kg, popelnatost Ad 

mezi 11–19 %. 

Poměrně velké zásoby uhlí byly ověřeny jižněji, zvláště v okolí Frenštátu pod Radhoštěm. 

Uhlí by zde bylo dobýváno za obtížných geologických podmínek z hloubek 800–1 300 m. 

Ložisko navíc částečně zasahuje do CHKO Beskydy, prozatím se těžba nepředpokládá 

s ohledem na velký odpor veřejnosti vedený hlavně ekologickými iniciativami. 

Na území ČR se nacházejí i další oblasti se zásobami černého uhlí. Západně od Prahy je 

kladensko-rakovnická pánev, většina zásob s energetickým uhlím byla zde vydobyta. V 

severovýchodním pokračování kladenské části pánve je ložisko poměrně kvalitního a 

částečně koksovatelného uhlí u Slaného, s geologickými (nebilančními) zásobami cca 

364 mil. tun, ležícími však v hloubkách 700–1 300 m, navíc se složitými 

hydrogeologickými a plynovými poměry. Průměrná výhřevnost Qi
r se pohybuje mezi 18–

22 MJ/kg, popelnatost Ad mezi 20–40 %. Otvírka tohoto ložiska byla po vyhloubení dvou 

hlavních jam počátkem 90. let 20. století zastavena. Severovýchodně od Prahy se 

nachází mšenská část mšensko-roudnické pánve s geologickými zásobami energetického 

uhlí přes 1,1 mld. tun. Výhřevnost Qir se průměrně pohybuje mezi 16–20 MJ/kg, 

popelnatost Ad mezi 24–40 %. Využití těchto zásob je ale v současnosti nereálné. Zcela 

neperspektivní se v současnosti jeví roudnická část této pánve a východně od mšensko-

roudnické pánve ležící pánev mnichovo-hradišťská. Málo perspektivní ložisko nekvalitního 

energetického černého uhlí je vyhodnoceno v podkrkonošské pánvi.  

V minulém století skončila těžba převážně energetického uhlí v české části vnitrosudetské 

pánve a v plzeňské a radnické pánvi. 

Dobývání energetického černého uhlí v boskovické brázdě (rosicko-oslavanský revír) 

západně od Brna definitivně skončilo již počátkem roku 1992. [13,25,29] 
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Obrázek 3 - Ložiska černého uhlí v ČR 

Černé uhlí patří stále k významným tuzemským zdrojům i přes stávající potíže 

ekonomického charakteru. Výše těžby má v posledních létech spíše klesající úroveň, 

v současné době se uvažuje s uzavřením dolu Paskov. [8] 

Rok 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

Počet ložisek celkem 
 

62 62 62 62 62 

z toho těžených 
 

8 8 8 8 8 

Zásoby celkem kt 16 193 970 16 455 297 16 421 504 16 339 004 16 324 263 

vytěžitelné 
 

192 182 205 630 168 917 180 729 168 538 

Těžba, kt 12 197 10 621 11 193 10 967 10 796 

Zdroj: Surovinová ročenka 2013 

3.3. Ropa 

Česká republika nemá díky své geografické poloze k dispozici nějaká větší ložiska této 

strategické energetické komodity. Na našem území se sice – zejména v regionu jižní 

Moravy – nacházejí ložiska vysoce kvalitní ropy, jejich roční těžba však pokrývá 2-3 % 

tuzemské spotřeby. Ložiska patří převážně k vídeňsko - moravské ropoplynonosné 

 

Hornoslezská 
pánev 

Vnitrosudetská 
pánev 

Podkrkonošská 
pánev 

Kladensko - rakovnická 
pánev 

Mšensko - roudnická 
pánev 

Plzeňská a radnická 
pánev 

Boskovická 
pánev 
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provincii a jsou roztroušena do mnoha dílčích struktur a produktivních obzorů, ležících 

převážně v hloubkách do 2 800 m.  

 

Obrázek 4 - Ložiska ropy v ČR 

Největším v této oblasti bylo ložisko Hrušky, jehož převážná část je již vytěžena a slouží 

jako podzemní zásobník plynu. Další oblastí výskytu ropy je moravská část karpatské 

čelní předhlubně, kde stále probíhá průzkum. Ropa je převážně lehká, bezsirná, 

parafinická až parafinicko - naftenická. Významnějšími ložisky jsou Uhřice a Kloboučky 

(Ždánice).   

Tabulka 14 - Přehled zásob ložisek ropy ČR 

Rok Jed. 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet ložisek celkem  30 33 34 33 34 

z toho těžených  24 27 27 27 27 

Zásoby celkem kt 31 144 31 031 29 015 30 891 30 781 

vytěžitelné kt 1 718 1 535 1 415 1 664 1 628 

Těžba/rok kt 236 217 173 163 150 

Zdroj: Surovinová ročenka 2013 

Výše těžby by zdaleka nestačila pokrýt spotřeby ČR a proto je ropa velice závislá na 

importu. V roce 2013 tento dovoz byl ve výši 6 551,9 tis. tun, což představovalo pokles o 

7,4% v porovnání s rokem 2012. Jak je ve statistikách uváděno, tento objem importované 

ropy byl v hodnotě 104,2 mld. Kč. 

Vídeňská pánev 

Karpatská 

prohlubeň 
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Tento dovoz se uskutečnil ze čtyř zemí, největší objem byl dovezen z Ruska ve výši 

4 212,773 tis. tun, dále pak z Ázerbájdžánu ve výši 1 659,378 tis. tun, Kazachstánu ve 

výši 619,956 tis. tun a Alžírska ve výši 59,797 tis. tun. [8] 

Dovoz ropy do tuzemských rafinerií je realizován dvěma navzájem nezávislými 

ropovodními systémy, které jsou součástí evropského ropovodního systému. Doprava 

ropy do ČR byla realizována ropovody Družba (60,0%) a IKL (40,0%).  

 

Obrázek 5 - Evropská síť ropovodů 

Ropovodem Družba je ropa dopravována z Ruské federace a rovněž ropa od 

nejvýznamnějšího tuzemského producenta, společnosti Moravské naftové doly. 

Ropovodem IKL je dovážena ropa především z oblasti Kaspického moře, severní Afriky či 

Arabského poloostrova. Díky nezávislým ropovodům se z velké míry eliminuje úplně 

přerušení dodávek. [8,25] 

Oba uvedené ropovody jsou na českém území provozovány a vlastněny společností 

MERO ČR, jejímž jediným akcionářem je stát. Uvedená společnost rovněž vlastní a 

provozuje Centrální tankoviště ropy, kde jsou uskladněny strategické zásoby pro Správu 

státních hmotných rezerv. Tyto povinné nouzové zásoby ropy a ropných produktů jsou 

dány Směrnicí 119/2009/ES. Členské státy EU jsou povinny udržovat na základě 

příslušných právních a správních předpisů zásoby ropy a vybraných ropných produktů na 

úrovni, která celkově odpovídá alespoň 90 dnům jejich průměrného denního čistého 

dovozu, dosaženého v předchozím kalendářním roce. K této zásadní změně metodiky 

došlo od roku 2013, kdy se ustoupilo od metody výpočtu nouzových zásob založené na 

průměrné denní domácí spotřebě vybraných ropných produktů. Z uvedeného přehledu je 

zřejmé, že domácí produkce nemá zásadní vliv na využití domácích PEZ. 

3.4. Plyn 

U ložisek plynu na území ČR je to obdobné, jako u ložisek ropy, z hlediska nemá ČR 

dostatečné zdroje ani zemního plynu. Ložiska a zdroje jsou soustředěna na jižní i severní 
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Moravě. Jsou vázána na geologické jednotky Západních Karpat a jihovýchodní svahy 

Českého masivu, kde jsou většinou spjata s ropou. 

Na severní Moravě jsou vázána i na uhelné sloje hornoslezské pánve – karbonský plyn. 

Produkce zemního plynu v ČR je dlouhodobě poměrně stabilní a kryje zhruba 1 až 2 % 

domácí spotřeby. [8] 

Za perspektivní oblast je považována oblast svahů Českého masivu. Mezi dosud největší 

nalezená ložiska náleží Dolní Dunajovice, Uhřice a Horní Žukov a Lubná-Kostelany. Z 

nejhlubšího využívaného ložiska Karlín byl zemní plyn těžen z hloubky přes 3 900 m. Tato 

ložiska plynu mají velmi variabilní složení. Na ložisku Dolní Dunajovice tvoří metan 98%, 

naproti tomu na ložisku Kostelany-západ je to jen 70%.  

Nemalé zásoby jsou vázány v ložiscích s těžkou ropou Ždánice-miocén a Kloboučky. 

Průzkumem byly objeveny nové zdroje zemního plynu především v oblasti Poštorné. Na 

severní Moravě, mezi Příborem a Českým Těšínem, se vyskytují plynová ložiska vázaná 

většinou na zvětralý a tektonicky porušený reliéf karbonu, či na přímo nasedající klastika 

miocénu. 

Sorbovaný plyn se získává tzv. degazací (těžbou z již uzavřených hlubinných dolů) 

uhelných slojí české části hornoslezské uhelné pánve. Při tomto procesu dochází k ředění 

důlních plynů přisáváním ovzduší a výsledná koncentrace takto získaných plynů se 

pohybuje okolo 50–55 % CH4. [8,25] 

Obrázek 6 - ložiska plynu v ČR 
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Tabulka 15 - Přehled zásob ložisek plynu ČR 

Rok Jed. 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet ložisek celkem  88 92 94 83 90 

z toho těžených  41 49 52 48 46 

Zásoby celkem kt 46 044 46 140 28 924 30 172 30 506 

vytěžitelné kt 27 812 27 846 4 767 4 660 4 886 

Těžba/rok kt 236 217 173 163 150 

Zdroj: Surovinová ročenka 2013 

Spotřeba zemního plynu byla v ČR 8 277,1 mil. m3, podíl tuzemské těžby na spotřebě je 

pouze 1,8 %. Dovoz je uskutečňován z Ruska s podílem 75 %, zbylá část dovoz z Norska 

ČR je také významnou tranzitní zemí, délka tranzitní sítě, jenž distribuuje plyn z Ruska do 

západní Evropy (Německo, Francie), je 2 471 km. Objem přepraveného plynu pro 

zahraniční zákazníky se pohybuje nad hranicí 30 mld. m3 ročně.  

Pro vyrovnávání rozdílné spotřeby mezi zimním a letním obdobím a zároveň z hlediska 

bezpečnosti má ČR celkem 10 podzemních zásobníků s celkovou kapacitou 

2 901 mil. m3. 

3.5. Uran 

České uranové hornictví bylo těsně spjato s vývojem mezinárodních vztahů a vnitřní 

situací v bývalém Československu po roce 1945, kdy se uran stal strategickou vojenskou 

surovinou a později jako energetická surovina strategickým zbožím. Od konce 80. let 

minulého století však docházelo postupně ke snižování těžby uranové rudy jednak z 

důvodu vytěžení některých ložisek a zejména pak z důvodu výrazného snížení možnosti 

odbytu v důsledku politicko-ekonomických změn. I přes poměrně krátkou dobu uranové 

hornictví patřilo až do počátku 90. let minulého století k významným průmyslovým 

odvětvím v České republice. 

Ložiska uranu v České republice se nacházejí v širší geologické soustavě než je její 

vlastní území, a to v Českém masívu, který představuje denudační trosku variského 

horstva a jednu z největších uranonosných provincií v Evropě. Uranové zrudnění je v něm 

zastoupené endogenními i exogenními ložisky, přičemž endogenní ložiska jsou vázána 

převážně na krystalinické série a granitoidní masívy, mladší exogenní ložiska potom na 

platformní útvary permokarbonu, křídy a terciéru. [3,8,25] 
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Obrázek 7 - Ložiska uranové rudy v ČR 

Pouze jedno z nich je těženo, a to ložisko zónového typu Rožná. Druhé ložisko Stráž pod 

Ralskem produkuje uran v rámci sanačních prací. Na ložisku Rožná probíhala klasická 

hlubinná těžba. Ložisko Stráž bylo do 1. 4. 1996 exploatováno loužením in situ. Po tomto 

datu je uran získáván čištěním vod a technologických roztoků v rámci likvidačních a 

rekultivačních prací s klesajícím trendem od 150 t U až na současných cca 25-30 t ročně. 

Tabulka 16 - Přehled zásob ložisek uranu ČR 

Rok Jed. 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet ložisek celkem  7 7 7 7 7 

z toho těžených  1 1 1 1 1 

Zásoby celkem t 135 553 135 425 135 361 135 276 135 214 

vytěžitelné  503 377 374 338 312 

Produkce koncentrátu 
(odbytová produkce bez 
ztrát úpravou) 

t 261 243 237 216 219 

Zdroj: Surovinová ročenka 2013 
 

Samotné držení uranu neznamená v České republice nezávislost na dodavatelích 

jaderného paliva a těžený uran znamená pouze komoditu pro její uplatnění na trhu. 

Důvodem je, že Česká republika nedisponuje kapacitou pro konverzní ani obohacovací 

práce ani pro výrobu palivových článků.  

Ložisko Rožna 

Ložisko Stráž pod 

Ralskem 
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4 Energetická koncepce 

Energetika je obor, jehož projekty jsou investičně náročné, většina energetických zdrojů a 

systémů má životnost řadu desetiletí a projekty i jejich ekonomická návratnost jsou 

dlouhodobá. Jednou z významných možností, jak lze ovlivňovat dlouhodobý rozvoj 

energetického sektoru, je energetická koncepce. Její zpracování vyplývá ze zákona č. 

406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a v podstatě  jde o 

nástroj státu pro rozvoj energetického systému a energetické plánování.  

Zákon mimo jiné říká, že SEK je koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 

let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebou zabezpečit 

základní funkce státu a s potřebami hospodářského a společenského rozvoje i za krizové 

situace, včetně ochrany životního prostředí, sloužícím i pro vypracování územních 

energetických koncepcí. Vlastní návrh SEK zpracovává MPO a předkládá její znění ke 

schválení vládě. Naplňování SEK vyhodnocuje MPO nejméně jedenkrát za 5 let a o 

výsledcích vyhodnocení informuje vládu. V případě potřeby ministerstvo zpracovává 

návrhy na změnu státní energetické koncepce a předkládá je ke schválení vládě. 

4.1. Historie energetické koncepce 

Energetické plánování se stalo nedílnou součástí energetických systémů v okamžiku, kdy 

byla rozpoznána veřejná prospěšnost dodávek elektřiny, a na národní úrovni v okamžiku, 

kdy začalo propojování lokálních energetických soustav.  

V tehdejším Československu první "energetický zákon" byl přijat ihned po vzniku republiky 

v roce 1919. Díky tomuto zákonu již v polovině třicátých let existoval velmi komplexní plán 

na integraci celé československé energetické sítě. Během 2. světové války byl sice 

proces přerušen, ale jeho rozvoj byl obnoven v podmínkách již tehdy znárodněné 

energetiky. Rozvoj zdrojů v padesátých letech byl doprovázen dokončením přenosové 

sítě 200 kV a snahou o dosažení dostatečné bilanční rovnováhy tváří v tvář prudce 

rostoucímu průmyslu. Na to bylo nutné reagovat i výstavbou nových zdrojů, vzhledem 

k domácí surovinové základně, technickým znalostem a dostupnosti jiných energetických 

surovin započala výstavba nových uhelných zdrojů typového výkonu 200 MW (210 MW), 

které vytvořily páteř české energetiky s celkovým instalovaným výkonem téměř 5000 MW. 

Na výstavbu energetických uhelných zdrojů, které se budovaly co nejblíže těžby 

hnědouhelných ložisek, se současně začala budovat přenosová síť 400 kV, která se 

postupně stala základem současné přenosové sítě. 

Energetický sektor se poměrně rychle zapojil do mezinárodní energetické spolupráce. 

Postupně byla budována mezistátní vedení, a to jak směrem na východ, tak i směrem na 

západ. V druhé polovině sedmdesátých let se podařilo dohnat deficity a zajistit trvale 

přebytkovou energetiku, která přetrvává dodnes. Energetické plánování vycházelo z 

národohospodářských plánů a směřovalo k předstihu budování energetických zdrojů a sítí 

před růstem spotřeby.  

Československo nebylo v tomto procesu ojedinělé, podobny vývojový proces proběhl i 

v zemích západní Evropy.  Tyto státy si uvědomovaly významnou úlohu elektrické energie 
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pro celé hospodářství země a to, že její dostatek je podmínkou pro stabilní prostředí a 

umožňuje další národohospodářský růst. V polovině devadesátých let k prosazení 

myšlenky liberalizace energetiky a vytvoření trhu s elektřinou, byl v celém evropském 

systému, ale i ve většině jednotlivých zemí, přebytek kapacit a velký převis nabídky nad 

poptávkou. 

Národohospodářské plánování energetiky ustoupilo do pozadí, případně bylo opuštěno s 

tím, že rovnováhu výroby a spotřeby a disponibilitu kapacit zajistí tržní mechanismus a 

ceny elektřiny na trhu jako signály pro investory do nových kapacit. Výsledkem je, že 

rozhodnutí o stavbě nových elektráren přijímají energetické firmy vlastnicky nebo alespoň 

právně nezávislé na státu, a to na základě svých očekávání vývoje trhu, cen a příležitostí. 

Legislativa EU sice ponechala státům možnost státních tendrů na nové kapacity, ale 

prakticky není tato možnost doposud využívána. Toto rozhodnutí však bylo přijato 

v období, kdy byl v Evropě přebytkem kapacit s řadou regulačních prvků, což se projevilo 

v nízkých cenách na trzích v krátkodobých kontraktech, v netransparentnosti trhu a 

prakticky neexistujících dlouhodobých smlouvách.  Pro investory to bylo značně nejisté 

prostředí, ve kterém investice do zdrojů s dlouhou návratností byly příliš riskantní a došlo i 

k tomu, že řada zastaralých zdrojů s vysokými proměnnými náklady byla odstavována 

nebo zavírána. 

Současně rostla obchodní výměna mezi státy propojené Evropy, nebyl však brán zřetel na 

možné dopady z titulu dimenzování přenosových soustav. První velké varování přišlo s 

blackoutem, který postihl celou Itálii v srpnu 2003. Blackout byl sice způsoben kombinací 

řady pochybení na straně krátkodobého provozního plánování a řízení soustav spolu s 

fyzickou poruchou způsobenou pádem stromu do klíčového vedení jako iniciátorem 

řetězce, nicméně událost přitáhla pozornost nejen ke krátkodobému plánování provozu, 

ale i k výhledům na zabezpečenost dodávek, a ukázalo se, že státy opustily plánovací roli 

v energetice a trh ji zcela nepřevzal. Na vině byl zejména rozpor mezi dlouhodobostí 

plánování a dlouhou návratnosti investic v energetice a rychlostí změn v energetické 

legislativě, vyvolávajících pochybnost o návratnosti investic. Na základě tohoto stavu 

Evropská legislativa definovala odpovědnost národních států za dlouhodobou bilanci a tím 

kodifikovala novou podobu energetického plánování. Nešlo však o všechny členské státy 

EU, např. Francie nikdy úplně neopustila vysoce centralizovaný model energetiky. 

