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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá dopadem těžby a zpracováním nerostných surovin na 

životní prostředí. V teoretické části je podrobněji popsána analýza  těžby nerostných 

surovin v České republice, zahrnující její historický vývoj, současný stav a legislativní 

rámec, upravující tuto problematiku v rámci národního právního řádu. V analytické části 

hodnotí konkrétní těžební lokalitu, kterou je oblast Cínovce, případně oblasti Krušnohoří 

v Ústeckém kraji. Cílem práce je zodpovědět otázku potenciálu další těžby v Cínovci a 

míru negativního dopadu těžby na životní prostředí obecně i konkrétní těžební oblast. 

Následně v porovnání s ekonomickým přínosem těžby vyvodit vhodná doporučení. 

Klíčová slova: nerostné suroviny, životní prostředí, Krušné hory, Cínovec, Těžba 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis examines the impact of mining and mineral processing operations on 

the environment. The theoretical part contents a detailed analysis of the mining sector in 

the Czech Republic, including its historical development, current status and legal 

framework regulating this issue in the context of national law. The analytical part evaluates 

a particular mining site, which is an area of Cinovec, eventually the region of 

Krusnohori in the Usti region. The aim of this thesis is to answer the question of the 

potential for further mining in Cinovec and the rate of the negative impact of mining on the 

environment in general and also on the particular mining site. Consecutively, in 

comparison with the economic benefits of mining to draw appropriate conclusion. 

Keywords: Raw materials, the environment, Krušné hory, Cínovec, Mining 
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1 Úvod 

Již od historicky nejstarších datovaných období je těžba nerostných surovin 

nedílnou součástí společnosti. Významná průmyslová odvětví, zahrnující výrobu nebo 

stavebnictví, jsou v České republice, stejně jako v celé Evropě, závislá právě na těžbě 

nerostných surovin. Jedná se převážně o energetické, ale také neenergetické horniny, 

z nichž jsou získávány nezbytné základní suroviny pro další zpracování. Nepřetržitá 

dodávka nerostných surovin je důležitá také v jiných odvětví a celkově má pro ekonomiku 

našeho státu nedocenitelný hospodářský význam. Pro Českou republiku, jakožto 

středozemní území, je těžba nerostných surovin zcela klíčová. Od počátku byla stěžejním 

pilířem prosperity a rozvoje městských aglomerací na našem území, zároveň podpořila 

rozvoj technologií a postupně docházelo také ke tvorbě a aktualizaci souvisejících 

legislativních kodexů. Techniky jejich těžby a získávání se během doby rozvíjely a 

zefektivňovaly, množství spotřeby a tudíž i poptávka však neustále roste a mění se také 

spotřeba různých specifických surovin. 

I přes nesporný ekonomický význam těžby nerostných surovin je potřeba si 

uvědomit skutečnost, že hornická a těžební činnost negativně ovlivňuje životní prostředí a 

krajinu a zanechává zde výrazné stopy. Z vizuálního pohledu jsou patrné převážně 

pozůstatky těžby, ovlivňující morfologii krajiny, mezi které patří různé propady nebo 

odvaly dřívějších i stávajících lomů. Patří zde ale také jevy, které nejsou tak zřejmé, a to 

například kontaminace půdy, znečištění povrchových a podzemích vod nebo dokonce 

ionizující záření a řada dalších. Z globálního i národního hlediska je kladen stále větší 

důraz na ochranu životního prostředí, které se stalo součástí vládních politik.  

 Otázkou dopadu těžby a zpracování nerostných surovin na životní prostředí se 

zabývá také tato práce. Jejím dílčím cílem je, pomocí rešerše odborné literatury a 

renomovaných zdrojů, shrnutí základních pojmů a teoretických východisek problematiky 

těžby nerostných surovin, ale také životního prostředí a jeho ochrany. Práce se dále 

podrobněji zabývá analýzou těžby nerostných surovin v České republice, zahrnující její 

historický vývoj, současný stav a legislativní rámec, upravující tuto problematiku v rámci 

národního právního řádu. Analytická část hodnotí konkrétní těžební lokalitu, kterou je 

oblast Cínovce, případně oblasti Krušnohoří v Ústeckém kraji. Cílem práce je zodpovědět 

otázku potenciálu další těžby v Cínovci a míry negativního dopadu těžby na životní 
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prostředí obecně i konkrétní těžební oblast. Následně v porovnání s ekonomickým 

přínosem těžby vyvodit vhodná doporučení. 
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2 Teoretická východiska problematiky těžby nerostných surovin a 

jejího dopadu na životní prostředí 

V úvodu studia dané problematiky je nezbytné definovat klíčové pojmy, související 

s těžbou nerostných surovin, včetně typu nerostných hornin, které jsou na území České 

republiky obvykle těženy. Zároveň je zpracována také terminologie životního prostředí a 

jeho ochrany, zahrnující také základní principy environmentální politiky ČR. 

2.1 Definice základních pojmů související s těžbou nerostných surovin 

Veškeré živé a neživé části přírody, které člověk využívá k uspokojení svých potřeb 

a další spotřebě, jsou označovány jako přírodní zdroje
1
. Součástí přírodních zdrojů jsou 

nerosty, za které se považují pevné, kapalné nebo plynné části, jež jsou součástí zemské 

kůry. S výjimkou mineralizovaných vod, se však ostatní vody, rašelina, bahno, písek ani 

štěrk obecně mezi nerosty neřadí, ačkoliv jejich těžba je taktéž možná
2
.  

Z legislativního pohledu, v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., zákon o ochraně a 

využití nerostného bohatství (dále horní zákon), lze ložiska členit na vyhrazené a 

nevyhrazené, přičemž vyhrazenými nerosty jsou „radioaktivní nerosty, všechny druhy ropy 

a hořlavého zemního plynu (uhlovodíky), všechny druhy uhlí a bituminosní horniny, 

nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět fosfor, síru a fluór nebo jejich sloučeniny, 

kamenná sůl, draselné, borové, bromové a jodové soli, tuha, baryt, azbest, slída, mastek, 

diatomit, sklářský a slévárenský písem, minerální barviva, bentonit, nerosty, z nichž je 

možno průmyslově vyrábět prvky vzácných zemin a prvky s vlastnostmi polovodičů“, dále 

„granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokud jsou blokově 

dobyvatelné a leštitelné, a travertin, technicky využitelné krystaly nerostů a drahé kameny, 

halloyzit, kaolin, keramické a žáruvzdorné jíly a jílovce, sádrovec, anhydrit, živce, perlit a 

zeolit, křemen, křemenec, vápenec, dolomit, slín, čedič, znělec, trachyt, pokud tyto nerosty 

jsou vhodné k chemicko-technologickému zpracování nebo zpracování tavením, 

                                                 
1
 Předpis č. 17/1992 Sb.: Zákon o životním prostředí v aktuálním znění, [online], 1991, dostupný z www: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17, [cit. 2016-04-05], § 7. 

2
 VÍCHA, Ondřej: Základy horního a energetického práva, Praha: Wolters Kluwer, 2015, 228 s., ISBN 978-

80-7478-920-5. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17
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mineralizované vody, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty“ a 

„technicky využitelné přírodní plyny“
3
. Ostatní neuvedené nerosty patří mezi nevyhrazené. 

V souladu s technicko-ekonomickou klasifikací dle profesora Jiráska se nerostné 

suroviny dělí na: 

 rudy, zahrnující veškeré nerostné suroviny, které slouží k získávání kovů, jako 

jsou skupiny železa, neželezné, vzácné a drahé kovy, jiné vzácné zeminy nebo 

stopové prvky; 

 nerudy, které, jak z názvu vyplývá, představují nekovové nerostné suroviny, 

které jsou obvykle přirozenou asociací minerálů, z nichž se získává jeden a více 

prvků nekovové povahy nebo jejich sloučeniny. Patří zde různé žáruvzdorné 

suroviny, sklářské a keramické materiály, dále materiály průmyslové, 

chemické, brusné, filtrační a řada dalších; 

 poslední skupinou jsou kaustrobiolity, neboli fosilní paliva, která jsou často 

označována jako energetické suroviny. Jedná se o organické nerosty sloužící 

k získávání energie
4
. 