Změna nastala v období, kdy v řadě zemí se projevil předpokládaný vývoj, tudíž i deficit 

elektrické energie. Reakcí byl růst cen elektřiny a zdálo se, že již existují signály pro nové 

investice a také řada investorů započala s přípravou či dokonce realizací projektů. 

Regulatorní nejistota se však projevila v tom, že většina projektů byla orientována na 

plynové zdroje s rychlou návratností. Výstavba jaderných zdrojů byla s ingerencí státu 

zahájena pouze na Slovensku, ve Finsku a ve Francii, uhelných zdrojů pak v Německu a 

ČR. Od roku 2005 byl zaveden systém emisních povolenek s cílem regulovat množství 

vypouštěných emisí a v roce 2007 se začal připravovat klimatický balíček. To 

představovalo impuls k dalšímu růstu cen elektřiny a k dlouhodobému znevýhodnění 

uhelných elektráren. Další impuls k růstu cen, byť jen krátkodobý, poskytla v letech 2006 

až 2008 spekulativní horečka v komoditách, která vyhnala ceny elektřiny na dvojnásobek 

stavu roku 2005. Od roku 2007 se též začaly na trhu výrazně prosazovat obnovitelné 

zdroje díky masivním dotacím pomocí výkupních cen. Když v roce 2008 přišla finanční a 

posléze ekonomická krize, srazilo to ceny elektřiny opět na hodnoty roku 2005 a kvůli 
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masivním přílivům dotované zelené elektřiny s nulovými tržními náklady se cena, mimo 

krátkého období vlivu fukušimské havárie, již nevzpamatovala. Z celé stručné chronologie 

liberalizovaného trhu tedy pro investory vyplývá prakticky jediný závěr - o vývoji 

evropského trhu, tržních cenách a návratnosti investic rozhoduje v první řadě unijní 

regulace, která je nepředvídatelná, hyperaktivní a představuje rizikové prostředí i pro 

zdroje s relativně rychlou návratností, jako jsou paroplynové elektrárny na zemní plyn. To 

se např. projevilo i v ČR při výstavbě Elektrárny Počerady, která den po zprovoznění byla 

zakonzervována. 

Je nutné si uvědomit, že energie jak elektrická, tak i tepelná, je do značné míry základem 

naší civilizace. Na stabilních dodávkách energií za rozumné náklady závisí stabilita, 

životní i sociální úroveň společnosti. Energetická koncepce by měla pamatovat i na 

situace (rizika), kdy i v případě nepříznivých podmínek byt zajištěn dostatek energie. Musí 

tak být spíše konzervativní. Nemůže tak například spoléhat na nečekané technologické 

zvraty. Zároveň však musí umožňovat dostatečnou flexibilitu, aby se případné nové 

technologie, pokud se stanou realizovatelnými, daly využít. [9,22,25] 

4.2. Státní energetická koncepce 2004 

Státní energetická koncepce České republiky z roku 2004 byla schválená usnesením 

vlády České republiky č. 211 ze dne 10. března téhož roku. Byla strukturovaná do tří 

základních oblastí:  

 Vize, cíle, nástroje SEK; 

 Sumarizace aktuálně platných a nově uplatňovaných nástrojů SEK; 

 Komplexní energetický scénář SEK. 

Při tvorbě se vycházelo z analýz vývoje a stavu energetického hospodářství České 

republiky, vyhodnocení plnění cílů energetické politiky z roku 2000, s přihlédnutím k 

zahraničním zkušenostem, postupům a standardům Evropské unie, k závazkům ČR z 

mezinárodních smluv v oblasti energetického hospodářství a životního prostředí. Při volbě 

priorit, cílů a souboru nástrojů Státní energetické koncepce byla respektována hlediska 

energetická, ekologická, ekonomická a sociální uplatňované v době zpracování. 

V rámci vizí SEK 2004 byly definovány základní priority, kterými byly dosažení maximální: 

a) Nezávislosti, které mělo být dosaženo.:         

 Nezávislostí na cizích zdrojích energie;       

 Nezávislost na zdrojích energie z rizikových oblastí;     

 Nezávislost na spolehlivosti dodávek cizích zdrojů.     

b) Bezpečnosti, přičemž její zajištění bylo formulováno jako.:   

 Bezpečnost zdrojů energie včetně jaderné bezpečnosti 

 Spolehlivost dodávek všech druhů energie 

 Racionální decentralizace energetických systémů   
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c) Udržitelného rozvoje, kde hlavními cíli byla: 

 Ochrana životního prostředí 

 Ekonomický a sociální rozvoj 

Dále byly stanoveny cíle, které v dané době se jevilo jako dosažitelné. Prvořadým cílem 

byla stanovena maximalizace energetické efektivnosti, kterým by byly naplňovány priority 

nezávislosti, bezpečnosti i udržitelného rozvoje. Souhrnným vyjádřením růstu energetické 

efektivnosti je následně vývoj ukazatelů zhodnocení spotřeby primárních energetických 

zdrojů (dále PEZ), resp. spotřeby elektřiny, vytvořeným hrubým domácím produktem 

(HDP). Další dílčí cíle dle pořadí jejich důležitosti:   

a) Maximalizace zhodnocování energie, která měla řešit jeden z problémů české 

ekonomiky, což jsou vysoké energetické a elektroenergetické náročnosti tvorby 

HDP. Preferovat by se do budoucna měla taková struktura ekonomiky, takové 

technologie, výroby a procesy, které maximálně zhodnotí spotřebovanou energii 

přidanou hodnotou (HDP). 

b) Maximalizace efektivnosti při získávání a přeměnách energetických zdrojů, což 

mělo vést k preferenci zdrojů energie a energetických technologií s vysokou 

účinností.  

c) Maximalizace úspor tepla ve sféře podnikatelské, státní, komunální i u drobných 

odběratelů (domácností) za přijatelných investičních a provozních nákladů. 

d) Maximalizace efektivnosti spotřebičů energie, což mělo vézt k maximalizaci úspor 

elektrické energie a dalších forem energie ve všech oblastech, cestou využívání 

energeticky úsporných spotřebičů. Do této oblasti patří podpora používání 

úsporných typů spotřebičů elektrické energie, podpora užití úsporných pohonných 

jednotek, dopravních prostředků, podpora technologicky pokročilých zdrojů tepla a 

dalších spotřebičů. 

e) Maximalizace efektivnosti rozvodných soustav, podstatou tohoto cíle je dosažení 

efektivních rozvodných energetických soustav z hlediska centralizace a 

decentralizace zdrojů energie, těžišť spotřeby a ztrát v rozvodech. 

Dalším prioritním cílem SEK 2004 bylo naplňování priority nezávislosti, bezpečnosti i 

udržitelného rozvoje, v rámci dostatečně diverzifikované a dlouhodobě bezpečné struktury 

spotřeby PEZ a výroby elektřiny. Pro naplnění bylo stanoveno několik základních bodů, 

které jsou následující: 

a) Podpora výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie, kde 

cílem měla být preference obnovitelných zdrojů energie. Stát formou SEK 2004 

deklaroval podporu využívání všech zdrojů energie, které lze dlouhodobě 

reprodukovat a jejichž používání přispěje k posilování nezávislosti státu na cizích 

zdrojích energie a k ochraně životního prostředí. Ve své podstatě se jedná o 

všechny typy obnovitelných zdrojů – zdroje využívající sluneční energii, energii 

větru a vodních toků, geotermální energii i biomasu jako zdroje pro výrobu 

elektřiny a tepelné energie, dále rovněž využití druhotných zdrojů energie a 

alternativních paliv v dopravě. 
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b) Optimalizace využití domácích energetických zdrojů, což mělo vézt k dosažení 

maximální nezávislosti České republiky na cizích energetických zdrojích. Stát zde 

deklaroval, že bude preferovat optimální využití všech vytěžitelných zásob 

hnědého i černého uhlí a dalších paliv, která se nacházejí na jeho území, při 

dodržování hledisek ochrany přírody a životní prostředí. 

c) Optimalizace využití jaderné energie, jehož cílem byla optimalizace podílu jaderné 

energetiky v rámci dlouhodobě bezpečného energetického mixu, při respektování 

nezbytných požadavků na bezpečnost jejího provozu. Plnění tohoto cíle mělo 

přispět ke snižování ekologické zátěže území ČR, včetně snížení produkce 

skleníkových plynů a energetické nezávislosti. 

Dalšími prioritami bylo zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí a dokončení 

transformace a liberalizace energetického hospodářství. 

Jak bylo zdůrazněno, mezi dlouhodobé cíle byla zařazena podmínka nezvyšování 

absolutní výše spotřeby primárních zdrojů energie. Růst ekonomiky se měl dle SEK 2004 

zajistit především zvýšením energetické efektivnosti.  

Z mého pohledu je nejdůležitější pasáž týkající se zajištění efektivní výše a struktury 

spotřeby prvotních energetických zdrojů. Bylo to poprvé, co se spolehlivost a 

dlouhodobou bezpečnost zásobování energií řešila v rámci ČR a také v rámci EU. 

Původní obsah bezpečnosti a spolehlivosti dostal tak novou dimenzi v opatřeních na 

posilování národní energetické soběstačnosti a začalo se velmi důrazně hovořit proti růstu 

závislosti na dovozech energie z rizikových teritorií, které jsou spojované s možnými 

krizemi v dodávkách, s narušením dopravy a s výkyvy cen energetických zdrojů apod. 

Vyjádřením priority jsou požadavky na spolehlivý a dlouhodobě bezpečný energetický mix 

a způsoby výroby elektřiny a tepelné energie. 

Ke zmírnění tempa růstu závislosti na dovozech energie měla přispět řada přímých i 

nepřímých opatření, především růst energetické efektivnosti, podpora obnovitelných 

zdrojů energie a zvýšení disponibility a prodloužení životnosti domácího potenciálu 

zásob tuhých paliv, především hnědého uhlí, kdy v případě výstavby nových uhelných 

zdrojů je nezbytné uvolnit zásoby hnědého uhlí v potřebné.  

K naplnění sledovaného cíle měla ČR následující platné nástroje: 

 Zákon č. 458/2000/Sb., (energetický zákon), 

 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

 Vyhodnocování plnění cílů Státní energetické koncepce, 

 Legislativní podporu výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a z 

kombinované výroby elektřiny a tepla (vyhláška MPO č. 539/2002, cenová 

rozhodnutí ERÚ), 

 Využívání kompetencí MPO v oblasti regulování dovozů elektřiny a plynu podle 

zákona č. 458/2000Sb., 

 Autorizaci na výstavbu výroben elektřiny a zdrojů tepla podle zákona č.              

458/2000 Sb., 
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Pro požadovaný stav v oblasti diverzifikace PEZ bylo stanoveno: 

1. V rámci dlouhodobých cílů: 

 V časovém horizontu do roku 2030 naplnit tuto strukturu spotřeby 

primárních energetických zdrojů: 

 tuhá paliva:                  30 - 32 % 

 plynná paliva:              20 - 22 % 

 kapalná paliva:            11 - 12 % 

 jaderné palivo:             20 - 22%   

 obnovitelné zdroje:     15 - 16% 

 Nepřekročit mezní limity dovozní energetické závislosti (indikativní cíle): 

 v roce 2010 maximálně:      45% 

 v roce 2020 maximálně:      50% 

 v roce 2030 maximálně:      60% 

 Vytvořit a udržovat minimální zásoby ropy a ropných produktů (dle zákona 

č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze) 

a případně je zvýšit na úroveň dohodnutou v rámci EU 

 Legislativní příprava zvýšení minimálních zásob ropy, způsobem 

dohodnutým v rámci EU 

 Zajistit legislativní rámec pro nový druh strategické rezervy v zemním plynu 

a naplňovat ji ve výši a způsobem dohodnutým v rámci EU 

 V návaznosti na předcházející cíle vytvořit a udržovat zásoby jaderného 

paliva ve formě vhodné k zavezení do reaktoru jako strategickou rezervu 

 Posilovat provozuschopnost národních energetických systémů 

 Aktualizace komplexního krizového managementu 

2. V rámci krátkodobých cílů, tj. do roku 2005 

 V časovém horizontu do roku 2005 naplnit tuto strukturu primárních 

energetických zdrojů: 

 tuhá paliva:                  42 - 44 % 

 plynná paliva:              20 - 22 % 

 kapalná paliva:            15 - 16 % 

 jaderné palivo:             16 - 17 % 

 obnovitelné zdroje:      5 - 6 % 

 Nepřekročení 42% dovozní energetické závislosti (indikativní cíl) 

 Naplnění výše zásob ropy a ropných produktů do výše 90 denní spotřeby 
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Energetický scénář byl schválený usnesením vlády ČR č. 211 ze dne 10. března 2004 

jako součást SEK. Tento scénář nebyl jediný, v souvislosti s přípravou SEK bylo 

zpracováno cca 40 různých scénářů a citlivostních analýz. Cílem bylo nalezení rovnováhy 

mezi poptávkou a nabídkou na trhu s energií, při vynaložení minima celkových nákladů 

(provozních i investičních) za celé zkoumané období z hlediska ekonomiky jako celku a 

při respektování omezení kladených na fungování trhu (omezení ekologická, finanční, 

politická, sociální, atd.). Simulace předpokládaných dopadů opatření státní ekonomické a 

energetické politiky na trh forem energie musí zahrnovat: 

 vlivy změn cen nositelů energie na objem a strukturu poptávky po energii 

 vliv omezení nebo změny ve výrobě, těžbě nebo dovozu jednoho nositele 

energie na poptávku po jiných nositelích energie 

 možnost a náklady spojené s diverzifikací dodávek jednotlivých nositelů 

energie 

 vliv zvýšení limitů emisí jednotlivých škodlivin (na celostátní úrovni nebo na 

úrovni jednotlivých zdrojů) na strukturu a velikost spotřeby primárních 

energetických zdrojů 

 náklady na snížení emisí jednotlivých škodlivin 

 posouzení ekonomické efektivnosti jednotlivých energetických technologií 

atd. 

Pro vybraný scénář tzv. „Zelený“, který byl základem při provádění posouzení vlivů na 

životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb., byla dále provedena citlivostní analýza na 

různou výši tvorby HDP a na cenu zemního plynu.  

Základní vstupy použité pro zpracování scénářů: 

 meziroční tempa růstu HDP do roku 2030 v intervalu 3,22 – 3,99%, 

 standardní a nejpravděpodobnější vývoj dalších faktorů (struktury tvorby 

HDP, světových ceny paliv a energie, technologického rozvoje a dalších 

faktory), 

 zvýšené uplatnění obnovitelných zdrojů energie (v souladu s přípravou 

zákona o podpoře OZE a stanovení národního indikativního cíle), 

 zvýšení tempa růstu efektivnosti využití energetických zdrojů. 

Konečnou volbou preferovaného směru rozvoje energetického byl doporučený a vládou 

schválený tzv. „Zelený scénář“. Jeho výběr bylo rozhodnutím na základě následujících 

skutečností: 

 administrativně se neblokoval žádný zdroj primární energie;  

 scénář poskytuje subjektům v energetickém sektoru nejširší nabídku 

energetických zdrojů; 

 scénář je směrem počítající s nejnižší dovozní energetickou náročností a s 

nejmenšími dopady do snižování zaměstnanosti; 
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 ze všech scénářů dává nejvíce nahlédnout za rok 2030, protože zvýšená 

disponibilita zásob hnědého uhlí je schopná bezpečně zásobit novou 

generaci uhelných elektráren, které po roce 2010 nahradí dnešní uhelné 

elektrárny; 

 scénář je směrem nejvíce odolným vůči kolísání světových cen, s 

příznivými dopady na ceny elektřiny a tepla z velkých tepláren, protože 

domácí těžba hnědého uhlí má nejtransparentnější náklady; 

 scénář je směrem nejvíce odpovídajícím historickým tradicím ČR; 

 scénář byl nejčastěji doporučovanou variantou ve veřejné diskusi k návrhu 

SEK. 

Pro „Zelený scénář“ byly rozhodující vstupní předpoklady a potřeba co nejméně omezit 

administrativní a jiná omezení v rozvoji zdrojů energie. [9,22,25] 

Tabulka 17 - Struktura PEZ dle SEK 2004 

Rok 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

PEZ 
PJ 

Hnědé uhlí 612 507 509 480 434 389 374 

Černé uhlí + koks 265 229 212 210 227 209 174 

Ostatní tuhá paliva 11 8 9 9 8 7 7 

Plynná paliva 316 373 359 353 366 366 370 

Surová ropa 239 222 209 180 152 139 127 

Kapalná paliva 72 51 67 76 80 82 86 

Elektřina -36 -40 -35 1 18 18 1 

Jaderné palivo 148 286 286 286 286 330 375 

Obnovitelné zdroje 44 93 159 187 215 269 283 

Celkem 1671 1729 1775 1782 1786 1809 1797 

Zdroj: SEK 2004 

4.3. Aktualizace SEK 2012 

V roce 2012 byl zveřejněn první návrh aktualizace SEK. Záměrně uvádím první návrh, 

neboť návrhu se spustila velká diskuse, bylo vydáno několik verzí a bohužel dodnes 

nedošlo ke schválení. 

V návrhu SEK 2012 se v úvodu konstatuje, že zásobování energií je v současné době 

založeno na tržních principech. Zásadním problémem trhu s energií jsou vysoká 

regulatorní rizika spojená s rychlými změnami evropské legislativy a nestabilní tržní 

signály vyvolané řadou tržních deformací a prosazováním politických cílů. Dosavadní 
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vývoj vede až k situaci, kdy investoři vyhledávají pouze výstavbu zdrojů s garantovanými 

(dotovanými) cenami. Investice do zdrojů i sítí tak de facto řídí státní regulace a nikoliv trh. 

Tržní vývoj bez korekcí ze strany státu za těchto podmínek směřuje k nevyrovnanému 

zdrojovému mixu s řadou strategických a systémových rizik pro budoucnost. 

Permanentní změny legislativy na evropské i národní úrovni znejišťují investory, jejichž 

ochota investovat do energetiky je nyní malá. Pro zlepšení situace je třeba vybalancovat 

stávající systém a zachovat jej po dobu minimálně deseti let jako v zásadě neměnný a o 

totéž usilovat i v orgánech EU. Hlavním cílem je zajistit stabilní a předvídatelné 

podnikatelské prostředí, efektivní státní správu a dostatečnou a bezpečnou infrastrukturu. 

Přímé finanční podpory či další fiskální stimuly jsou pouze doplňujícím a věcně i časově 

omezeným nástrojem, který musí být vždy hodnocen z hlediska všech dopadů na ceny 

energie, fungování trhu, na státní rozpočet i na stabilitu celého odvětví. 

Návrh SEK 2012 vycházel z vnějších a vnitřních podmínek ovlivňující odhad rozvoje 

české energetiky. Z vnějších vlivů se v textu uvádí, že se jedná zejména o: 

 Globální soupeření o primární zdroje energie, zesílené dlouhodobým růstem 

ekonomik dynamicky se rozvíjejících zemí a jejich energetických potřeb a 

současně zvyšující se dovozní závislost zemí EU v důsledku snižování jejich 

vlastních zdrojů, v některých případech i neúměrně rychlého uzavírání 

vlastních ložisek energetických surovin v zemích EU v minulosti, někdy i v 

důsledku nedostatku vůle a nedosažení konsenzu při jejich těžbě; 

 Liberalizací trhu s energií v EU a vytvoření jednotného trhu projevující se 

omezením role státu v energetickém sektoru, a tím i souboru nástrojů, které 

mohou použít členské země pro prosazování jejich energetické politiky; 

 Postupný přesun kompetencí z členských států na Evropskou komisi a 

byrokratizace rozhodovacího procesu; 

 Globalizaci propojující národní energetické trhy s evropskými a světovými a 

rovněž kapitálové trhy s komoditními. Specifická lokální cena komodity 

(elektřina, plyn, ropné produkty) již téměř neexistuje. Významným prvkem 

konkurenceschopnosti je však spolehlivost dodávek a nekomoditní složky 

ceny (náklady na infrastrukturu, řízení spolehlivosti a organizace trhu, dotace 

na OZE a KVET a samozřejmě též daňové zatížení), které činí u elektřiny přes 

50 % konečné ceny, u plynu téměř 30 %. 

 Energetickou a klimatickou politiku EU s cílem dosažení nízkouhlíkového 

hospodářství a zejména nízkouhlíkové energetiky do roku 2050; 

 Obecný tlak na snižování emisí produkovaných resortem energetiky a tlak na 

zvyšování účinnosti a úspor jak na straně výroby, tak na straně spotřeby; 

 Integraci trhů s energií napříč Evropou, relokace zdrojů do oblastí s vhodnými 

přírodními podmínkami (elektroenergetika) a diverzifikace dodávek (plyn a 

ropa) vyvolávají nároky na přebudování evropských dopravních cest, a to 

zejména v ose sever/jih. ČR bude nadále významnou tranzitní cestou pro 

všechna síťová energetická odvětví a její role se bude (zejména v odvětví 

elektroenergetiky) zvyšovat; 
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 Technologický vývoj zejména v oblasti obnovitelných, obecně distribuovaných 

zdrojů, systémů řízení sítí, komunikačních a informačních technologií, stejně 

jako technologický rozvoj na straně spotřeby, který ne vždy zcela přesně 

odhadnout (např. stále očekávaný pokrok v oblasti dopravy a elektromobility). 

Z vnitřních podmínek pak návrh považoval za nejvýznamnější považovat: 

 Zajištění spolehlivosti dodávek energií z pohledu bezpečnosti a ochrany 

obyvatelstva. 

 Potřebu obnovy zastaralé a budování nové síťové infrastruktury a její 

diverzifikace. 

 Významnou roli a tradici energetiky a energetického strojírenství s vysokou 

úrovní know-how v klasických technologiích, včetně velkého proexportního 

potenciálu. 

Jak se dále uvádí, bilance spotřeby primárních energetických zdrojů jsou stále dominantní 

tuzemské zdroje energie, a to díky vysokému využití domácího hnědého a černého uhlí 

při výrobě elektřiny a dodávkového tepla. Využívání nejvýznamnějších domácích zdrojů 

energie - zásob uhlí, bude v budoucím období postupně klesat tak, jak se dostupné 

zásoby uhlí postupně vyčerpávají. Přechod od uhlí k jiným zdrojům by měl být v 

dlouhodobém horizontu plynulý a měl by být proveden takovým způsobem, aby se uhelné 

zásoby využívaly co nejefektivnějším a nejekologičtějším způsobem, tedy prioritně ve 

zdrojích s co nejvyšší účinností a v kogeneračních jednotkách. Tendencí proto bude 

pozvolný pokles podílu tuzemských zdrojů energie na spotřebě primárních energetických 

zdrojů a nezbytný růst podílu zdrojů dovážených. Toto byl konečně reálný pohled na 

přechod výroby elektrické a tepelné energie na využití jiných zdrojů s dlouhodobým 

časovým aspektem, který zaručí i provázané kroky k následujícím spotřebitelům. 

Z obnovitelných zdrojů je kladen důraz na biomasu, což je skutečně jediný dodatečný a ve 

větším rozsahu dostupným systémovým obnovitelným zdrojem energie v ČR pro potřeby 

teplárenství. Ostatní formy obnovitelných zdrojů jsou, ať již z technických nebo z 

administrativních důvodů, pro účely energetiky či teplárenství omezené. V oblasti výroby 

tepelné energie je konstatováno, že geotermální energie má v ČR nedostatečný potenciál 

a vysoké investiční náklady, energie větru a vody není pro teplárenství vhodná a využití 

sluneční energie nemá dostatečný potenciál pro centralizované dodávky. Očekává se 

narůstající význam využití bioplynu především v zemědělství. Obecně je podpora biomasy 

prorůstové opatření z pohledu českých výrobců. 

V textu se také uvádí, že technologický vývoj, a to zejména v oblasti obnovitelných zdrojů, 

je sice velmi rychlý, ale odhad doby, ve které budou nové technologie plně 

konkurenceschopné a ve které bude vyřešena možnost efektivní akumulace energie, je 

stále vysoce spekulativní. Výrazná orientace na tyto zdroje v současné době proto 

představuje značné riziko.  

Ve strategii do roku 2040 je preferována role jádra při výrobě elektřiny a maximální využití 

odpadního tepla z JE (výstavba 2 nových bloků JE v Temelíně, prodloužení provozu 

současných čtyř bloků a výstavba nového pátého bloku v JE Dukovany, územní vymezení 

lokalit pro možný další rozvoj JE po roce 2040). [9,23,25] 
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Tabulka 18 - Struktura PEZ dle SEK 2012 

Rok 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

PEZ 
PJ 

Černé uhlí  195,0 188,8 176,2 146,0 129,5 124,3 120,8 

Hnědé uhlí  564,3 498,5 393,2 309,5 246,7 234,1 204,2 

Zemní plyn  336,1 345,3 345,0 342,3 346,0 379,6 399,1 

Ropa a ropné 
produkty  

370,6 365,3 359,0 354,7 350,5 337,7 333,5 

Jaderné palivo  305,4 318,6 318,6 491,8 505,8 541,3 545,2 

Elektřina (saldo)  -53,8 -52,8 -6,6 -48,5 -20,7 -41,0 -30,5 

Ostatní paliva  10,4 12,8 14,5 19,6 24,6 24,6 24,6 

Obnovitelné a 
druhotné zdroje 
energie  

119,1 162,0 191,4 227,3 260,0 286,8 313,2 

PEZ 1 847,2 1 838,6 1 791,3 1 842,8 1 842,5 1 887,4 1 910,2 

Zdroj: SEK 2012 

Jak již bylo zmíněno, návrh aktualizované byl velmi silně kritizován. Proto byla 

nominována ministrem Martinem Kubou 27. 2. 2012 Nezávislá expertní skupina (NEK). 

Nikdo v komisi nebyl přímo navázán na velkou energetiku. Byť její činnost byla mnohokrát 

komentována kladně, dle mnoha expertů zpráva neobsahovala výstupy, zde uvádím,  

z mého pohledu dva zásadní:  

 NEK ve svém návrhu nezahrnula do návrhu dominantní postavení jednoho 

zdroje energie a spíše doporučuje zachovat vyvážený energetický mix. 

Nedoporučuje masivní podporu výroby elektrické energie z obnovitelných 

zdrojů, tento zdroj energie by měl být v budoucnu konkurenceschopný bez 

dotačních titulů. Naši sousedé si zvolili své cesty, my je respektujeme. A tak 

oni jistě budou respektovat naši cestu, i když bude možná jiná než ta jejich. 

 Rozhodnutí o prolomení či neprolomení limitů těžby uhlí, zpráva obsahuje 

pouze doporučení. 

4.4. Aktualizace SEK 2013 

V roce 2013 byla předložena Aktualizace SEK, kde je konstatováno, že se učinil pokrok v 

oblasti dopadů na životní prostředí. Jak materiál uvádí, pro životní prostředí ČR a zdraví 

obyvatel nejsou klíčovým ukazatelem emise CO2 a snižování emisí je politickým 

závazkem a neovlivňuje přímo zdraví obyvatel ČR. Tím kritickým faktorem jsou naopak 

lokální emise polétavého prachu. Tyto emise zatěžují zdraví obyvatel rozhodující měrou a 

jsou vyvolány zejména (lokálním) spalováním tuhých paliv včetně části biomasy a 

neefektivními technologiemi tohoto spalování a dopravou. 
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Dalším omezením jsou dle tohoto materiálu rozpočtové možnosti České republiky. ČR se 

v rámci snahy o splnění cíle pro využití obnovitelných zdrojů energie dostala do nesnadné 

situace, kdy vyšší výrobu z těchto zdrojů částečně "dotuje". Zdroje na toto financování 

musí pak získávat různými způsoby a většina z nich vede k znevýhodňování českých 

firem z pohledu konkurenceschopnosti a s dopady do sociální stability. Program podpory, 

ať už v oblasti výroby energie i úspor, nemůže překračovat finanční a tím i sociální 

možnosti státu. 

Celý materiál dále vychází ze Strategického rámce udržitelného rozvoje schváleného 

vládou ČR v roce 2010 a současně i z východisek pro Koncepci energetické a surovinové 

bezpečnosti schválené vládou v roce 2011. [9,24,25] 

Základní axiomy při tvorbě SEK 2012 

 Zachování potravinové bezpečnosti ČR na úrovni 100 %, což limituje biomasu 

 Další rozvoj FVE bez záborů zemědělské půdy => limituje FVE 

 Respektování chráněných území, významných center biodiverzity, míst 

s vysokým podílem přírodních biotopů limituje => VE, VtE, biomasu. 

 Minimalizace dovozní závislosti ČR v případě energetických surovin => 

limituje podíl zemního plynu 

 Omezení těžby na existující dobývací prostory => limituje uhlí 

 Prioritní zachování systémů CZT, směřování hnědého uhlí primárně do 

kogenerace a zdrojů s nejvyšší účinností přeměny energie. 

 Zachování vysoké kvality zásobování energií => výkonová bilance 

Tabulka 19 - Struktura PEZ dle SEK 2013 

Rok 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

PEZ 
PJ 

Černé uhlí 194,3 184,6 164,2 163,2 143,9 143 143 

Hnědé uhlí 564,3 473,2 405,8 320,7 303,2 281,2 146,2 

Zemní plyn 336,1 348,5 355,8 360,3 373,3 381,3 397,8 

Ropa a ropné produkty 378,4 385,8 374,2 366,8 348,7 333,9 326,2 

Jaderné palivo 305,4 318,6 318,6 318,6 507,9 507,9 507,9 

Elektřina (saldo) -53,8 -58,9 -26,9 -6,8 -56 -50,7 -11,1 

Ostatní paliva 10,5 12,9 14,6 19,7 24,7 24,7 24,7 

Obnovitelné a druhotné 
zdroje energie 

119,1 162 196,8 225,8 251,2 275,1 298,8 

PEZ 1 854,32 1 826,8 1 803,2 1 768,4 1 896,9 1 896,4 1 833,6 

Zdroj: SEK 2013 
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4.5. Verze SEK 2014 

V roce 2014 vznikla nejnovější verze SEK, která v období zpracování této práce nebyla 

ještě připomínkována, reagovala však na připomínky k předcházející verzi. 

Nejnovější verze aktualizované SEK v úvodu shodně konstatuje podmínky a indikativní 

cíle. Konstatuje, že zásobování energií je sice v současné době založeno na tržních 

principech, ale vysoká legislativně-regulatorní rizika spojená s rychlými změnami 

evropské legislativy a nestabilní tržní signály vyvolané řadou tržních deformací a 

prosazováním politických cílů v zásadě tento tržní princip potlačují. Dosavadní vývoj vede 

až k situaci, kdy investoři vyhledávají pouze výstavbu zdrojů s garantovanými 

(dotovanými) cenami. Investice do zdrojů i sítí tak de facto řídí státní pobídky a nikoliv trh. 

Tržní vývoj bez korekcí ze strany státu za těchto podmínek směřuje k nevyrovnanému 

zdrojovému mixu s řadou strategických a systémových rizik pro budoucnost. 

SEK dává do budoucna prioritu domácím zdrojům PEZ dle nejnovějších predikcí vývoje 

spotřeby a hnědouhelných zásob.  

Tabulka 20 - Struktura PEZ dle SEK 2014 

Rok 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

PEZ PJ 

Černé uhlí 194,3 184,6 164,2 163,20 143,9 143 136,3 

Hnědé uhlí 564,3 505,2 448,8 330,20 307,4 235,5 150 

Zemní plyn 336,1 338,9 344,5 348,60 357,9 361,4 381,2 

Ropa a ropné produkty 378,4 385,8 374,2 366,80 348,7 326,2 301,5 

Jaderné palivo 305,4 343,6 343,6 343,60 343,6 449,2 471,3 

Elektřina (saldo) -53,8 -80,1 -58,9 -22,30 -11,9 -29,9 -13,3 

Ostatní paliva 10,5 12,9 13,8 17,20 19,5 19,5 19,5 

Obnovitelné a druhotné 
zdroje energie 

119,1 161,4 195,6 223,90 247,5 273,7 299,8 

Celkem PEZ 1854,3 1852,3 1825,8 1771,2 1756,6 1778,6 1746,3 

Zdroj: SEK 2014 

4.6. Porovnání SEK 

V rámci prognóz vývoje scénářů energetiky se vychází z předpokládaného vývoje jak 

domácí spotřeby elektrické a tepelné energie, ale i vnějším vazbám na okolní trhy. Do 

roku 2040 se očekává významný pokles jednotkové spotřeby tepla jak v soustavách 

zásobování teplem, tak i v decentralizované výrobě, a to především z titulu úspor energie. 

Proti tomuto trendu bude působit mírný nárůst rozsahu vytápěných ploch jak v 

domácnostech (zvyšující se komfort a obytná plocha na obyvatele), tak zejména v sektoru 
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služeb (nová obchodní, sportovní a kulturní centra). Celkový pokles spotřeby tedy bude 

mírnější. Ve spotřebě elektřiny je naopak předpokládán mírný nárůst, neboť řada 

racionalizačních opatření v oblasti spotřeby energie bude doprovázena přechodem k 

elektřině (např. tepelná čerpadla a elektromobilita).  

 

Graf 2 - Celkový vývoj energetiky ve scénářích SEK 

Role HU je v rámci energetického mixu nadále velmi významná, je zde však nastaven 

optimistický scénář jejího poklesu. V praxi to znamená, že ani v této verzi se spíše 

neuvažuje s těžbou za ÚEL. 
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Graf 3 - porovnání role HU  ve scénářích SEK 

Do aktualizací se promítl i vývoj v oblasti dostavby bloků jaderných elektráren. SEK 2004, 

ale i verze SEK 2012 ještě počítala s výstavbou bloků do roku 20025. Nejnovější vývoj 

v této oblasti však posunul toto období nejdříve na rok 2030 (SEK 2013), dle poslední 

verze se počítá s rokem 2035. Pokud porovnáme všechny dostupné scénáře, je vidět 

určité vystřízlivění z OZE.  

 

Graf 4 - Porovnání role JE ve scénářích SEK 
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4.7. Ekologické územní limity 

Ne vždy probíhá těžba hnědého uhlí dle chválených koncepcí a záměrů. Jak je i uvedeno 

v dokumentech SEK, problém stanovení koncepce rozvoje energetiky jsou tzv. územně 

ekologické limity těžby. Jejich přijetí v roce 1991 výrazně zasáhlo do vývoje těžby 

hnědého uhlí. Podnětem k tomuto přijetí bylo ustoupení obce Libkovice těžbě 

v Severočeské hnědouhelné pánvi, které započalo již před rokem 1989, a bylo tak stiženo 

dobovým stigmatem. Vláda tehdy slíbila, že Libkovice budou poslední obcí, která tento 

proces podstoupí. Přímým důsledkem bylo vydání tří vládních usnesení o územně 

ekologických limitech v hnědouhelných pánvích severozápadních Čech. Jedná se o 

následující usnesení: 

- Usnesení č. 331/1991 ke zprávě o účelnosti další těžby hnědého uhlí 

v Chabařovicích. Provoz Lomu Chabařovice byl zastaven v roce 1997, v jeho 

předpolí zůstává trvale vázáno 118,5 milionů tun vytěžitelného uhlí. 

- Usnesení č. 490/1991 k programu ozdravení životního prostředí v okrese Sokolov. 

V území Sokolovské pánve je blokováno celkem 217 milionů tun uhlí, které však 

nedosahuje vysoké kvality, tudíž se nepočítá s jeho případným vytěžením.  

- Usnesení č. 444/1991 ke zprávě o územně ekologických limitech těžby hnědého 

uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi 

Usnesení vlády tak direktivně definuje hranice, kam může postoupit povrchová těžba. 

Hlavním proklamovaným důvodem jejich stanovení byla údajně ochrana životního 

prostředí a krajiny v oblasti severních Čech. 

ÚEL se týkaly téměř všech provozovaných hnědouhelných lomů v Podkrušnohorských 

pánvích. Citelně nejvíc se dotýkají lomu Československé armády a lomu Bílina. U 

ostatních se pak více méně shodují s plánovaným těžebním prostorem a neznamenají 

výraznou ztrátu. V Lomu ČSA je v současné době za závaznými liniemi těžby blokováno 

cca 770 milionů tun a v Lomu Bílina 104 milionů tun uhlí, čili téměř miliarda tun hnědého 

uhlí. Těžba těchto zásob by prodloužila životnost a tedy i dodávky základní energetické 

suroviny z Lomu Československé armády o téměř sto let a z Dolu Bílina o nejméně 

patnáct let. 

Jednací řád vlády stanoví, že rozhodnutí vlády mají formu usnesení, která zavazují 

všechny členy vlády, ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, ostatní správní 

úřady a další subjekty, pokud tak stanoví zvláštní zákon. Nejedná se tedy o všeobecně 

závazný pramen práva, ale o interní normativní akt, jenž zavazuje toho, kdo je na základě 

zákona účastníkem určitého vztahu, kterého se týká /Chyba! Nenalezen zdroj 

dkazů.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů./. 

Jak je uvedeno v příslušném textu vládního usnesení, vláda uložila ministru pro 

hospodářskou politiku a rozvoj, ministru životního prostředí, předsedovi ČBU a tehdejším 

přednostům okresních úřadů Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Louny a 

Litoměřice respektovat závazné linie omezení těžby a výsypek ve správních řízeních a 

rozhodnutích o funkčním využití území, o umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s 

dobýváním a o povolení hornické činnosti, výsypek, složišť popílku a rekultivací. Dále 
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uložila za závaznými liniemi odpovídajícím způsobem upravit vyhlášené dobývací prostory 

a provést odpis zásob. V následném bodu se pak dává za úkol ministru pro hospodářskou 

politiku a rozvoj vycházet z daného omezení těžby hnědého uhlí při koncipování státní 

energetické politiky České republiky do roku 2005 a rozhodnout do 31. prosince 1992 o 

těžbě v hořanském koridoru lomem Vršany. [14,25] 

Usnesení dále nařizuje upravit vyhlášené dobývací prostory a provést odpis zásob. 

Takovýto odpis zásob hnědého uhlí za limity znamená pouze administrativní 

znepřístupnění, nikoliv nevratný akt, avšak ani jako takový nebyl dosud proveden. 

Platná Státní energetická koncepce však předpokládá využití hnědého uhlí i za územními 

limity, ale tento záměr nebyl následujícími vládami naplněn a byl dokonce zpochybněn. 