S ohledem na analyzovanou těžební lokalitu v praktické části dokumentu se tato 

práce bude podrobněji zabývat spíše neenergickými nerostnými surovinami. Nerostná 

surovina se z nerostu stává momentem jeho těžby ze zemské kůry
5
. Klasifikace nerostných 

surovin, těžených v rámci neenergetického těžebního průmyslu (dále PTNS), v návaznosti 

na jejich další průmyslové využití, zahrnuje následující tři skupiny surovin, které jsou 

částečně v souladu s výše uvedeným členěním nerostů: 

 suroviny do stavebních materiálů, obsahující kamenivo, jako je písek, štěrk a 

jiné druhy drceného kamene, konkrétně křídy, vápence a pískovec, dále 

přírodní kámen v podobě žuly a mramoru nebo pomocné materiály, jíly, sádry 

atd., 

                                                 
3
 Předpis č. 44/1988 Sb.: Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 1988, dostupný 

z www: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-44, [cit. 2016-04-05], § 3. 

4
 JIRÁSEK, Jakub; SIVEK, Martin; LÁZNIČKA, Petr:  Ložiska nerostů, Ostrava: Anagram, 2010, ISBN 

978-80-248-1276-2. 

5
 SIVEK, Martin: Ekonomika nerostných surovin, Ostrava: VŠB, 2007, 205 s., ISBN 978-80-2481-467-4, str. 

11. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-44
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 průmyslové nerosty osahují volně kvalifikované fyzické nerostné suroviny
6
 a 

suroviny, které jsou určené pro chemický průmysl; 

 a kovové nerosty, jež představují širokou škálu rud, využívaných pro další 

zpracování kovů nebo kovových látek
78

. 

Nejznámější druhy nerostů, které jsou historicky i aktuálně lidmi těženy, se 

v zemské kůře nacházejí pouze ve velmi nízké koncentraci. Procentuální obsah prvků 

v zemské kůře vyjadřuje její průměrné složení a označuje se jako klarkové hodnoty (viz 

příloha 1).  Pro technické a ekonomické využití nerostů obsažených v zemské kůře, je 

potřeba nalézt určitá prostorová tělesa, jež představují zvýšenou koncentraci jednotlivých 

prvků a nerostů. Říká se jim nerostná ložiska. V souladu s horním zákonem jsou ložiska 

definována jako „přírodní nahromadění nerostů, jakož i základka v hlubinném dole, 

opuštěný odval, výsypka nebo odkaliště, které vznikly hornickou činností a obsahují 

nerosty“
9
. Z této definice je patrné, že ložiska nejsou pouze přírodního charakteru, ale 

vznikají také za přispění lidské činnosti, v tomto případě se jedná o antropogenní ložisko. 

Technologický vývoj a nalezených nových, případně dříve nevyužívaných prvků přináší 

možnost opětovného využití dříve ekonomicky nezajímavých nerostů nebo odpadů po 

těžbě. Míra využitelnosti ložiska se tedy odvíjí od přírodních neboli vnitřních a 

společenských ukazatelů, jejichž vzájemné působní zásadně ovlivňuje ekonomiku těžby 

každého ložiska. K přírodním ukazatelům patří například velikost zásob nerostu nebo jeho 

kvalita a tvar. Sociálně-ekonomické ukazatelé zahrnují převážně vývoj technologie těžby, 

technologický rozvoj celé společnosti a globální ekonomická a politická situace. Ačkoliv 

akumulace nerostů v přírodě existuje zcela nezávisle na lidské společnosti, nerostná ložiska 

se vážou na konkrétní čas. Obecně lze ložiska z pohledu času dělit na historická, 

perspektivní a průmyslová a ve vazbě na způsobu vzniku na ložiska primární, sekundární 

                                                 
6
 např. bentonit, boritany, uhličitan vápenatý, diatomity, živec, kaolin, plastické jíly, oxid křemičitý a mastek 

7
 např. bauxit, chrom, měď, zlato, lithium, mangan, nikl, selen, stříbro, cín, wolfram apod. 

8
 Evropská Unie: Těžba neenergetických nerostných surovin a Natura 2000, [online], metodický dokument, 

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2011, ISBN 978-92-79-19357-6, doi: 10.2779/38586  

dostupný z www: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_cs.pdf, 

[cit. 2016-04-05]. 