V roce 2009 byl ministerstvem průmyslu a obchodu zpracován nový návrh. Tento 

dokument, ani jeho několikrát pozměněná verze, nebyl doposud schválen. Předložený 

návrh však deklaruje přednostní využití všech dostupných tuzemských energetických 

zdrojů, včetně zásob za územními limity. Tím by ČR měla být více chráněna před výkyvy 

cen dovážených energetických surovin a byla by zajištěna vyšší úroveň bezpečnosti a 

spolehlivosti dodávek energie.  

Zásadní charakteristikou usnesení vlády č. 444 z roku 1991 je fakt, že se jedná o interní 

normativní instrukci s obsahem odporujícím zákonu č. 44/1988 Sb., Horní zákon.  Tento 

zákon nejenže stanovuje hospodárné využití výhradních ložisek, jejich úplné vydobytí s co 

nejmenšími ztrátami, ale v rámci schvalovacího procesu stanovuje zpracování EIA. Tím 

padá i stále deklarovaný důvod, kterým je pro toto omezení je ochrana životního prostředí. 

Ustanovení § 5 odst. 2 horního zákona nám říká, že nerostné bohatství na území České 

republiky, které tvoří ložiska vybraných nerostů (neboli výhradní ložiska), je ve vlastnictví 

České republiky. Podle stanoviska Českého báňského úřadu z roku 2005 teprve 

oddělením nerostu od ložiska získá těžební organizace možnost fyzicky plně disponovat s 

nerostem. Právě oddělením přestává být onen nerost ve vlastnictví státu a toto vlastnictví 

pak přechází na subjekt, který je oprávněn státem přisvojit si ho – tedy na těžební 

organizaci/Chyba! Nenalezen zdroj odkazů./. 

Fakt, že je ložisko ve vlastnictví státu, je opomíjen především ve sporech o povolení 

hornické činnosti. Na jedné straně je zde nemovitý majetek fyzických a právnických osob 

a na straně druhé majetek státu, který musí dbát o co nejlepší řešení vzniklého sporu pro 

všechny své obyvatele. Podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod má 

vlastnické právo všech vlastníků stejný zákonný obsah a ochranu, z čehož vyplývá, že 

žádnému z nositelů vlastnických práv nemůže být na úkor druhého přisouzena větší 

právní síla ochrany. Z tohoto hlediska je jakýkoliv odpor ke snaze o nalezení schůdné 

cesty protiústavní. 

Horní zákon proto upravuje postup pro řešení vzešlých sporů. § 33 odst. 1 horního 

zákona stanoví povinnost vyřešit střet zájmů, což znamená, že organizace, orgány a 

fyzické a právnické osoby, jimž přísluší ochrana těchto objektů a zájmů, povinny ve 

vzájemné součinnosti řešit tyto střety zájmů a navrhnout postup, který umožní využití 

výhradního ložiska při zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů a zájmů. 

Všechny zainteresované subjekty by tudíž měly směřovat k nalezení vhodného řešení, 
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které by umožnilo výhradní ložisko vytěžit. Toto se však v případě lomu ČSA zatím 

neprovádí.  

O tom, že přijatá vládní usnesení nemají oporu v platných zákonech, svědčí i výrok 

někdejšího předsedy vlády České republiky Petra Nečase v jednom ze svých prohlášení: 

„Vláda se zavázala, že neprolomí limity těžby uhlí. Pravdou však je, že tyto limity nemají 

žádnou oporu v českém právním řádu“.  

Pokud by došlo k dohodě mezi důlními společnostmi a majiteli pozemků, pak bude 

nastartován správní proces, který může a také nemusí vést k zahájení těžby v 

předmětném území. Určitou možností je částečná korekce UEL, kterou schválila vláda ČR 

v roce 2008 v rámci plánovaných těžebních postupů Dolu Bílina SD a.s. Společnost 

požádala o výměnu prostoru v jižní části Lomu Bílina u obce Braňany na Mostecku za 

prostor pro těžbu uhlí na severu. Na základě přijatého usnesení vlády se sice potvrzuje 

platnost původních limitů, ale fakticky je prolamuje. Tehdejší ministr životního prostředí 

Martin Bursík prohlásil, že nedošlo k žádnému prolomení, nýbrž byla vykonána korekce 

původních limitů a učiněno jejich opětovné uzavření. Z tohoto sporného usnesení vyplývá, 

že limity nejsou nezměnitelným dogmatem a korekce jako řešení by tedy byla možná. 

Pravdou je, že tato korekce se nedotkla žádných sídelních celků. [14,25] 

Dle mého názoru by vláda měla ustoupit od nezákonného direktivního nařízení a 

postupovat v souladu s platnou legislativou, která v dnešní době již plně respektuje 

soukromé vlastnictví i při těžbě nerostů a dát tak prostor ke smluvní dohodě všech 

subjektů, které jsou limity dotčeny. 

Bohužel však v poslední době se v prohlášeních politiků na celostátní i krajské či 

komunální úrovni vyskytují, již zdaleka ne ojedinělé, názory na možnost odsunu využití 

zásob hnědého uhlí v územích vně limitů někdy do neurčitě vzdálené budoucnosti, na 

jejich těžbu nespecifikovaným, šetrnějším způsobem či na jejich (opět blíže 

nespecifikované) chemické využití. Tyto názory je třeba odmítnout. Jednak nevím, kdy 

nastane ta pravá doba na využití ložisek hnědého uhlí. Odsun rozhodování o využití HU v 

dolových polích lomů ČSA a Bílina vně ÚEL do neurčitě definované budoucnosti může 

vést k jejich absolutní ztrátě. Všechny dosavadní lomy v severočeské hnědouhelné pánvi 

byly otvírány od výchozu uhelné sloje (např. Libouš či Vršany) nebo z malolomových 

porubních front (Merkur z malolomů Milžany a Přezetice, Bílina z malolomů Maxim Gorkij, 

Alois Jirásek a Julius Fučík, Chabařovice z malolomu Barbora III.). U všech těchto lomů 

byl plánován kontinuální postup celé porubní fronty, což je ekonomicky nejvýhodnější a 

z hlediska použité technologie nezbytné. 

Vně ÚEL je v předpolí lomu Bílina reálně využitelných 100 mil. tun hnědouhelných zásob, 

které jsou dostupné výhradně z prostoru porubních front současného lomu, a to v 

konečné fázi douhlování v rámci platného vládního usnesení č. 1176/08 Sb. Pokud se 

uskuteční po ukončení těžby hydrická rekultivace, bude zbytková jáma lomu pro 

případnou těžbu v budoucnosti zcela nezpůsobilá. Území mezi konečnou horní hranou 

lomu a východním okrajem intravilánu obce Mariánské Radčice otvírku a těžbu 100 mil. 

tun uhelných zásob uložených v hloubce větší než 200 m. Pokud nebudou tyto zásoby 

odtěženy přímým postupem, je třeba je pokládat za ztracené a definitivně je odepsat. 
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Obdobná je situace i na lokalitě ČSA. Při jakémkoliv dalším oddalování termínu přechodu 

těžby z oblasti 1. etapy do prostoru 2. etapy do budoucnosti vzdálenější lze pokládat, že 

možnost budoucího využití několika set miliónu tun hnědouhelných zásob nejvyšší 

evropské kvality, situované v území 2. až 4. etapy možného rozvoje lomu ČSA, za vážně 

ohrožené. 

Rovněž neustálé oddalování termínu konečného rozhodnutí o využití či odpisu zásob 

hnědého uhlí v předpolí lomu ČSA ponechává obyvatelstvo obcí Černice a Horní Jiřetín 

v trvalé nejistotě a znesnadňuje investiční rozhodování v české energetice – zejména 

oblasti dodávek tepla v rámci CZT. Přímá vazba mezi ukončováním báňských prací v 1. 

etapě a ještě téměř plynulým pokračováním těžby ve 2. etapě je zaručena pouze 

získáním povolení k těžbě v roce 2014, jak již bylo uvedeno výše. 

O „fundovaném“ rozhodnutí tehdejší vlády svědčí i kvalita materiálů, na základě kterých 

se tehdy usnesení přijala. V příloze 1 až tři jsou uvedeny jejich přesné opisy, malůvky bez 

souřadnic. I když jsem se hodně celá léta snažil, autora jsem nevypátral. 
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5 Sektor energetiky 

Sektor energetiky zahrnuje v sobě jednak výrobu elektrické energie, ale i nezbytnou a 

k životu potřebnou výrobu tepla. Skladba a podíl jednotlivých zdrojů elektrické a tepelné 

energii úzce souvisí s historickým vývojem a domácích surovinových zdrojů. Převaha 

využívání domácích fosilních paliv jako zdroje zaručujícího energetickou bezpečnost. 

5.1. Výroba elektrické energie 

Výroba elektrické energie měla z dlouhodobého statistického sledování od roku 1989, to 

je od období restrukturalizace průmyslu, kolísavý průběh. Po roce 1989 se projevil pokles 

spotřeby, což trvalo až do roku 1996. Po stagnaci, či mírném poklesu docházelo od roku 

2000 k výraznému meziročnímu nárůstu, tento trend byl zastaven finanční a následně 

ekonomickou celosvětovou krizí. Od roku 2010 spotřeba elektrické energie má stagnující 

úroveň. [25,26,27] 

Tabulka 21 - Vývoj spotřeby elektrické energie v ČR (Zdroj: ERU, vlastní úprava) 

Rok 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Spotřeba brutto GWh 62 349  61 866  57 998  56 257  56 778  58 260  61 265  64 254  

Spotřeba netto GWh 53 271  53 024  49 708  48 148  47 765  49 312  52 155  54 146  

          

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Spotřeba brutto GWh 63 410  62 651  61 092  63 450  65 108  64 872  66 992  68 616  

Spotřeba netto GWh 53 163  52 196  50 855  52 292  53 775  53 581  54 781  56 388  

          Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Spotřeba brutto GWh 69 945  71 730  72 045  72 049  68 606  70 962  70 517  70 453  

Spotřeba netto GWh 57 664  59 421  59 752  60 478  57 112  59 112  59 381  58 708  

Zdroj: ERU, vlastní úprava 

Z hlediska struktury byla spotřeba elektrické energie v roce 2012 v jednotlivých sektorech 

národního hospodářství následující: 

 Průmysl 24 064,0 GWh, tj.34,2% z celkové spotřeby, 

 Energetika 12 570,6 GWh, tj.17,8% z celkové spotřeby, 

 Doprava   3 151,3 GWh, tj.17,8% z celkové spotřeby, 

 Stavebnictví      349,3 GWh, tj.0,5% z celkové spotřeby, 

 Zemědělství   1 240,1 GWh, tj.1,8% z celkové spotřeby, 
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 Domácnosti 14 608,8 GWh, tj.20,7% z celkové spotřeby,  

 Služby    6 673,9 GWh, tj.9,5% z celkové spotřeby, 

 Ostatní     7 795,2 GWh, tj.11,1% z celkové spotřeby,  

Z uvedeného přehledu je vidět, jak je důležité bezpečné a plynulé zásobování elektrickou 

energií.  

Česká republika je ve výrobě eklektické energie soběstačná a výrobní zdroje má vcelku 

vyvážené v návaznosti na domácí surovinovou základnu. Jak ukazuje Tabulka 22, 

zásadní podíl na výrobě elektrické energie má uhlí. Na celkovém objemu vyrobené 

elektrické energie v parních elektrárnách byl podíl hnědého uhlí 82,8%, zbytek byl 

vyroben ve zdrojích využívající černé uhlí. I přes určitý pokles podílu v roce 2012 oproti 

předcházejícímu období jde stále o objem, který je v současné době nenahraditelný.   

Tabulka 22 - Vývoj výroby elektrické energie (brutto) 

Rok 2002 2007 2012 

Druh elektrárny GWh 

Podíl na 
výrobě 

elektřiny 
(brutto) 

GWh 

Podíl na 
výrobě 

elektřiny 
(brutto) 

GWh 

Podíl na 
výrobě 

elektřiny 
(brutto) 

Parní (PE) 52 409,8 68,6% 56 728,2 64,4% 47 261,0 54,0% 

Jaderné (JE) 18 738,2 24,5% 26 172,1 29,7% 30 324,2 34,6% 

Paroplynové a plynové 
(PPE + PSE) 

2 352,9 3,1% 2 472,9 2,8% 4 435,1 5,1% 

Vodní (VE) vč. PVE 2 845,5 3,7% 2 523,7 2,9% 2 963,0 3,4% 

Fotovoltaika (FVE) 0,0 0,0% 1,8 0,0% 2 173,1 2,5% 

Větrné (VTE) 1,6 0,0% 125,1 0,1% 417,3 0,5% 

Celkem [GWh] 76 348,0 100,0% 88 023,8 100,0% 87 573,7 100,0% 

Zdroj: ERU, vlastní úprava 

5.1.1 Instalovaný výkon 

Na výkon celé energetické soustavy má vliv instalovaný výkon. Jeho struktura je historicky 

dána a je nutné si uvědomit, že jakákoliv změna či výstavba velkých elektráren je 

investičně velice nákladná a z tohoto titulu i  

V České republice je celkem v různých typech elektráren instalováno k 31.12.2013 na 

21,08 GW. Největší část přitom připadá na parní elektrárny, tedy elektrárny uhelné. V 

jaderných elektrárnách je instalováno na 4,29 GW, následuje fotovoltaika (2,086 GW) a 

další elektrárny využívající obnovitelné zdroje (vodní, větrné…). 

Jak ukazuje Tabulka 23, při srovnání roku 2013 s rokem 2003 došlo k navýšení 

instalovaného výkonu celkem o 3 735 MW.  Na tomto navýšení se nejvíce podílí 
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fotovoltaické elektrárny. U vodních elektráren je patrné, že došlo k maximálnímu využití 

vodních toků a případné navýšení v dalších létech bude jedině při výstavbě přečerpávací 

elektrárny. [25,26,27] 

Tabulka 23 - Instalovaný výkon elektráren ČR 

Rok 2003 2013 Nárůst 
MW za 
období 

2003 - 2013 
Druh elektrárny MW 

Podíl na 
celk. instal. 

výkonu 
MW 

Podíl na 
celk. instal. 

výkonu 

Parní (PE) 10 649,8 61,4% 10 819,5 51,3% 169,7 

Paroplynové a plynové (PPE+PSE) 774,3 4,5% 1 338,1 6,3% 563,8 

Vodní vč. PVE 2 149,3 12,4% 2 229,2 10,6% 79,9 

Jaderné (JE) 3 760,0 21,7% 4 290,0 20,4% 530,0 

Větrné (VTE) 10,6 0,1% 270,0 1,3% 259,4 

Fotovoltaické (FVE) 0,0 0,0% 2132,4 10,1% 2 132,4 

Celkový instalovaný výkon [MW] 17 344,0 100,0% 21 079,0 100,0% 3 735,0 

Zdroj: Energostat, vlastní úprava 

Pokud však uděláme trochu jiné porovnání, a to z hlediska využití instalovaného výkonu, 

dojdeme k trochu odlišnému pohledu. Poměr mezi vyrobenou energií a instalovaným 

výkonem může být různý dle typu zdroje a vyplývá z toho koeficient ročního využití. Jinak 

řečeno, tento koeficient nám ukazuje, jak moc je konkrétní elektrárna efektivní.  

Při tomto porovnání nám v roce 2013 vychází, že parní elektrárny měly využití přes 47%. 

Jaderné dokonce téměř 82%, u větrných elektráren je využití pouze 20% a u 

fotovoltaických elektráren je to 19%. Pokud si uvědomíme, že jde v podstatě o 

intermitentní zdroje (viz. kap. 2.3) a že jde v případě fotovoltaiky o dotovanou cenu 

energie, je otázkou, zda toto procento je dobré či špatné. Z pohledu zajištění dostatku 

elektrické energie a stability dodávek je toto číslo alarmující. Dále je zde vidět, téměř 

nezastupitelnou úlohu hnědého uhlí a parních elektráren z hlediska disponibilní kapacity 

v případě nárůstu spotřeby elektrické energie. 

5.1.2 Předpoklad změny instalovaného výkonu 

Poměrně velké stáři, zpřísňující se zákony o ochraně ovzduší a zároveň předpokládaný 

přebytek instalovaného výkonu zřejmě povede k odstavování zdrojů na výrobu elektrické 

energie. Bude se však jednat o odstávky z titulu rekonstrukcí a nenaplní se tak scénář o 

absolutním úbytku. Tento scénář byl i několikrát deklarován veřejným prohlášením, kdy 

např. předseda vlády České republiky Petr Nečas dne 24. 5. 2013 prohlásil: „Do roku 

2020 bude muset dojít k odstavení uhelných elektráren s celkovým výkonem 1 800 

megawattů. Je jasné, že v období po roce 2025 budou muset být spuštěny některé další 

dodatečné kapacity.“ Tato výše vycházela z předpokladů nedostatku hnědého uhlí na 

dodavatelských lokalitách a také i ze záměrů společnosti ČEZ.  
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V současné době je situace poněkud jiná, pokud budeme vycházet z původních 

předpokladů, tak:: 

 Provozu EME II. se zřejmě odstaví před rokem 2020, a to vzhledem k typu a 

stáří zdroje a k nepříznivé situaci dodávek hnědého uhlí. Tento předpoklad 

nebyl oficiálně potvrzen. V některých variantách ČEZ v případě EME II. uvádí 

rok 2026. 

 Elektrárna Dětmarovice – nedávno probíhal proces odprodeje tohoto zdroje, 

ten se však neuskutečnil, uvažovalo se i o odstávce. V současné době 

společnost ČEZ počítá s tím, že severomoravská černouhelná elektrárna 

Dětmarovice poběží i po roce 2025. Každý rok provozu znamená pro OKD 

odbyt 700 až 900 tisíc tun uhlí.  

 Elektrárna Chvaletice - podle původních záměrů ČEZ měla být elektrárna 

utlumena před rokem 2020. Nový nabyvatel, společnost SEVEN, však 

oznámil, že tento zdroj zamýšlí provozovat dále bez časového omezení. 

 EPRU II bude odstavena z důvodu zamýšlené rekonstrukce. 

 Na EPRU I budou nadále provozovány všechny 4 bloky oproti původnímu 

záměru celkové odstávky. Po komplexní obnově budou na EPR I v provozu 

všechny stávající bloky s ročním využitím pouze 2 800 hod/rok,. 

 U elektrárny Kladno jde o odstavení z titulu nového zdroje. 

Z hlediska snížení výkonu se tak nepotvrzuje pesimistický scénář, reálný úbytek he kolem 

1 000 MW.  Jde však pouze o časově omezený stav, neboť na základě schválených 

projektů má do roku 2020 dojít ke zprovoznění: 

 EPRU II po komplexní obnově budou obnovené bloky C, D a E provozovány s 

ročním využitím jmenovitého výkonu 3 x 250 MW 6 300 hod/rok a neobnovené 

bloky B21 a B22 budou provozovány s ročním využitím jmenovitého výkonu 2 

x 210 MW pouze 3 200 hod/rok. 

 Na EPRU I budou nadále provozovány všechny 4 bloky. Po komplexní obnově 

budou na EPRU I v provozu všechny stávající bloky s ročním využitím 

jmenovitého výkonu 4 x 110 MWe pouze 2 800 hod/rok. 