9
 Předpis č. 44/1988 Sb.: Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 1988, dostupný 

z www: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-44, [cit. 2016-04-05], § 4. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_cs.pdf
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-44
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nebo již zmíněná antropogenní
10

. Obdobně jako nerosty je možné ložiska dále členit na 

výhradní a nevýhradní, kdy jsou výhradní ložiska ve vlastnictví států a těžba jiné osoby 

zde není umožněna. Naopak vlastnictví nevýhradních ložisek souvisí s pozemkem, na 

kterém se nachází. I pro tuto formu ložisek však stát reguluje a uznává chráněná ložisková 

území (dále CHLÚ), jehož principem je ložisko chránit o znemožnění nebo i ztížení 

těžby
11

. Právě ložiska vyhrazených nerostů, respektive „výhradní ložiska“ tvoří obecně 

nerostné bohatství. „Nerostné bohatství na území České republiky je ve vlastnictví České 

republiky“
12

.  

2.2 Životní prostředí 

Životní prostředí je definováno v řadě publikací, různými autory i organizacemi, 

obecně představuje souhrn různých vnějších faktorů životního prostoru člověka a jejich 

působení na lidi a naopak. V podstatě se jedná o vědní disciplínu z oblasti ekologie. 

Problematika životního prostředí je aktuálně velmi často zmiňovaným tématem a odborné 

publikace představují řadu jeho definic. Tato otázka je zmíněna již v roce 1979, kdy na 

konferenci v Tbilisi vznikla definice životního prostředí, z které vychází například i 

Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále MŽP ČR), jež specifikuje životní 

prostředí jako „systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního 

světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stále interakci. Je to vše, co 

vytváří přirozené podmínky existence organizmů včetně člověka a je předpokladem jejich 

dalšího vývoje.
13

“ Základní pojmy problematiky životního prostředí řeší také česká 

legislativa, konkrétně zákon č. 17/1992 Sb., zákon o životním prostředí (dále zákon o 

životním prostředí), který životní prostředí označuje jako „vše, co vytváří přirozené 

podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. 

Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a 

                                                 
10

 SIVEK, Martin: Zásoby ložisek nerostů, Ostrava: Vysoká škola báňská, 2006, 174 s., ISBN 978-80-2480-

989-2. 

11
 SMOLOVÁ, Irena: Těžba nerostných surovin na území ČR a její geografické aspekty, Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, 195 s., ISBN 978-80-2442-125-4. 

12
 Předpis č. 44/1988 Sb.: Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 1988, dostupný 

z www: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-44, [cit. 2016-04-05], § 5. 

13
 VYMĚTAL, Jan: Informační zdroje v životním prostředí. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 180 s., ISBN 978-

80-7357-733-9, str. 12. 
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energie“
14

.  Společným prvek výše uvedených definic je skutečnost, že člověk je vždy 

vnímán jako jedna ze složek, respektive součást životního prostředí a zároveň jako jeho 

tvůrce. Lidé svou činností, oproti jiným živočichům ve větší míře, ovlivňují a vytváření 

přirozené životní prostředí nejen pro lidskou společnost, ale také pro vše živé na zemi. 

Životní prostředí se tedy rozšiřuje také o jeho výtvory. V rámci terminologie této práce 

bude životní prostředí vnímáno právě v širším smyslu, to znamená včetně děl, vytvořených 

člověkem. 

Problematika životního prostředí a jeho ochrany zasahuje také do činnosti 

podnikatelských subjektů, kdy jsou systémem environmentální managementu, normou 

ČSN EN ISO 14001:2005 stanoveny požadavky a životní prostředí je zde chápáno jako 

místo, kde organizace vykonává svou výdělečnou činnost
15

. 

 Globalizace všech oblastí ovlivňuje také odbornou terminologii analyzované 

problematiky a pojem „životní prostředí“ je stále častěji nahrazován přesnějším pojmem 

„environment“, který v sobě, kromě samotného životního prostředí, zahrnuje také vztah 

s člověkem. Environment představuje „okolní prostředí, které není totožné s prostředím 

fyzikálním, chemickým, životním apod.
16

“ Jelikož český jazyk nemá přídavné jméno, 

odpovídající pojmu životní prostředí, je environment, případně environmentalistika, 

chápána jako jeho synonymum a pojmy environmentální politika nebo environmentální 

zákony jsou na národní úrovni běžně využívané také v rámci legislativy.  