 Do stávajícího areálu elektrárny je umístěn 660MW blok moderní koncepce. 

Současně budou odstaveny dva nynější 110 MW bloky, které i když jsou 

odsířeny by po roce 2015 svými parametry nevyhověly ekologickým limitům. 

Navíc by pro jejich další provoz nebyl dostatek uhlí. Další dlouhodobý provoz 

naopak umožní parametry stávajícího fluidního kotle bloku č. 4. Po dokončení 

výstavby 660MW bloku se instalovaný výkon v této lokalitě zvýší z nynějších 

330 na budoucích 770 MW. Nový blok bude, stejně jako tomu bylo u 

utlumených bloků, dodávat do okolních obcí a měst i teplo. 

Pokud se naplní informace o odstávkách a zprovoznění nových bloků tepelných 

elektráren, reálné celkové navýšení instalovaného výkonu o cca 500 MW. Jde však pouze 

jenom o úvahy, které však výrazně komplikují vcelku přesně predikovat nutný vývoj těžeb. 
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5.2. Výroba tepelné energie 

Těžba a dodávky hnědého uhlí nejsou směrovány pouze do sektoru výroby elektrické 

energie, ale jsou významné i pro teplárenství. Výroba tepelné energie v tomto kontextu je 

myšlena jako oblast teplárenství s napojením na CZT. V České republice je tento způsob 

zásobování teplem poměrně rozvinutý a velká města si snad bez systémů CZT snad ani 

představit nedokážeme. Teplárenský sektor tak má v ČR stále nezastupitelnou funkci.  

Pokud jde o strukturu výroben tepla, je zajišťováno v následujících provozech typu: 

 Výtopna - nejjednodušší cyklus získávání tepelné energie, dodává teplo 

pro rozvody soustavy zásobování teplem pro dálkové vytápění podniků, občanské 

vybavenosti a domácností.  

 Teplárna - výrobna s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (KVET), využívá se 

teploty vysokotlaké páry nejdříve na výrobu elektrické energie a následně na 

výrobu tepla. V parní teplárně, v níž je výroba elektřiny vázána na odběr tepla, lze 

takto přeměnit 18 % uvolněné energie na elektřinu, 72 % na teplo, zatímco ztráty 

tvoří pouze desetinu uvolněné energie. 

Tabulka 24 uvádí strukturu způsobu vytápění. Z této tabulky je zřejmé, že i v tomto 

sektoru má uhlí dominantní roli.  

Tabulka 24 - Struktura způsobu vytápění domácností 

Struktura způsobů vytápění domácností 

  

2001 2011 
podíl na vytápění (%) pohyb 2001 – 2011 

2001 2011 bytů % 

bytů celkem 3 827 700 3 895 000 100 100 67 300 1,8 

teplárny 1 410 300 1 485 300 36,84 38,13 75 000 5,3 

dřevo 167 400 293 700 4,37 7,54 126 300 75,5 

uhlí 575 000 346 000 15,02 8,88 – 229 000 – 40,0 

pevná celkem 742 400 639 700 19,4 16,42 – 102 700 – 13,8 

zemní plyn 1 400 000 1 470 000 36,58 37,74 70 000 5 

elektřina 275 000 300 000 7,18 7,7 25 000 9,1 

Zdroj: Energostat 

Z tabulky je i patrné, že dochází k meziročnímu odklonu od využití pevných paliv na bázi 

uhlí, z celkového objemu je to však objem naprosto marginální. Velmi významný je podíl 

zemního plynu, což odpovídá plynofikaci z konce 90-tých let, za sledované období, tj. od 

roku 2001 do roku 2011jeho podíl na vytápění domácností nijak výrazně nevzrůstá. Jde 

však o PEZ, se kterou se v tomto sektoru uvažuje jako jednou z možných variant náhrady 

uhlí. V této souvislosti bych ale uvedl, že tento přechod přinese určité zdražení konečné 
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ceny tepla. Toto svoje tvrzení je dokladuje Graf 1, kde z dlouhodobého sledování je cena 

za GJ pro konečného spotřebitele o 20 – 25 % vyšší. 

 

Graf 5 - Průměrné ceny tepla pro konečné spotřebitele 

Pokud porovnáme palivový mix při výrobě tepla, je parné, že teplárny, i přes deklarované 

změny, jsou stále závislé na hnědém uhlí. Zajímavý je pokles spotřeby biomasy, který 

však nebyl nikde vysvětlen. Celkovou skladbu po jednotlivých létech uvádí   

Tabulka 25 - Palivový mix teplárenského sektoru 

Palivo 2012 2011 2010 2009 2008 

Uhlí mil. t        8,150            8,050            8,900            8,400            8,500     

z toho hnědé mil. t        6,910            6,810            7,400            7,000            7,100     

z toho černé mil. t        1,240            1,240            1,500            1,400            1,400     

Zemní plyn mil. m
3
  1 587,000      1 494,000      1 633,000      1 599,000      1 522,000     

Biomasa mil. t        1,700            1,800            2,400            2,300            1,800     

Topné plyny mil. m
3
  1 608,000      1 594,000      1 834,000      2 017,000      2 558,000     

Kapalná paliva mil. t        0,050            0,100            0,200            0,200            0,300     

Zdroj: ČSÚ 
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6 Charakteristika provozovaných důlních společností  

Těžbu hnědého uhlí v České republice v současné době zajišťují tři akciové těžební 

společnosti, a to na dvou hnědouhelných pánvích. Mezi důlní společnosti mající sídlo 

v České republice lze však zařadit i společnost MIBRAG, která těží hnědé uhlí ve 

středoněmeckém uhelném revíru poblíž Lipska. Vlastní a provozuje dva otevřené uhelné 

doly Profen a Vereinigten Schleenhain s celkovou roční produkcí uhlí více než 20 miliónů 

tun. Prokázané rezervy dosahují zhruba 500 miliónů tun uhlí, s významnou možností 

dalšího rozšíření těžby, když průmyslové rezervy jsou odhadovány na 2 mld. tun. 

Vlastnický podíl EP ENERGY ve společnosti MIBRAG činí 100 %. 

 

6.1. Sokolovská pánev 

V sokolovské pánvi probíhá těžba pouze 3 ložiscích povrchovým způsobem dobývání, 

která jsou sdružena v akciové společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a, s. (SU). 

Z celkového počtu 10 evidovaných výhradních ložisek hnědého uhlí v sokolovské pánvi se 

využívají pouze ložiska Alberov - Velkolom Jiří, Nové Sedlo Družba a Královské Poříčí - 

Marie. Největšími povrchovými lomy ve střední části sokolovské pánve zůstanou 

Velkolom Jiří s DP Alberov a s DP Královské Poříčí a lom Družba s DP Nové Sedlo, 

Pokračující těžbou západním směrem na velkolomu Jiří došlo ke spojení s bývalým 

lomem Marie, resp, s ložiskem Královské Poříčí Marie s DP Královské Poříčí a částečně i 

s bývalým lomem Lomnice, resp. s ložiskem Lomnice u Sokolova s DP Lomnice. Celkem 

se na využívaných ložiskách k 31. 12.2011 eviduje 227 miL tun bilančních zásob a 224 

mil. tun nebilančních zásob, z toho je cca 56 mil. tun bilančních vázaných, 

Rozhodující těžební lokalitou na Sokolovsku je velkolom Jiří s roční těžbou kolem 5 až 7 

mil. tun s průměrnou popelnatostí uhelné sloje Antonín kolem 19 % a s průměrnou 

výhřevností uhelné sloje kolem 13,4 MJ/kg při průměrném obsahu vody 34 %. 

Dobývaná sloj Antonín v dolovém poli velkolomu Jiří je v průměru 36 metrů mocná. Svůj 

postup ukončí na linii územních ekologických limitů stanovených pro sokolovskou pánev 

vládním usnesením Č. 490/91. Vytěžitelné zásoby v tomto prostoru činí asi 122 mil. tun 

Hnědouhelná pánev 

sokolovská 

Sokolovská 
uhelná 

severočeská 

Severní 
energetická 
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uhlí. S postupem velkolomu Jiří za stanovené hranice se výhledově neuvažuje a ani to 

geologicko-ložiskové poměry neumožňují. Při zachování současné úrovně těžby je jeho 

životnost nejdéle do roku 2025 až 2030. Porubní fronta se od roku 1960 pohybuje od obce 

Vintířov západním směrem k silnici spojující město Sokolov a obec Lomnice. Dobývaná 

část ložiska leží v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy 

Vary 2. stupně (změna označení ochranných pásem podle § 44 odst. 2 zákona 

č.16412001 Sb., ve znění pozdějších novel) a k ohrožení karlovarského Vřídla nedochází. 

Lom Družba (resp. ložisko Nové Sedlo - Družba s DP Nové Sedlo) sousedí na 

severozápadě s velkolomem Jiří. Lom představoval rozlohou i těžebními výkony mírně 

přes 2 mil. tun ročně nejmenší lomovou hnědouhelnou lokalitu v rámci ČR. 

Ke konci roku 2011 byla těžba uhelných řezů ukončena a v současnosti lom Družba 

zajišťuje pouze skrývkové práce. Postup ukončí na hranici stanovené vládním usnesením 

Č. 490/91. Zbývající zásoby uhlí dotěží navazující velkolom JiřL Do doby plánovaného 

ukončení těžební činnosti zbývá vytěžit kolem 29 mil. tun uhli. O rozšíření postupů za 

stávající ÚEL se neuvažuje. 

6.2. Severočeská hnědouhelná pánev (SHP) 

Na území Severočeské hnědouhelné pánve působí dvě akciové společnosti, jejichž hlavní 

činností je těžba hnědého uhlí a zabezpečení požadovaného množství pro energetický a 

teplárenský průmysl. V roce 2013 bylo v Severočeské hnědouhelné pánvi v provozu jen 6 

lomů a 1 hlubinný důl sdružených ve třech těžebních organizacích, kterými jsou: 

 Severní energetická a.s. 

∟ lom ČSA 

∟ Důl Kohinoor a.s. v likvidaci (spíše známý jako důl Centrum) 

 Severočeské doly a.s. 

∟ Doly Nástup Tušimice 

∟ Doly Bílina 

 Czech Coal group 

∟ Vršanská uhelná 

∟ Lom Vršany 

Netěžební organizace Palivový kombinát Ústí, s. p., sdružuje utlumované lokality - bývalý 

velkolom Chabařovice, lom Most Ležáky a hlubinný důl Kohinoor.  

6.2.1 Doly Nástup Tušimice 

Doly Nástup Tušimice se nachází v nejzápadnější části Ústeckého kraje mezi obcemi 

Černovice, Spořice, Droužkovice a Březno a těží v chomutovské dílčí části SHP. Těžené 

uhlí je méně výhřevné energetické uhlí (v rozmezí 10 až 11 MJ/kg) s nižším až středním 

stupněm prouhelnění a se zvýšeným obsahem popela. Uhlí z této dílčí části pánve je 
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těženo jedním velkolomem Tušimice - Libouš. Ten má jasnou perspektivu své životnosti v 

rámci platného DP, který kopíruje linie platného limitu těžby hnědého uhlí. Protože 

významná většina produkce je směrována jako vlastní spotřeba v rámci Skupiny ČEZ, 

jsou SD a.s. na volném trhu s uhlím nejmenším hráčem. 

Územně – ekologickými limity dle vládního usnesení byl v zásadě předurčen další rozvoj 

těžby DNT z hlediska plošného rozsahu a celkových objemů uhelné substance, kterou je 

zde možné vytěžit. Celkové vytěžitelné zásoby k 1. lednu 2012 jsou vykazovány ve výši 

240 mil. tun s průměrnou výhřevností kolem 9,75 MJ/kg. To je poněkud vyšší objem 

zásob, ale nižší výhřevnost, než bylo uváděno v předchozích létech. Do výše 

deklarovaných zásob byly zahrnuty i uhelné zásoby, které byly doposud vykazovány 

v kategorii zásob nebilančních s mocností do 1 či 2 m, dle těžební technologie. Dále byly 

do celkových zásob zahrnuty i nebilanční zásoby s vyšším obsahem síry, což však 

v zásadě v konečném výsledku nezhoršuje při spalování životní prostředí vzhledem 

k nainstalovanému odsíření na elektrárnách. Výhřevnost tohoto uhlí je poměrně vyšší - 

kolem 10 až 12 MJ/kg. To následně tak umožní využití nebilančních zásob jakostní třídy 

s nižší výhřevností (popř. s o něco málo vyšší sirnatostí). Celý tento proces je možný díky 

homogenizační skládce přímo v lomu, svojí roli sehrálo i nainstalování navigačních 

systémů GPS na kolesových velkostrojích. 

Tímto se zefektivní využití nebilančních zásob, při němž dojde k jejich tzv. zbilančnění o 

15 až 20 % z celkové těžební produkce. V optimálním případě se jedná o roční přírůstek 

kolem 2, až 3 mil. t. Celý tento proces již byl provozně ověřen a v letech 2005 -2011 se 

tímto postupem ušetřilo pro další období kolem 16,9 mil. t vytěžitelných zásob. Další 

přírůstek objemu celkových zásob se předpokládá při zprovoznění těžby hlubinné těžby 

v bočních či závěrných svazích  chodbicováním, popř. metodou komora – pilíř. Prognózy 

v některých případech hovoří až o celkovém navýšení o dalších 20 mil. tun.  

V roce 2013 bylo na Dolech Nástup Tušimice vytěženo 13,8 mil. tun uhlí. Veškerá 

produkce směřuje do přilehlých elektráren Tušimice a Prunéřov, dále jsou uskutečňovány 

dodávky do elektráren Chvaletice, Mělník a do teplárny Komořany. V příštích létech by se 

měl objem roční těžby by se měl postupně snižovat. Předpokládá se, že v létech 2017 – 

2018 poklesne těžba uhlí asi na 11 až 12 mil. tun, v letech 2019 – 2022 na cca 9 až 10 

mil. tun, následně od roku 2022 až do vyuhlení ve výši v letech asi 8 mil. tun ročně. 

Ukončení těžby na ložisku v hranicí DP se tak odhaduje na roky 2038 až 2042. Vše však 

bude dáno výší výroby elektrické energie.  

6.2.2 Doly Bílina 

Doly Bílina jsou organizační složkou Severočeských dolů a.s.  Tato akciová společnost 

vznikla k 1. 1. 1994 spojením dvou státních podniků Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina.  

Vlastní lom těží v teplicko-bílinské oblasti hnědé uhlí s vysokou výhřevností a nízkým 

obsahem škodlivin. Produkce byla převážně v oblasti energetického uhlí do elektráren 

Ledvice, Mělník III a dalších velkých tepláren. Významnou složkou sortimentu je také 

bílinské tříděné uhlí, které společnost produkuje ve výši cca 2,2 mil. tun. 
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Jeho nevýhodou je hloubka uložení uhelné sloje, jde o nejhlubší povrchový lom v České 

republice. Především v severní a centrální části porubní fronty stále narůstá mocnost 

nadložních vrstev. Postup lomu bude i nadále paralelní, s vějířovitým vytáčením západním 

směrem v severní části porubní fronty. Pro udržení potřebného postupu skrývkových řezů 

a zvýšení těžební kapacity v této části porubní fronty byl plně zprovozněn šestý 

technologický celek výkonové řady TC 2. Celkem je v provozu sedm skrývkových řezů se 

samostatnou pásovou linkou. Nadále je využívána cyklická technologie pro těžbu obtížně 

rozpojitelných poloh a zčišťování hlavy uhelné sloje v oblasti elevace Albert. 

Objem reálně vytěžitelných zásob při zachování územních ekologických limitů na 

velkolomu Bílina - Maxim Gorkij činí cca 165 mil. tun hnědého uhlí. V roce 2013 bylo 

vytěženo celkem 10,0 mil. tun uhlí, následně až do roku 2015 by se měly pohybovat 

kolem 9,5 mil. tun, v letech 2016-2020 pak poklesnout na předpokládaných 8 mil. tun 

ročně, v období let 2021-2030 by se těžba měla pohybovat mezi 6 a 7 mil. tun a po roce 

2031 v rozmezí 4 až 5 mil. tun ročně. 

Případný další postup lomu výrazně omezují linie stanovené UEL v rámci vládního 

usnesení č. 444/1991. Proto připravována závěrečná korekce limitu těžby stanoveného v 

roce 2008 s časovým horizontem fungování této těžební lokality za rok 2040. Korekce 

limitu těžby na tomto dole je politicky, společensky i ekologicky bezkonfliktní. Ve 

zmiňovaném prostoru není žádné lidské obydlí a nehrozí zde žádné stěhování, protože 

Severočeské doly mají dnes většinu rozlohy tohoto území již smluvně ošetřenou. Existují 

smluvní dohody se všemi čtyřmi obcemi a městy, na jejichž katastrech se prostor budoucí 

hornické činnosti nalézá. Závěrečná korekce by umožnila dotěžení 100 milionů tun 

nejkvalitnějšího nízkosirnatého uhlí vhodného pro teplárenství a prodloužilo by to tak 

životnost lomu až za horizont roku 2050. [11,26,27] 

Důl Bílina bude zásobovat také nejmodernější a nejúčinnější tepelnou elektrárnu v 

Ledvicích. 

6.2.3 Lom Československé armády (ČSA) 

Lom Československá armáda se nachází v centrální mostecké dílčí části SHP. 

Hnědouhelná sloj o průměrné mocnosti 25-30 metrů má na hnědouhelné poměry vysokou 

kvalitu.  Těží se zde uhlí s nižším obsahem popela a daleko vyšším stupněm prouhelnění, 

s výhřevností pohybující se v rozmezí 10 až 19 MJ/kg. Uhlí se využívá v energetice a 

teplárenství, produkovány jsou i tříděné druhy pro maloodběratele. 

Lom sice těží ze všech lomových provozů v ČR uhlí nejvyšší kvality, objem reálně 

vytěžitelných zásob na této lokalitě je omezeno ÚEL. Původní koncepce lomu 

předpokládala úplné vytěžení uhelné sloje v dobývacích prostorech Ervěnice a Komořany 

až k jejímu výchozu, paralelním postupem lomu podél jižního úpatí Krušných hor, v jeho 

tzv. I. ekonomické etapě. Následným postupem JV směrem přes území osady Černice a 

obce Horní Jiřetín v tzv. II. ekonomické etapě, omezené na jihu ochranným pásmem 

Chemopetrolu Litvínov (postup zhruba do 50. let 21. století) mělo být dosaženo postavení, 

které by (v případě akutní energetické krize ve 2. polovině 21. století) umožnilo případný 

další postup lomu do jeho III. a IV. etapy, s definitivním ukončením těžby na začátku 22. 

století. V důsledku územních omezení dle tzv. územně ekologických limitů (ÚEL) dle 
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vládního usnesení č. 444/91 Sb. bylo nutno původní koncepci rozvoje lomu radikálně 

omezit pouze na území I. etapy. 