Životní prostředí neboli environment bývá často zaměňován také s termínem 

ekologie. Ekologie, jakožto vědní disciplína je však širším pojmem, zahrnujícím kromě 

obecné ekologie, globální ekologie, ekologie krajiny a řady dalších skupin, právě také 

environmentalistiku. Ekologie je obvykle definována „jako věda o vztazích mezi organizmy 

a jejich prostředí
17

“. „Životní prostředí tedy patří do aplikované ekologie, resp. 

environmentalistiky a zabývá se vztahem člověka k přírodě, k prostředí a hodnocením jeho 

                                                 
14

 Předpis č. 17/1992 Sb.: Zákon o životním prostředí v aktuálním znění, [online], 1991, dostupný z www: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17, [cit. 2016-04-05], § 2. 

15
 VYMĚTAL, Jan: Informační zdroje v životním prostředí. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 180 s., ISBN 978-

80-7357-733-9, str. 12. 

16
 VYMĚTAL, Jan: Informační zdroje v životním prostředí. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 180 s., ISBN 978-

80-7357-733-9, str. 12 – 13. 

17
 VYMĚTAL, Jan: Informační zdroje v životním prostředí. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 180 s., ISBN 978-

80-7357-733-9, str. 13. 
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zásahů do ekosystémů“
18

. Ekosystémy jsou funkční soustavou živých i neživých složek 

životního prostředí, které „jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a 

předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase“
19

.  

2.3 Ochrana životního prostředí 

Význam ochrany životního prostředí je globálním tématem a nedílnou součástí 

politiky všech vyspělých států světa. „Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž 

se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování 

nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů 

organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu 

životního prostředí jako celku
20

.“ Od roku 1989 je oblast ochrany životního prostředí (dále 

OŽP) také jednou z nejsledovanějších oblastí v rámci vlády České republiky. Kromě řady 

zákonů, opatření a norem byla vládou v roce 2014 schválena Státního politika životního 

prostředí ČR do roku 2010 (dále SPŽP), vymezující konsensuální rámec střednědobého i 

dlouhodobého plánu environmentálního vývoje a udržitelného rozvoje ČR
21

. „Základním 

účelem politiky životního prostředí je poskytovat rámec a vodítko pro rozhodování a 

aktivity na mezinárodní, celostátní, krajské i místní úrovni, směřující k dosažení dalšího 

zlepšení kvality životního prostředí jako celku i stavu jeho složek a součástí. Politika 

životního prostředí se zaměřuje na uplatnění principů udržitelného rozvoje, na 

pokračování integrace hlediska životního prostředí do sektorových politik a na zvyšování 

ekonomické efektivnosti a sociální přijatelnosti environmentálních programů, projektů a 

činností“
22

. 

SPŽP pro období 2004 až 2010 identifikovala prioritní environmentální problémy 

ČR, stanovila a formulovala zásady, cíle a nezbytná opatření, sektorovou politiku a vhodné 

                                                 
18

 VYMĚTAL, Jan: Informační zdroje v životním prostředí. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 180 s., ISBN 978-

80-7357-733-9, str. 14. 

19
 Předpis č. 17/1992 Sb.: Zákon o životním prostředí v aktuálním znění, [online], 1991, dostupný z www: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17, [cit. 2016-04-05], § 3. 

20
 Předpis č. 17/1992 Sb.: Zákon o životním prostředí v aktuálním znění, [online], 1991, dostupný z www: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17, [cit. 2016-04-05], § 9. 

21
 VOCHOZKA, Marek; MULAČ, Petr a kol.: Podniková ekonomika, Praha: Grada Publishing a.s., 2012, 

570 s., ISBN 978-80-2474-372-1, str. 50. 