Lom tak postoupil v původním směru pouze k hygienickému ochrannému pásmu osady 

Černice, kterého dosáhl v roce 1996. Od této pozice lom opustil postup východním 

směrem a postupuje na JV ke zbytkové jámě bývalého lomu Obránců míru (OM), do které 

postupně pronikají jednotlivé těžební řezy a ukončují tak svoji činnost. V důsledku 

respektování ochranného pásma souboru kulturních památek v Jezeří dochází ke 

zkracování těžební fronty a zaklesávání do hlubší části dobývacího prostoru. [25,26,27] 

V případě postupu v rámci tzv. II. etapy jsou vyčísleny zásoby na 256 mil. tun, což při 

předpokládané roční úrovní těžby ve výši 6 mil. t zaručuje těžbu do roku 2061. Nezbytným 

předpokladem je přesídlení obcí Horní Jiřetín a Černice. Odtěžením prostoru II. etapy by 

se otevřela možnost vyuhlení prostorově přilehlých navazujících území III. a IV. etapy se 

486 mil. tun vytěžitelných zásob s perspektivou možné těžby až do období za rok 2100 při 

roční těžbě 8 mil. t/rok. 

 

Obrázek 8 - Postup lomu ČSA za ÚEL 

V rámci dlouhodobé koncepce rozvoje těžební lokality bylo počítáno s plynulým 

přechodem těžby z prostoru I. etapy do etapy II s postupným rozvinutím porubních front. 

Tím by byla zachována kontinuita těžebního procesu a nedošlo by k nárůstu objemu 

skrývkových hmot. Tento stav je však podmíněn schválením POPD, což s ohledem na 

platnost vládního usnesení 444/1992 je v tuto dobu nereálné.  
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Vzhledem k uvedeným skutečnostem dochází k prodlevě plynulé těžby skrývky při 

přechodu do II. ekonomické etapy. Jak již bylo uvedeno, muselo dojít ke korekci postupů. 

Důsledkem je postupné odstavování skrývkových rypadel a vlastní postup lomu bude 

postupně přecházet z tzv. provozního profilu skrývky, který je v poměru 1:7,9 a zahrnuje 

zabezpečení dopravní linky, šířku průjezdního profilu mechanizmů a bezpečnostní šířku 

do tzv. závěrných svahů v poměru 1:4,2, který zaručuje trvalou stabilitu konečného stavu. 

To způsobí postupný nárůst potřebného a nevytěženého objemu těžby skrývky ve výši 

162 mil. m3 k uvolnění zásob uhlí k těžbě. Tento nárůst nebude již stávající technologií 

odtěžit bez dlouhodobějšího odstavení těžby uhlí. 

 

Obrázek 9- Schematický profil lomu ČSA 

Osobně si myslím, že pomalu se blíží čas, kdy i těžební organizace se bude velmi 

rozhodovat, zda těžit za limity či nikoliv. Odhadované investiční náklady při postupu do II. 

ekonomické etapy byly 22 mld. Kč. Pokud direktivním rozhodnutím bude zcela přerušena 

kontinuita báňských postupů a bude docházet k nárůstu skrývkových hmot potřebných až 

do výše 162 mil. m3, pak jenom provozní náklady by při uvažované ceně 45 Kč/m3 stouply 

o 7, 3 mld. Kč. [14,15,16] 

Druhým nezbytným a časově náročným úkonem je schvalovací proces POPD a 

související proces EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů. Proces EIA musí proběhnout ještě před zahájením 

povolovacích řízení POPD. Je zde velká obava, že vzhledem k očekávaným připomínkám 

se celý proces, včetně následného schvalovacího procesu POPD značně prodlouží.  
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Obrázek 10 - Schéma schvalovacího procesu POPD lomu ČSA 

V hranicích současně možné těžby, tj. v hranicích ÚEL je v současné době vykazováno 

31 mil. tun zásob. To je dost podstatné navýšení oproti minulým létům a vychází z nového 

začlenění dobyvatelných zásob získaných hlubinou těžbou v bočních svazích a dále 

vytěžením zbytkových zásob v oblasti výsypky Šverma. Roční těžba by měla postupně 

klesnout na 2,5 mil. tun, odbytová těžba bude vyšší vzhledem k těžbě z Dolu Kohinnor a 

příkupům od společnosti Czech Coal z lomu Vršany. 

6.2.4 Lom Vršany 

Lom Vršany byl posledním otevíraným lomem v SHP tzv. „na zelené louce“. Jeho 

nespornou výhodou je, že rozvoj není omezen územně ekologickými limity. Lom Vršany 

těží hnědé uhlí o průměrné výhřevnosti Qi
r =10,8 MJ/kg, a to v dobývacích prostorech 

Vršany, Holešice (Qi
r až 12 MJ./kg) a výhledově vyuhlí i zbytkové zásoby DP Slatinice 

bývalého lomu Bohumil Šmeral a přilehlého koridoru inženýrských zařízení Komořany – 

Hořany – Bylany, kde výhřevnost v jeho jižní části klesá i pod 9 MJ/kg. Vytěžitelné zásoby 

byly po průzkumu území koridoru na pomezí DP Vršany a DP Slatinice upřesněny k datu 

1. 1. 2008 z 303 na 323 mil. tun a tím je tedy v dolovém poli Vršany k dispozici nejvíce ze 

všech hnědouhelných lomů obou podkrušnohorských pánví. 

Postup lomu Vršany lze rozdělit na dvě územní fáze. V první fázi, tj. do asi roku 2032, 

bude lom postupovat severním směrem. V tomto období probíhá těžba uhlí převážně 

v DP Slatinice. V předstihu je započata příprava území v prostoru Slatinické výsypky pro 

položení nadzemních i podzemních inženýrských sítí do nové trasy. Nová trasa koridoru 

bude částečně za hranou konečného prvního skrývkového řezu, částečně i přímo na pláni 

tohoto nově vybudovaného řezu. Předpokládá se, že báňská příprava území bude 

probíhat cca do roku 2022. Od roku 2023 bude následně zahájena těžba skrývkových 

řezů a od roku 2029 těžba uhelných řezů, a to až do roku 2032. Vlastní přeložka koridoru 

Komořany – Hořany – Bylany  se uskuteční v období let 2015 až 2020, a to odhadovaným 

Reálný stav 
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ukončení těžby skrývky 

Rok 2022 - 25 
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nákladem 2,5 miliardy Kč. Koridor zahrnuje celou řadu produktovodů vedoucích do a z 

areálu chemických závodů v Záluží, silnici III. třídy (spojnice silnic I/13 a I/27) a linky vn. 

Další fáze těžby po roce 2032 by dále pokračovala v prostoru energetického koridoru, a to 

na základě nového plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany do vyuhlení (tj. cca do 

roku 2052). Těžba skrývky a uhlí v tomto období by probíhala především v DP Slatinice a 

Vršany.  

Lom Vršany je výhradním dodavatelem energetického drceného paliva pro elektrárnu 

Počerady společnosti ČEZ, a.s. Zbývající produkcí zásobuje i mimorevírní elektrárny. V 

době útlumu těžeb lomu ČSA (v případě neprolomení ÚEL) dojde pravděpodobně k 

homogenizaci určitého objemu vršanského uhlí (cca 1,5 mil t/r.) s uhlím s ČSA na 

výsledný produkt o výhřevnosti Qir =13 až 14 MJ/kg, vhodný pro využití v teplárenských 

provozech. Tento způsob mixování uhelných produktů dvou lokalit však není oficiálně 

podložen. 

V případě, že nedojde ke korekci ÚEL na lomu ČSA a lomu Bílina, bude lomem Vršany 

definitivně ukončena těžba HU v ČR. [14,15,16] 

6.3. Rezervní lokality 

Již v minulosti pro případ potřeby uhlí ze SHR i po vyčerpání zásob stávajících těžebních 

lokalit, byly zvažovány možnosti otvírek těchto náhradních, tzv. výhledových lokalit. Již 

v době zpracování, tj. v období působení SHD a zpracování bilance zásob v 80 létech 

minulého století bylo konstatováno, že u některých lokalit podle jejich báňsko-technických 

charakteristik se téměř nepředpokládá jejich otvírka, s některými se však v dlouhodobém 

plánu počítalo: 

1. Lokality s minimální možností otvírky 

a. Zahořany 

b. Podlesice - Veliká Ves 

c. Bylany 

d. Chabařovice 

2. Lokality bez reálné možnosti otvírky 

a. Chomutov - východ 

b. Proboštov 

c. Šverma - západ 

d. Barbora II. 

e. Chabařovice II. 

Na všech těchto lokalitách je stanoveno CHLÚ, na některých i DP. Lokality zařazené do 

kategorie s minimální možností otvírky jsou sice i z dnešního pohledu reálně dobyvatelné, 

toto konstatování je však pouze z pohledu báňsko - technologických podmínek. Z hlediska 

územního situování se jedná o stejnou problematiku, jako u lomu ČSA a lomu Bílina. Tyto 

ložiska z velké většiny v rámci postupů by zasáhly do sídelních oblastí, tzn. přesídlení 

obcí, některé leží vně hranic ÚEL (Chabařovice). 

V další části je uveden stručný popis lokalit zařazených do kategorie s minimální možností 

otvírky jednotlivých lokalit. 
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6.3.1 Lom Zahořany 

Vlastní těžební lokalitu Zahořany tvoří dvě ložiska se samostatnými výpočty zásob ze 60. 

let, a to Zahořany a Vidolice. Na ložiscích je vyhlášeno chráněné ložiskové území 

Vintířov, které je ve správě Dolů Nástup Tušimice. 

Na ložisku Zahořany uhelná sedimentace pokrývá mocnou sérii vulkanitů. Od výchozu na 

západě ložisko uhlí zapadá k východu a původně jednotná sloj se štěpí a mocnost 

proplástků stoupá. 

Ložisko zapadá až do hloubky 50-60 m, mocnost uhelné sloje se pohybuje od 1,5 do 15,0 

m, výhřevnost do 10,05 MJ/kg. V dílčích polohách dosahuje až 12,56 MJ/kg. Obsah 

popela (Ad) kolísá mezi 10-50 %, síra (Sd) se pohybuje mezi 1,2-6,0 % v jednotlivých 

vzorcích 

Asi 15 % zásob má kvalitu Ad = 50 % a Qi
r = 9,25 MJ/kg. Jde o uhlí detritické až lupky s 

vložkami velmi tvrdých silicifikovaných uhlovců.  

Prakticky obdobný charakter má východní pokračování – ložisko Vidolice. Dochází k 

dalšímu výraznému štěpení. Severní omezení je tektonické - linií střezovského zlomu, na 

svahu se sloj spojuje. 

Ve střední části je rozštěpená sloj ploše uložena. Při relativně stálé mocnosti 15,0 m se k 

východu zvyšuje podíl popelnatého uhlí. Uhelná sloj zapadá do hloubek přes 100 m. 

Celková mocnost slojového souvrství narůstá na 60-80 m. Mocnost nadloží od okrajů do 

středu hlavně ve směru od západu k východu narůstá až na 100 m. Kvartér je vyvinut 

hlavně v okolí vodních toků, kde dosahuje mocnosti až 15 m, je tvořen štěrky a 

štěrkopísky, na východě byl a je zakryt sprašovými hlínami o mocnosti kolem 10 m. 

Ložisko svojí povahou a jakostními parametry uhlí dává předpoklady pro využití pouze pro 

energetické účely, případně, vzhledem k časově vzdálenějšímu období těžby a vysokému 

obsahu síry, k využití i pro chemickou výrobu. [14,15,16] 

Celkový objem zásob ložiska včetně kvalitativních parametrů a časových hledisek je 

následující: 

 Celkové zásoby uhlí jsou ve výši 182,22 mil tun 

 Vytěžitelné zásoby jsou ve výši 164,00 mil. tun 

 Objem skrývky nezbytný k vytěžení ložiska je ve výši 659,00 m3 

 Výkliz a proplástek je ve výši  101,00 m3 

 Průměrná výhřevnost uhlí Qi
r  je 9,91 MJ/kg 

 Průměrný obsah popela Ad je v rozmezí 38-51% 
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 Průměrná měrná sirnatost je v rozmezí 1,8 – 3,1 g/MJ 

 Průměrná roční těžba se předpokládá ve výši 4,4 mil tun ročně, možné 

navýšení je na 5,5 mil tun ročně. 

 Předpokládaná životnost lokality je 37 let. 

Pro vlastní dobývání se předpokládá nasazení 2 těžebních komplexů řádu TC2 s DPD š. 

1800 mm na skrývce a 2 řádu TC1 s DPD Š. 1200 mm na uhlí. 

Velmi nízká výhřevnost těženého uhlí, která je na hranici spalitelnosti v současných 

topeništích elektráren má negativní vliv na tržní cenu uhlí, nehledě k ekologickým 

důsledkům, které vyplývají z vysokého obsahu síry. Vzhledem k nízké tržní ceně tohoto 

uhlí a vysokým nákladům na těžbu by provozování tohoto lomu zřejmě bylo z dnešního 

pohledu ztrátové. 

Lokalita má minimální nároky na vnější výsypku, a to pouze pro kubaturu prvotního 

otvírkového zářezu. Z hlediska vlivu lomu na okolí je nutno počítat s následujícími zásahy 

do krajiny: 

- Vyvolané investice  

 přeložky vintířovských potoků, potoka Liboc, 

 přeložka trati ČSD Vilémov-Hradec,  

 přeložka silnice II/225. 

- likvidace v osmi malých obcích  

 150 rodinných domků,  

 22 domů ostatních,  

 2 hřbitovy,  

 objekty občanské vybavenosti včetně církevních objektů a zajistit 

jejich náhradní výstavbu. 

- Zábor půdy činí celkem 1 760 ha, z toho 1 520 zemědělské.  

Území je intenzívně zemědělsky obhospodařované.  

6.3.2 Lom Podlesice - Veliká Ves 

Těžební lokalitu tvoří dvě ložiska se samostatnými výpočty zásob, tj. ložisko podlesického 

a velikovesského laloku v pětipesko-podbořanské oblasti SHP. 

V prostoru podlesického laloku uhelné ložisko zapadá, od výchozů na vulkanitech 

Doupovských hor, k severovýchodu až do hloubky 200 m. Od západu k východu se štěpí 

jednotná uhelná sloj postupně na tři lávky, z nichž druhá je považována za hlavní polohu 

uhelného souvrství. Mocnost jednotné uhelné sloje dosahuje kolem 13 m. V meziloží 

uhelné sloje jsou časté polohy písků. Průměrná kvalita dle předběžného hodnocení BPT z 

11/77 se pohybuje v následujících hodnotách kolem Ad = 38-59%., Qi
r = 9,21 - 11,72 

MJ/kg, Sd - 2 4 %.  
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Nižší kvalita zásoby o výhřevnosti Qi
r je v rozmezí 6,3 - 7,53 MJ/kg a tvoří 20-25 % 

celkových zásob na části ložiska Podlesice. Výpočet zásob na ložisku byl proveden v roce 

1962. 

Jižně od Podlesic pokračuje uhelné ložisko velikovesského laloku. Jeho výpočet zásob byl 

schválen v roce 1969. Geologicky není výrazně odděleno od severního ložiska Podlesice. 

Na celé lokalitě je slojové souvrství výrazně rozštěpené. Spodní slojové vrstvy mocné asi 

15 m jsou vyvinuty téměř po celém území. Maximální akumulace uhelných zásob nad 

7,53 MJ/kg dosahuje v depresích mocnosti až 10 m, kvalita klesá od západu k východu. 

Mezislojové vrstvy o mocnosti 5-50 m tvoří jíly a písky. 

Střední slojové vrstvy jsou výrazně štěpenou polohou uhlí. Polohy uhlí mocné 3-6 m jsou 

odděleny proplástkem 1-9 m. Průměrný obsah popela Ad se pohybuje kolem 35-42 %, 

obsah síry Sd je 3,5%. Od výchozů a elevací na vulkanických hřbetech zapadá uhelné 

ložisko k severovýchodu do hloubek kolem 80 m. [14,15,16] 

Severní omezení je tektonické. Území má v důsledku geologické stavby složité 

hydrogeologické poměry, zvláště vazbou většího množství vod v píscích a starších 

dobývkách. Těžbu spodních slojových vrstev budou komplikovat prokřemenělé proplástky, 

dosahují 0,2-0,5 m. Nadložní horniny jsou zachovány v denudačních zbytcích hlavně v 

území ložiska Podlesice. 

V území Veliké Vsi zakrývají kvartérní akumulace již slojové sedimenty. Kvartér tvoří 

hlíny, aluviální náplavy a terasové štěrky. Tektonická komplikace není výrazná, porušení 

terciéru liniemi krušnohorského směru je omezené - hlavně se uplatňuje linie na jihu 

ložiska Podlesice (či severu lokality Nová Ves), kde se předpokládá skok 30 m. 

Na ložiscích jsou vyhlášena CHLÚ Veliká Ves a Veliká Ves l, obě ve správě ČGS. 

Obdobně jako u lomu Zahořany je i toto ložisko svojí povahou a charakteristickými 

jakostními parametry uhlí předurčeno pro energetické využiti. 

Celkový objem zásob ložiska včetně kvalitativních parametrů a časových hledisek je 

následující: 

 Celkové zásoby uhlí jsou ve výši 137,7 mil tun 

 Vytěžitelné zásoby jsou ve výši 124,0 mil. tun 

 Objem skrývky nezbytný k vytěžení ložiska je ve výši 752,0 m3 

 Výkliz a proplástek je ve výši 46,0 m3 

 Průměrná výhřevnost uhlí Qi
r  je 9,64 MJ/kg 

 Průměrný obsah popela Ad je v rozmezí 36,5% 
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 Průměrná měrná sirnatost je v rozmezí 1,9 g/MJ 

 Průměrná roční těžba se předpokládá ve výši 3,3 mil tun ročně, možné 

navýšení je na 4 mil tun ročně. 

 Předpokládaná životnost lokality je 38 let. 

Lokalita je umístěna v území intenzívně zemědělsky využívaném. Pro vlastní dobývání se 

předpokládá vybavení lomu postupně až třemi technologickými komplexy řady TC2 na 

skrývce a dvěma TC 1 na těžbu uhlí. 

Lokalita by měla malé nároky na vnější výsypné prostory, neboť se předpokládá využití 

vyuhleného prostoru lomu Zahořany. Z hlediska vlivu lomu na okolí je nutno počítat 

s následujícími zásahy do krajiny: 

- Vyvolané investice  

 přeložka silnice 11/224 

 Třebčického potoka 

 Duhatého potoka 

 Leskanského potoka. 

 V sedmi malých obcích bude nutno likvidovat a zajistit náhradní výstavbu: 

 134 rod. domků,  

 23 ostatních domů,  

 4 církevních objektů. 

 Celkový zábor půdy činí 1 935 ha, z toho 1 670 zemědělské.  

6.3.3 Lom Bylany 

Uhelné ložisko je situováno jižně od bývalé obce, která mu dává jméno a leží mezi 

Mostem a Havraní, na východním okraji písčité delty vycházející ze Žatecka. Jeho 

geologická stavba je postižena hlubokou denudací, komplikující již tak složitější 

geologickou stavbu vytvořenou na křížení tektonických linií. Podloží uhelného ložiska 

vytváří vulkanická série a přímo vulkanická efuzivní tělesa, která poměrně výrazně člení 

dno uhelného bazénu, a tím ovlivňují vývoj uhelného ložiska. Na jihu je ložisko omezeno 

vulkanity v okolí Třískolup, na východě a severu výchozem u obce Polerady a bývalé 

obce Bylany. Západní a jihozápadní omezení ložiska je umělé. Samotné uhelné ložisko 

zaplňuje deprese mezi vulkanity a představuje v podstatě denudační zbytek, ve kterém je 

zachována pouze druhá a třetí sloj. [9,15,16] 

Třetí uhelná poloha (sloj) je nejstabilnější uhelnou vrstvou a je označována jako hlavní. 

Tvořena je dvěma uhelnými polohami o mocnosti od 3,0 do 8,6 m, přičemž mocnost 

celého geologického uhelného pásma dosahuje 20-25 m. V místech spojování dosahuje 

mocnost uhelné sloje až 18 m. Výhřevnost Qi
r se pohybuje od 6,35 do 9,41 MJ/kg , obsah 

popela Ad od 43,3 do 58%, obsah síry Sd od 1,53 do 3,64%. 
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Proplástek dělící sloj je tvořen převážně jílem, místy též polohami nebo čočkami písků. 

Spodní mezislojové vrstvy mezi 3. a 2. slojí dosahují největších mocností až 60 m. Střední 

slojové vrstvy (2. sloj) obsahují asi 50% bilančních zásob. Mocnost uhelných poloh je 

značně variabilní, od několika dm do 10 m, výjimečně 18-25 m. Člení se do 2-3 uhelných 

lávek, oddělených jíly. Směrem do žatecké oblasti mocnost i počet proplástků stoupá. 

Uhelné, hořlavé lupky a uhelné jíly ve výchozích částech vytvářejí až 1 m polohy 

rozpadavých oxyhumolitů. Výhřevnost Qi
r se pohybuje od 6,35 do 9,03 MJ/kg, obsah 

popela Ad od 45,26 do 57,6%, obsah síry Sd od 1,26 do 1,52 %. 

Mezi druhou a první uhelnou slojí tvoří meziloží písčité jíly, středně až jemně zrnité písky 

a málo mocné polohy uhelnatých jílů nebo hořlavých lupků. Maximální mocnost meziloží 

činí 47 m. V důsledku denudace je meziloží zachováno jen v jihovýchodní a východní 

části ložiska. Svrchní slojové vrstvy byly v území ložiska Bylany zjištěny pouze v okolí vrtů 

na katastru Havraně. Maximální mocnost se pohybuje kolem 5 m. Pouze omezeně jsou 

bilanční. 

Nadložní jíly se vyskytují prakticky jen v západní části ložiska o mocnosti 15 m. Kvartér je 

tvořen polohami štěrkopísků, písků a hlín převážně v okolí potoků. Sprašové hlíny 

dosahuji mocnosti až 3 m. 

Na ložisko byl zpracován výpočet zásob se stavem k 12/1977 a stanoven dobývací 

prostor Havraň. Na základě tlaku místní správy a tehdejšího Okresního úřadu Most byly v 

r. 1993 zásoby převedeny do nebilančních a na ložisku následně vyhlášeno CHLÚ, které 

je ve správě ČGS. 

Celkový objem zásob ložiska včetně kvalitativních parametrů a časových hledisek je 

následující: 

 Vytěžitelné zásoby jsou ve výši 124,0 mil. tun 

 Objem skrývky nezbytný k vytěžení ložiska je ve výši 163,0 m3 

 Výkliz a proplástek je ve výši 29,0 m3 

 Průměrná výhřevnost uhlí Qi
r  je 8,63 MJ/kg 

 Průměrný obsah popela Ad je v rozmezí 47,83% 

 Průměrná měrná sirnatost je v rozmezí 1,4 g/MJ 

 Průměrná roční těžba se předpokládá ve výši 5,3 mil tun ročně, možné 

navýšení je na 6,6 mil tun ročně. 

 Předpokládaná životnost lokality je 34 let. 

Pro těžbu skrývky se předpokládá nasazení až tří technologických celků řady TC2 s DPD 

š. 1800 mm a dvou celků řady TC1 s DPD š. 1200 mm. 

Otvírka a těžba lomu Bylany vyžaduje realizovat následující vyvolané investice a přeložky: 

 Přesídlení obcí Lišnice, Polerady, Saběnice, Havraň, Nemilkov, Koporeč, s 

nutnou výstavbou cca 250 domků a bytů. 

 Přeložky silnic 

 11/251 Hošnice-Moravěves,  
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 1/27 Hrabák-přel. 11/251,  

 111/25114 Bylany-Polerady,  

 111/25118 V.Březno-Hošnice. 

 Přeložky vodotečí a rybníků:  

 Srpina,  

 Sušanský potok,  

 Želenický rybník. 

 Přeložka  

 vodovodního řadu pitné vody Moravěves, pitná voda Js 300, 

 přivaděče vody Nechranice 2x 1200 Js. 

 čtyř místních linek 22 kV,  

 produktovodů a plynovodů:  

 dálkovod Záluží Plzeň Js 300, 

 vysokotlaký plynovod Bylany-Tušimice. 

Uhlí z lomu Bylany je pro své nízké kvalitativní parametry využitelné pouze v energetice. 

[9,15,16] 

6.3.4 Lokalita Chabařovice 

Těžba uhlí na lomu Chabařovice začala r. 1977 s tím, že jeho činnost bude ukončena po 

vytěžení všech uhelných zásob v nejvýchodnější části severočeské hnědouhelné pánve. 

Po roce 1989 závisel další postup lomu na likvidaci Ocelárny Chabařovice, města 

Chabařovice a přemístění toxické skládky Spolchemie Ústí n. Labem. V důsledku 

masivního tlaku ekologických iniciativ i místních a okresních správních orgánů, rozhodla 

vláda ČR svým usnesením č. 331/91 o předčasném ukončení provozu lomu po dosažení 

hranice ochranného pásma obce a skládky Spolchemie. Toto rozhodnutí bylo následně 

potvrzeno ve vládním usnesení č. 444/91 k územně ekologickým limitům. 

Dle původních předpokladů měl lom Chabařovice, s roční těžební kapacitou až 5 mil. tun 

uhlí, vytěžit uhelnou substanci v dobývacím prostoru Chabařovice cca do r. 2020. 

Disponibilní uhelné zásoby se vyznačují nejnižším obsahem síry z celého SHR (Sd = 0,3 - 

0,5 %). Rozhodnutí o ukončení těžby a likvidaci lomu Chabařovice ve svém důsledku. 

Z mého pohledu jde o jedinou lokalitu, která by byla schopna dodávat hnědé uhlí při 

případném výpadku dodávek z lomu ČSA v případě, kdy by tento výpadek nebyla 

schopna pokrýt z kapacitních důvodů těžba z lomu. 

Z hlediska objemu HU na lokalitě jsou v případě těžby následující omezení: 

 Prováděná hydrická rekultivace znemožňuje vydobytí celého ložiska, 
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 Existence skládky bývalé firmy Spolchemie Ústí n. Labem, kde je uložen 

toxický odpad a v dnešní době „ekologického“ smýšlení je téměř nereálné 

provedení jejího přemístění, 

 Sídelní útvar obce Chabařovice. 

Z hlediska těchto omezení vytěžit z omezeného prostoru jižně od obce Chabařovice cca. 

13 mil. tun uhlí. Otvírkou ze zbytkové jámy Petri a pokračování západním směrem by cca 

nejpozději do 1 až 2 měsíců byla možnost zahájení těžby uhlí, a to v následujících 

parametrech: 

 příkryvný poměr pro dané řešení je 1:2,03; 

 Průměrná výhřevnost uhlí Qi
r  je 12 - 14 MJ/Kg; 

 Průměrný obsah popela Ad je v rozmezí 10,91 – 30 %; 

 Průměrná měrná sirnatost je v rozmezí 0,37 – 0,4 g/MJ; 

Zásadní problematika navrženého řešení je: 

- Zpracování posudku dopadů na životní prostředí (EIA). 

- Změna územního plánu. 

- Vyjmutí pozemků ze „ZPF“ atd. 

- Vyčerpání vody ze zbytkové jámy bývalého lomu Petri. 

Technologie dobývání, těžby uhlí a zakládání pro zadané řešení se jeví jako vhodné 

nasazení těžební, dopravní a pomocné technologie v malostrojové koncepci. Skrývkové 

zeminy lze ukládat do vytěženého prostoru v minulosti lomem Petri. 

Na tomto příkladu je rovněž vidět, jak neuvážené a zcela politické rozhodnutí výrazně 

změnilo bilanci dostupných a kvalitativně nejlepších zásob HU. Dnes obec Chabařovice 

zápasí s nedostatkem peněz v rozpočtu, nerozvijí se tak dramaticky, jak se „hlásalo“ do 

světa a problematická toxická skládka dál stojí poplatníky nemalé peníze na její 

zabezpečení. Přitom právě toto území mohlo být odstraněno na náklady těžební 

organizace. 
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7 Disponibilita zásob a možnosti náhrady hnědého uhlí 

Základní domácí fosilní energetická a teplárenská surovina je po desetiletí neměnná - 

hnědé uhlí. K 31,12.2013 bylo k dispozici v rámci obou podkrušnohorských pánví celkem 

776 mil. tun HU s průměrnou výhřevností 11,66 MJ/kg. Rozložení dle jednotlivých pánví a 

těžebních společností uvádí Tabulka 26. 

Tabulka 26 - Přehled zásob HU k 31. 12. 2013 

Pánev Společnost Lokalita 

Těžitelné 
do ÚL 

Prům. 
výhřev. 

Těžitelné 
za ÚL 

Qir 

(mil.t) (MJ/kg)  (mil.t) (MJ/kg) 

SP SU 

Jiří 54,4 12,40    

Družba 53,6 12,60    

Celkem 108,0 12,50     

SHP 

SD 

Libouš 223,2 10,00 
 

  

Bílina 143,8 14,40 100 14,40 

celkem 367,0 11,72 100 14,40 

SEVEN 

Centrum 1,0 15,90     

ČSA I.et. 21,0 17,50     

ČSA II.et. 0,0   287 17,50 

ČSA III.et. 0,0   292 15,50 

ČSA IV.et. 0,0   181 15,10 

Celkem 22,0 17,45 760 16,16 

VUAS Celkem 279,0 10,80 
   

CELKEM  776,0 11,66 860 15,96 

Celkově je však k dispozici, včetně veškeré těžby i za ÚEL, 1 636 mil. tun. Z tabulky je 

také patrné, jak enormně narůstá výhřevnost při těžbě za ÚEL.  I z tohoto pohledu by bylo 

velmi výhodné zajistit plynulý přechod těžby za ÚEL a mít tak možnost v rámci 

homogenizace využívat i méně kvalitní uhlí z jiných lokalit, alespoň na přechodnou dobu 

jejich existence. Tím by došlo k dalšímu navýšení disponibilních zásob. 

V současné době se ale snaží těžební organizace o navýšení objemu těžitelných zásob, a 

to následujícím způsobem. 

- Hlubinnou těžbou z bočních a závěrných svahů. Na lomu ČSA je tento způsob 

již povolen v rámci změny POPD, na DNT a DB se o tomto způsobu reálně 

uvažuje. 

- Dotěžením všech zbytkových ploch, které nebyly v přímém postupu uhelného 

lomu. Toto řešení je nyní reálné na lomu ČSA. 
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- Těžbou nebilančních zásob a využití homogenizace. Toto je již odzkoušené a 

realizované na DNT.  

Z hlediska výše těžeb jsem ověřoval trend vývoje, hodnoty uvádí Tabulka 27.  

Tabulka 27 - Těžba HU v létech 2008 - 2013 

Těžba hnědého uhlí v ČR  

  
2008 2009 2010  2011 2012 2013 

mil. t 

Celkem 47,5 45,2 43,9 46,8 43,7 40,6 

Meziroční pokles - % -4,84 -2,88 6,61 -6,62 -7,09 

Pokles oproti roku 2008 - % -7,58 -1,47 -8,00 -14,53 

Všeobecně má těžba uhlí stále klesající trend, což dokládá i Graf 6. Uhelné společnosti 

sice deklarují, že v letošním roce by mělo dojít k nárůstu, ten však nebude nijak 

dramatický. Dále je nutné brát v úvahu i klimatické podmínky, zvláště minulá zima 

způsobila snížení objemu výroby tepla, mohlo však dojít i k významnému předzásobení 

tepláren či kotelen. [20,21,16] 

 

Graf 6 - Vývoj těžby hnědého uhlí 

Na základě zjištěných údajů jsem provedl modelování možných výší těžeb na jednotlivých 

lokalitách ve vztahu k požadavkům SEK 2014. Toto provedení jsem udělal záměrně, 

neboť právě tento scénář vychází z reálných dat, při porovnání s dosud platnou SEK2004 

byl celkový požadavek na HU o cca 50 TJ nižší. Je ovšem otázkou, jak dalece vyjdou 

prognózy na následující léta.  

Vlastní zpracování modelu jsem prováděl v programu Excel a rozdělil toto zpracování do 

několika fází:  
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1. Vstupy: 

- Při posuzování výkonu těžební technologie jsem zjistil, že ta svými 

kapacitami převyšuje současné požadavky těžby, o tom svědčí jednak doba, 

kdy byla nasazována s požadavkem daleko vyšších výkonů, ale i 

dosahované kapacitní a časové využití.  

- V rámci výpočtu jsem uvažoval pouze s 1 mil. tun dolu Centrum, závodu 

Kohinoor, neboť jeho další vývoj je značně nejistý. 

- Na základě mnoha konzultací jsem provedl rebilanci zásob určených k těžbě, 

jsem do výpočtu zahrnul celkově dalších 43 mil. tun hnědého uhlí jako reálně 

vytěžitelného v rámci postupů. Tím se dostáváme k celkovému objemu 819 

mil. tun. 

- Do výpočtu není zahrnuta žádná z rezervních lokalit, jejich těžba je v dnešní 

době zcela nereálná. 

- Vycházel jsem ze současného požadavku všech zdrojů využívajících HU, 

který se pohybuje ve výši mírně přes 40 mil. tun. Jak ukazuje Tabulka 27, 

pouze v roce 2011 došlo k navýšení těžby, ale tento nárůst byl způsoben 

změnou cenové politiky.  

2. Stanovení kritérií 

- Porovnal jsem všechny SEK a po konzultacích vybral poslední verzi, která 

vznikla na základě všech připomínek a aktuálního vývoje ve spotřebě energií. 

- Maximální rozdíl těžebních výkonů jsem v rámci meziročního plánování 

stanovil na +/- 1 mil. tun. 

- Jako naplnění požadavku SEK jsem si stanovil toleranci */- 5 % dodávaného 

tepla jako celku, při propočtu jsem vycházel z průměrné výhřevnosti. 

- Délku životnosti jednotlivých lokalit jsem se snažil modelovat v návaznosti 

těžební lokality na nové či rekonstruované elektrárny. 

3. Výpočet a modelování 

- Pro dosažení zpřesnění výpočtu jsem provedl lineární pokles požadavku na 

dodávanou energii z pětiletého cyklu na meziroční. 

- Pro modelování jsem použil následující scénáře: 

∟ bez korekce ÚEL. 

∟ s korekcí ÚEL na lomu Bílina. 

∟ s korekcí limitů na lomu Bílina a lomu ČSA. 

- Při životnosti po roce 2040 bylo ukončení těžby stanoveno odhadem 

Z těchto jednotlivých scénářů jsem následně sestavil tabulky těžeb v pětiletých periodách, 

které je možné v daném období naplnit. 
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7.1. Scénář zachování ÚEL 

Při vytváření modelu jsem vycházel z následujících omezujících vstupů: 

- V modelu je zachována platnost ÚEL, a to i na lomu Bílina.  

- Předpokládaná životnost a realizace nových elektráren, 

- Změna majitele elektrárny Chvaletice, kde se deklaruje rekonstrukce, tím dochází i 

k prodloužení životnosti. Dodávky HU realizuje SEVEN z vlastní těžební 

společnosti, možnosti navýšení jsou popsány v kap.6.2.3. 

Tabulka 28 - Předpokládané výše těžeb HU do roku 2040 při zachování ÚEL 

Rok 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Společnost Lokalita mil. t 

Sokolovská 
uhelná 

Lom Družba, Lom Jiří 6,0 5,5 5,5 5,0     

Severočeské 
doly a.s. 

Doly Nástup Tušimice 13,5 12,0 8,0 7,5 8,0 4,0 

Doly Bílina 9,5 9,0 6,5 6,0 6,0 5,0 

SEVEN Lom ČSA 3,0 2,5 2,5       

Czech Coal Vršany 9,5 9,0 6,5 6,5 6,0 4,0 

Celkem 41,5 37,0 27,5 25,5 20,0 9,0 

Tabulka 28 ukazuje výši těžeb po pětiletém období. Objemy těžeb odpovídají naplnění 

trendu SEK 2014 a podrobný rozpis modelu je uveden v příloze č. 4.  

Z tohoto modelu vychází životnosti jednotlivých těžebních lokalit následovně: 

- Sokolovská uhelní a.s. - lom Jiří + lom Družba v roce 2033, 

- Severočeské doly a.s. - Doly Nástup Tušimice v roce 2040, 

- Severočeské doly a.s. - Doly Bílina v roce 2040, 

- Severní energetická a.s. – lom ČSA v roce 2026 

- Czech Coal a.s. – lom Vršany v roce 2052 

Problematické je vydobytí všech zásob na lomu ČSA v roce 2026 ve vztahu 

k deklarovanému prodloužení elektrárny Chvaletice. V celkové bilanci i vzhledem 

k výhřevnosti HU z této lokality jde o skokový pokles. Uzavření lokality dále 

nekoresponduje s předpokládaným poklesem jednotkové spotřeby tepla jak v soustavách 

zásobování teplem, tak i v decentralizované výrobě, a to především z titulu úspor energie, 

jak je uvedeno v návrhu SEK 2014. 

V rámci modelu se nepodařilo se dostat do převýšené bilance oproti požadavku SEK. 

Proto tato varianta nemá žádnou výkonovou rezervu.  



Ing. Miroslav Seidl - Posouzení těžebního výkonu v návaznosti na SEK 

 

2014  75 

 

7.2. Scénář při zachování ÚEL na ČSA 

Scénář vychází z možné korekce ÚEL v rámci postupu lomu Bílina. Celkově by došlo 

k navýšení těžitelných zásob na tomto lomu na 264,8 mil. tun. Z hlediska bilance by šlo o 

významný podíl z titulu výhřevnosti HU na této lokalitě, která je 14,4 MJ/kg, celková 

průměrná výhřevnost dodávaného HU pak se zvýší na 11,97 MJ/kg. Jednotlivé parametry 

vstupů uvádí následující tabulka. 

Tabulka 29 - Zásoby HU při korekci ÚEL na lomu Bílina 

Pánev Společnost Lokalita 

Těžitelné do 
ÚL 

Qir 

(mil.t) (MJ/kg) 

Sokolovská SU 

Jiří 54,4 12,40 

Družba 53,6 12,60 

Celkem 108,0 12,50 

Severočeská 

SD 

Libouš 223,2 10,00 

Bílina 243,8 14,40 

celkem 467,0 12,30 

SEVEN 

Centrum 1,0 15,90 

ČSA I.et. 21,0 17,50 

ČSA II.et. 0,0   

ČSA III.et. 0,0   

ČSA IV.et. 0,0   

Celkem 22,0 17,43 

VUAS J.Šverma +Vršany 279,0 10,80 

CELKEM  876,0 11,97 

  

Tabulka 30 - Předpokládané výše těžeb HU do roku 2040 při korekci ÚEL na DB 

Rok 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Společnost Lokalita mil. t 

Sokolovská 
uhelná 

Lom Družba, Lom Jiří 6,0 5,5 5,0 5,0     

Severočeské 
doly a.s. 