22
 Ministerstvo životního prostředí: Environmentální politika a nástroje, [online], 2015, dostupný z www: 

http://www.mzp.cz/cz/environmentalni_politika_nastroje, [cit. 2016-04-12]. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17
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nástroje realizace. Jedním z klíčových cílů SPŽP a ochrany životního prostředí obecně je 

dosažení ekologické stability, neboli schopnosti „ekosystému vyrovnávat změny způsobené 

vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce
23

“. Stále častěji však 

dochází k tzv. ekologické újmě, tzn. ke ztrátě „nebo oslabení přirozených funkcí 

ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů 

v důsledku lidské činnosti
24

“. 

 Kromě dosažení ekologické stability a eliminace vzniku ekologické újmy si SPŽP 

pro období 2004 až 2010 stanovila také řadu další cílů a opatření, jak jich dosáhnout. 

Zaměříme-li se na plnění těchto cílů, obecně lze říci, že ačkoliv některá opatření již byla 

úspěšně splněna, řada jich stále přetrvává částečně nebo i úplně, neboť se je stále plnit 

nedaří. Trend vývoje ukazatelů životního prostředí je nejlépe patrný z výsledků indexu, 

kdy dané období představovalo v rámci české ekonomiky rychlý hospodářský růst, další 

růst automobilové dopravy, zvyšování objemu produkce odpadu a progresivní trend 

materiálové a energetické náročnosti společnosti. To vše, i přes intervence v oblasti 

životního prostředí, způsobilo postupné zpomalování tempa zlepšování životního prostředí, 

v některých oblastech dokonce i stagnaci nebo zhoršení
25

, čímž dochází k dalšímu zatížení 

životního prostředí a území České republiky. S tím souvisí také další zákonem definovaný 

pojem únosné zatížení území, kdy se jedná o takové „zatížení území je takové zatížení 

území lidskou činností, při kterém nedochází k poškozování životního prostředí, zejména 

jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability
26

“. 

Nová Státní politika životního prostředí ČR vymezuje plán a nástroje realizace 

efektivního OCHŽ v České republice od roku 2012 do roku 2020 „Hlavním cílem je 

zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České republice, výrazně 

přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské 

činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak ke 

                                                 
23

 Předpis č. 17/1992 Sb.: Zákon o životním prostředí v aktuálním znění, [online], 1991, dostupný z www: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17, [cit. 2016-04-05], § 4. 

24
 Předpis č. 17/1992 Sb.: Zákon o životním prostředí v aktuálním znění, [online], 1991, dostupný z www: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17, [cit. 2016-04-05], § 10. 

25
 Ministerstvo životního prostředí: Státní politika životního prostředí, [online], 2015, dostupný z www: 

http://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi, [cit. 2016-04-12]. 

26
 Předpis č. 17/1992 Sb.: Zákon o životním prostředí v aktuálním znění, [online], 1991, dostupný z www: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17, [cit. 2016-04-05], § 5. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17
http://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi
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zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově“
27

. Ochranu životního prostředí lze obecně 

rozdělit do klíčových tematických celků, z nichž nejvýznamnějších s ohledem na klíčové 

téma této práce, související s těžbou nerostů, je: 

 znečišťování a ochrana životního prostředí obecně; 

 znečišťování a ochrana vod; 

 znečišťování a ochrana půd;  

 regulace způsobů získávání energie
28

.  

Tematicky se stávající SPŽP zaměřuje primárně na oblast: 

 ochrany a udržitelného využívání zdrojů; 

 ochrany klimatu a zlepšení kvality ovzduší; 

 ochrany přírody a krajiny a 

 bezpečného prostředí
29

. 

Dle publikace autorů Vochozka a Mulač je dokonce samostatným odvětvím 

problematiky ochrany životního prostředí, také geologie a hornictví, kterému bude 

věnována následující část práce
30

. 

 

  

                                                 
27

 Ministerstvo životního prostředí: Státní politika životního prostředí, [online], 2015, dostupný z www: 

http://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi, [cit. 2016-04-12]. 

28
 VYMĚTAL, Jan: Informační zdroje v životním prostředí. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 180 s., ISBN 978-

80-7357-733-9, str. 14 – 15. 

29
 Ministerstvo životního prostředí: Státní politika životního prostředí, [online], 2015, dostupný z www: 

http://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi, [cit. 2016-04-12]. 