Doly Nástup Tušimice 13,5 12,0 6,0 6,0 6,0 5,0 

Doly Bílina 9,5 8,0 8,0 8,0 8,0 4,0 
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Rok 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

SEVEN Lom ČSA 3,0 2,5 2,5       

Czech Coal Vršany 9,5 9,0 6,5 6,5 6,0 5,0 

Celkem 41,5 37,0 28,0 25,5 20,0 13,0 

Tato varianta je podstatně příznivější. Umožňuje lepší variabilitu těžby, dále je mírně 

přebytková oproti požadavkům SEK 2014 a prodlužuje životnost dalších lokalit v rámci 

SHP, a to následovně: 

- Sokolovská uhelní a.s. - lom Jiří + lom Družba v roce 2033, 

- Severočeské doly a.s. - Doly Nástup Tušimice v roce 2046, 

- Severočeské doly a.s. - Doly Bílina v roce 2055 a více, 

- Severní energetická a.s. – lom ČSA v roce 2026 

- Czech Coal a.s. – lom Vršany v roce 2055 a více 

Dále je zřejmé, že: 

- V případě zpřístupnění těžby za ÚEL na lomu Bílina (provozovatel 

Severočeské doly a.s.) lze udržet fungování hnědouhelné energetiky ČR (po 

započtení očekávaných korekcí na straně spotřeby hnědého uhlí) minimálně 

do roku 2044 včetně. 

- Nedovoluji si odhadnout vliv na prodloužení životnosti elektrárny Chvaletice 

z titulu konkurenčního prostředí, 

- Při výši těžby a spotřeby hnědého uhlí na úrovni roku 2011 nehrozí ani při 

absenci regulatorního rámce těžby negativní bilance „spotřeba vs. těžba“, tj. 

záporné saldo uhlí až do roku 2029. 

7.3. Scénář při celkové korekci ÚEL 

V rámci tohoto scénáře by došlo k absolutnímu nárůstu těžitelných zásob v následujícím 

objemu: 

- při postupu do II. ekonomické etapy lomu ČSA o 287 mil. tun na celkových 

1 163 mil. tun,  

- při postupu do III. ekonomické etapy lomu ČSA o 292 mil. tun na celkových 

1 063 mil. tun 

- při postupu do IV. ekonomické etapy lomu ČSA o 181 mil. tun na celkových 

1 063 mil. tun 

Tento objem těžeb zaručuje bezproblémové zajištění dodávek vysoce kvalitního HU jak 

pro teplárny, tak i pro výrobu elektrické energie. 
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Vzhledem k velmi optimistické úvaze v dnešní době a časovým neznalostem (viz. 

kap.6.2.3) jsem neprováděl modelování, v podstatě lze uvažovat o navýšení ročního 

objemu o cca 5 mil. tun od roku 2026. 

7.4. Hodnocení rizik 

Naplnění SEK znamená zabezpečení národní energetické bezpečnosti ČR jako 

nezbytnou podmínkou pro zajištění plynulého rozvoje státu, znamená zajištění přístupu k 

dostatečnému množství surovin a energie. V SEK se uvažuje s výraznou diverzifikací 

zdrojů pro zajištění spolehlivé a kapacitně dostatečné energie. V dnešním globalizovaném 

světě však tato diverzifikace závisí na mnoha vnějších a často neovlivnitelných aspektech, 

které mohou být příčinou vzniku krizových stavů.  

7.4.1 Riziko náhrady  HU ostatními zdroji  

Z hlediska geografického a z hlediska domácí surovinové základny je možné v ČR 

uvažovat při výrobě elektrické a tepelné energie nedojde k úplnému nahrazení HU dle 

prognóz SEK, a to ve všech uváděných verzích. Je to určitá nechuť provozovatelů 

energetických výroben provádět velmi nákladné rekonstrukce, existuje určitá nejistota 

dalšího vývoje cen a dotačních titulů, je velký odpor ze strany obyvatelstva (kromě 

ekologů) hradit vyšší cenu za GJ. Pokud budeme hodnotit jednotlivé PEZ je nutné 

vyjmenovat jednotlivé možné hrozby:  

Neobnovitelné zdroje: 

 Plyn 

 Zemní plyn 

∟ vysoké investiční náklady při rekonstrukci stávajícího energetického zdroje 

postaveného na bázi HU,  

∟ vyšší provozní náklady oproti HU,  

∟ časově omezená disponibilita zásob,  

∟ situování velkého objemu zásob v zemích s politicky nestabilním 

prostředím. 

 Břidlicový plyn 

∟ nedostatečná znalost výše zásob, 

∟ nedostatečná znalost ekonomických vstupů,  

∟ ekologické problémy spojené s těžbou 

 Ropa 

∟ vysoká a nestabilní cena suroviny,  

∟ vysoké provozní náklady,  

∟ reálná šance vzniku ekologické havárie při manipulaci,  
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∟ časově omezená disponibilita zásob,  

∟ situování velkého objemu zásob v zemích s politicky nestabilním 

prostředím. 

 Jaderná energie 

∟ vysoké investiční náklady,  

∟ problematika ukládání vyhořelého paliva,  

∟ velký odpor veřejnosti k tomuto palivu i zdroji,  

∟ havárie s dlouhodobými následky. 

Obnovitelné zdroje: 

 Větrná energie 

∟ nestabilní dodávku elektrické energie závislá na klimatických podmínkách, 

∟ omezené výskyt ploch s optimálními větrnými podmínkami,  

∟ nemožnost výroby tepelné energie. 

 Vodní energie 

∟ vysoké investiční náklady u velkých zdrojů,  

∟ částečná závislost na klimatických podmínkách omezující průtok vody, 

∟  vyčerpanost zdrojové disponibility. 

 Fotovoltaika 

∟ nestabilní dodávku elektrické energie závislá na klimatických podmínkách, 

∟  omezené výskyt ploch s optimálními podmínkami,  

∟ nemožnost výroby tepelné energie,  

∟ výrazně dotovaná cena do roku 2012, 

∟ nákladná likvidace panelů. 

 Bioplyn, biomasa 

∟ Palivo pouze lokálního významu 

Při zachování ÚEL tyto rizika budou mít stoupající váhu. 

7.4.2  Riziko nenaplnění poklesu energií 

Ve všech variantách SEK se předpokládá pokles výroby energie, a to z titulu úsporných 

opatření. Jak se však ukazuje, prognóza SEK z roku 2004 nebyla naplněna a je jenom 

odhad, zda předpokládané úspory budou v budoucnu tak výrazné. V případě negativního 

vývoje této prognózy nastává deficit kolem roku 2025, jeho eliminace není při korekci ÚEL 

možná z domácích PEZ.   

Z hlediska bezpečných dodávek energií riziko částečně eliminuje korekce ÚEL na 

lomu Bílina, úplně celková korekce ÚEL, tedy včetně lomu ČSA.  
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7.4.3 Hrozby z nenaplnění OZE v rámci SEK 

Nenaplnění záměru SEK v OZE je zřetelné nedodržení předpokladů, které do tohoto 

zdroje byly vkládány. Tento stav se zřejmě bude ještě prohlubovat ukončením dotačních 

experimentů ve fotovoltaice, dle SEK se nyní orientace soustřeďuje na biomasu a 

bioplyny. Tyto média však mají určité omezení s hlediska spádových oblastí, u biomasy je 

hraniční vzdálenost uváděná cca 50 km.  

Pokud porovnáme záměry z roku 2004 se záměry variant SEK 2010 – 14, je zřetelné 

nedodržení prognózovaných stavů a tato situace se může opakovat. 

Tabulka 31 - Porovnání jednotlivých variant SEK v naplnění výroby z OZE 

 

 2010 2015 2020 2025 2030 

Rozdíl v OZE 2010 - 2012 
PJ -39,9 -25,0 -23,6 -41,7 -23,0 

% 3,4 2,1 2,0 3,6 2,0 

Rozdíl v OZE 2010 - 2013 
PJ -39,9 -25,0 -18,2 -43,2 -31,8 

% 3,4 2,1 1,6 3,7 2,7 

Rozdíl v OZE 2010 - 2014 
PJ -39,9 -25,6 -19,4 -45,1 -35,5 

% 3,4 2,2 1,7 3,9 3,0 

Z hlediska celkového objemu je případný výpadek marginální a je však řešitelný 

pouze korekcí ÚEL na lomu Bílina. 

7.4.4 Riziko nerealizování výstavby JE 

Hlavní rizika, která jsou s výstavbou spojena, se nachází v politické oblasti. V našem okolí 

máme dva sousedy, kteří se rozhodli jít cestou zákazu jaderné energetiky. Přičemž 

politická a ekonomická váha Německa je velmi velká. I vzhledem k velmi vyhraněným 

postojům řady aktivistických organizací s velmi silnou politickou vahou v této zemi jsou 

oprávněné obavy z tlaku Německa ve směru odstoupení od jaderné energetiky i v Česku. 

V tomto směru je jistou ochranou poměrně pozitivní postoj k jaderné energetice u české 

veřejnosti. Je třeba zdůraznit, že jadernou energetiku nemůže rozvíjet Česká republika 

sama a pokud by se Evropa jako celek rozhodla pro její zákaz, musela by se podřídit. 

Ovšem například jen z důvodu velmi silného využití jádra ve Francii taková varianta 

pravděpodobně nehrozí. 

Často jsou zmiňována ekonomická rizika. U stavby jaderné elektrárny se jedná o velkou 

investici, která by měla být zhruba 250 miliard korun. Přesná cena závisí i na použitém 

typu reaktorů a u bloků EPR, které mají značně větší výkon, by byla pochopitelně vyšší. 

Uvedená částka se může zdát velmi vysokou. Nové bloky JE však budou dodávat 

násobně více elektřiny než zmíněné dotované obnovitelné zdroje a jeho životnost by měla 

být šedesát let. Pokud tedy bude mít investor zaručeno, že z politických důvodů nebude 



Ing. Miroslav Seidl - Posouzení těžebního výkonu v návaznosti na SEK 

 

2014  80 

 

muset elektrárnu předčasně zavřít, jako se tomu stalo třeba v Rakousku nebo Německu, 

nebude mít s největší pravděpodobností problém se zajištěním financí. 

Dalším uváděným rizikem je snižující se cena silové elektřiny na regionální burze. Pro 

vysvětlení je třeba vysvětlit, jak se tvoří cena pro spotřebitele a cena silové elektřiny na 

burze. Cena pro spotřebitele je převážně složena ze tří částí. Ceny silové elektřiny, ceny 

dotací na obnovitelné zdroje a ceny za přenos elektřiny i zajištění provozu sítě. A v 

posledních letech právě s růstem podílu přímo dotovaných zdrojů (hlavně fotovoltaiky) 

intenzivně roste druhá část a s růstem podílu silně fluktuujících zdrojů (fotovoltaiky a 

větru) roste i třetí část. Cena silové elektřiny se pak odvíjí od současné ceny nejlevnějších 

nedotovaných zdrojů. A to tak, že poptávku elektřiny nejdříve pokrývají dotované zdroje s 

povinným výkupem. U nich cena na burze nerozhoduje, protože mají zaručenou 

dotovanou cenu. Zbývající část se pokrývá zdroji s nejnižší cenou, z čehož nejvýhodnější 

jsou jaderné zdroje, které mají minimální provozní náklady. 

Jde o riziko velmi významné, z hlediska bezpečných dodávek energií riziko významně, ne 

však v celkové výši, eliminuje korekce ÚEL, tedy včetně lomu ČSA.  
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8 Závěr 

Z celkového přehledu by se mohlo zdát, že problém je zažehnán a nic se neděje. Bohužel 

celá problematika se pouze oddaluje. Prozatím se pouze jenom diskutuje a hledají se 

cesty možného řešení jak najít východisko ze situace, která má svůj počátek někdy v roce 

1991. Není také zcela jisté, že se dle nového návrhu SEK podaří naplnit předpokládané 

objemy u jiných zdrojů. Není ani jisté, že jakákoliv vláda najde tak velkou odvahu a 

nesmyslné omezení zruší. Řešení se hledají různá, např. když vláda dne 21. září 2011. 

uložila ministrovi MPO (ve spolupráci s ministrem MŽP, místopředsedkyní vlády a 

předsedkyní Legislativní Rady vlády) navrhnout do konce roku řešení k zajištění 

dostatečného množství uhlí pro systémy zásobování teplem v ČR bez  prolomení ÚEL  

Možnosti těžby hnědého uhlí jsou velmi limitované a přechod na jiné zdroje bude velmi 

nákladný. V jednotlivých kapitolách jsem se snažil popsat genezi energetiky, možnosti 

vstupů a náležitosti, které s touto problematikou souvisí, neboť primární energetické 

zdroje nelze hodnotit bez globální znalosti jejich výskytu. Z kapitoly 2 sice vyplývá, že je 

relativně zdrojů dost, ale statistiky např. uvádějí, že více než 96 % světových zásob ropy a 

zemního plynu drží v rukou národní státy a většina z nich necítí k Evropě náklonnost 

jinou, než ekonomickou, prodají své suroviny tomu, kdo nabídne nejvíc. Za posledních 20 

let přibilo zhruba tři miliardy lidí aspirujících na náš životní standard, a to zdaleka nejen 

obligátní Čína a Indie, ale i Indonésie, Brazílie, Vietnam, Mexiko a řada dalších zemí. 

Problém nastane jak u ropy, tak i u plynu, předpokládá se deficit na straně nabídky. 

Z hlediska domácích PEZ na tom není Česká republika nejlépe, výše těžby plynu a ropy, 

jak dokládá kap. 3, je ve vazbě na celorepublikovou potřebu pouze jako minimální 

doplněk.  

Naše energetika byla po dlouhá desetiletí postavena na domácí zdroji, kterým je hnědé 

uhlí. Tato surovina po dlouhá léta zabezpečovala bezproblémový chod celé energetiky, 

jak ve výrobě elektrické, tak i tepelné energie. Jak je uvedeno v textu, i mimo tzv. rezervní 

lokality by bylo ještě po několik desetiletí v tomto trendu pokračovat a neustále si udržovat 

vcelku výhodný energetický mix, který by byl odolný i případným výkyvům jiných zdrojů na 

světových trzích. V zásadě se celý problém dostatku HU v ČR váže na dvě lokality a 

direktivní, či protiústavní rozhodnutí. V současné podobě legislativa zcela komplexně řeší 

právní ochranu majetku a životního prostředí a dá se konstatovat, že plně akceptuje 

veškeré náležitosti ve vazbě na příslušná ustanovení EU.  Legislativa stanovuje při 

povolení hornické činnosti projednání se všemi dotčenými subjekty. Vlastníci pozemků, 

které se nacházejí v ploše dotčené dobýváním, mohou uplatňovat svá vlastnická práva k 

pozemkům jako účastníci řízení o povolení hornické činnosti a formou nároků na 

odškodnění za vzniklé důlní škody na jejich nemovitém majetku. Těžební organizace je 

povinna před podáním žádosti o povolení hornické činnosti posoudit vliv hornické činnosti 

na objekty a zájmy fyzických a právnických osob a na objekty a zájmy chráněné podle 

zvláštních předpisů, a zda jsou tyto objekty a zájmy hornickou činností dotčeny nebo 

ohroženy. Proto si zde dovolím parafrázovat jednu citaci, kterou jsem slyšel kdysi v rádiu. 

„Zrušme limity, dokud je ještě pozdě“. 

U lomu ČSA je řešení problému akutní, u lomu Bílina je aktuální.  
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Místo koncepčního řešení na bázi domácí surovinové základny byl však zvolen jiný 

model, a to přechod na obnovitelné zdroje. Česká republika má kvůli svým geologickým, 

geografickým a podnebným podmínkám dost omezené možnosti, ale v rámci štědrých a 

nepromyšlených dotací včetně nařízení z EU došlo k naprosté deformaci trhu s energiemi. 

Jak ukazuje kap. 5, došlo k výraznému nárůstu fotovoltaiky a nárůstu i výroby z jiných 

OZE. Jen málo se ví, že na dotacích vyplatí stát 44 mld. Kč ročně. 

Teorie všemožných „zelených lobby“ o snadné náhradě HU pro teplárenství biomasou, či 

politická blouznění, že vše vyřeší trh, jsou zcestné. Přestavby HU zdrojů jsou do roku 

2016 fakticky nerealizovatelné, ekonomicky nenávratné s vysokým nárůstem cen 

konečných produktů – tepla a elektřiny. Z modelů jasně vychází, že pouze korekce limitů 

zabezpečí dostatečný surovinový energetický zdroj a dá čas na promyšlené a postupné 

obnově tepláren a elektráren při přechodu na jiné zdroje. 

Z hlediska dat jsem nastínil možné varianty vývoje. V horizontu dvaceti let je realistické 

prodloužit životnost Dukovan, postavit dva nové bloky v Temelíně a případně nový blok v 

Dukovanech. Velmi vhodné by bylo úspěšné vyřešení využití odpadního tepla, které se v 

jaderných blocích produkuje při výrobě elektřiny. Z dlouhodobějšího hlediska má smysl 

najít a připravit lokalitu pro případnou další elektrárnu, o jejíž případné výstavbě se však 

bude rozhodovat na základě budoucího vývoje v elektroenergetice u nás i ve světě. 

Nejdůležitější je však pro budoucí rozvoj jaderné energetiky ve vzdálenějším horizontu 

podíl na mezinárodním výzkumu v této oblasti, hlavně prostřednictvím zapojení do vývoje 

reaktorů IV. generace. Bez uhlí za ÚEL však stále bude hrozit riziko nedostatku zdrojů.  

Jako další krok v pokračování výsledků této práce by bylo vhodné zpracovat databázi 

všech surovinových energetických vstupů a výstupů oblasti výroby energie, tuto databázi 

postupně doplňovat o data od firem, studentů či z jiných dostupných zdrojů. Na základě 

těchto dat následně zpracovat model komplexního výpočtu i se zahrnutím míry rizik 

jednotlivých uzlů.  

Jak již bylo řečeno, problém nedostatku hnědého uhlí nebyl vyřešen, pouze se oddálil. 

Moje zpracování ukazuje, že minulé predikce vývoje byly v reálu nakonec vyšší. Pokud by 

tomu bylo i v případě SEK 2014, hrozí reálně do 10-ti let problém pro teplárenské 

provozy, posléze i pro energetiku.  
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9 Přílohy 

 

Příloha 1 - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. září 1991 č. 331 ke 

zprávě o účelnosti další těžby hnědého uhlí v Chabařovicích, okres Ústí nad 

Labem 

 

Příloha 2 - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 1991 č. 444 ke 

zprávě o účelnosti další těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské 

hnědouhelné pánvi,  

Příloha 3 -  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 27. listopadu 1991 č. 490 k 

programu ozdravění životního prostředí v okrese Sokolov na léta 1992 až 

1995 s výhledem do roku 2000 
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 27. listopadu 1991 č. 490 

k programu ozdravění životního prostředí v okrese Sokolov 

na léta 1992 až 1995 s výhledem do roku 2000 
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