30
 VOCHOZKA, Marek; MULAČ, Petr a kol.: Podniková ekonomika, Praha: Grada Publishing a.s., 2012, 

570 s., ISBN 978-80-2474-372-1, str. 51. 

http://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi
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3 Těžba nerostných surovin v České republice 

Těžba nerostných surovin představuje hospodářské odvětví, které české ekonomice 

přináší nerostné zdroje, nezbytné pro využití v navazujících, převážně průmyslových 

odvětvích, konkrétně v energetice, stavebnictví nebo zpracovatelském průmyslu. 

Hospodářské změny v období po roku 1989 zásadně ovlivnily řadu ekonomických odvětví 

a negativně se projevily také v těžbě většiny druhů lokálních nerostných surovin, která 

klesla o 20 – 50 %. V souladu s principy tržní ekonomiky byla ukončena činnost převážně 

u ložisek, jež vykazovaly nepříznivé podmínky dobývání nerostů, a které byly dříve 

v období centrálně plánovaného hospodářství uměle udržované za cenu státních intervencí 

a vysokých dotací i přes nízkou obsažnost užitkových složek a prvků v ložišti. Tato 

skutečnost se beze sporu pozitivně odráží na efektivnosti celého odvětví a ve prospěch 

ochrany životního prostředí, krajiny a prostředí
31

. Česká republika disponuje především 

vyšším počtem ložisek energetických nerostů, konkrétně černého a hnědého uhlí a ložisky 

nerostných surovin pro stavební průmysl. Co se týká dalších nerostných surovin, 

v návaznosti na transformaci došlo v letech 1990 až 1996 k postupnému utlumování 

některých odvětví výroby a k ukončení těžby rud, fluoritu a barytu na území ČR, dále 

výrazně poklesla těžební činnosti uranu a jiných. Naopak po roce 1989 došlo ke zvýšení 

těžby ropy a zemního plny. Podrobnější informace o historickém vývoj těžby nerostných 

surovin v ČR budou zpracovány v samostatné kapitole této práce. 

V roce 2014 bylo na území České republiky evidováno 3 585 geologických činností 

a 1 1 100 chráněných ložiskových území
32

.  Přestože je stále patrný v hornictví útlum a 

věnuje se hojně sanačním a rekultivačním pracím a vypořádáváními důlních škod, kdy 

stálou pozornost vyžadují převážně kyselé důlní vody nebo toxické kovy, ohrožující nejen 

blízké okolí bývalých rudních dolů, je od roku 2011 patrný mírně pozitivní vývoj v aktivitě 

související s těžbou nerostných surovin (viz tab. 1). 

 

 

                                                 
31

 BROŽOVÁ, Kateřina a kol.: Hospodářství a životní prostředí v České republice po roce 1989, 1. vydání, 

Praha: CENIA, 2008, 185 s., ISBN 978-80-85087-67-3, str. 44. 

32
 STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: Ročenka 

2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 1801-

6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 10. 
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Tabulka 1 – Vybrané statistické údaje dobývání výhradních ložisek nerostných surovin na území ČR. 

 
Zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: 

Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 

1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 10. 

Ačkoliv je zjevný nárůst aktivit hospodářství těžby nerostných surovin, vykazují 

statistické údaje v posledních pěti letech spíše stabilní výsledky objem těžby z výhradních 

ložisek v roce 2014, ikdyž meziročně došlo ke zvýšení o cca 2 mil. t, od roku 2010 klesl 

z 119 mil. t na 109 mil. t v roce 2014
33

.  Taktéž průmyslové zásoby nerostných surovin 

v ČR vykazují od roku 2010 relativně neměnnou úroveň (viz tab. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: Ročenka 

2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 1801-

6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 10. 



Adam Vrána: Posouzení vlivu těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí 

2016  13 

 

Tabulka 2 – Vývoj průmyslových zásob nerostných surovin celkem podle skupin 

Pozn. Poznámka: a) kovy v rudách celkem, do roku 2013 jen rudy Au (25 642 kt), v roce 2014 rudy Au (25 

642 kt) a rudy Li (860 kt), b) přepočet na kt u zemního plynu 1 mil. m3 = 1 kt, c) na výhradních ložiscích 

včetně dekoračního kamene; přepočet na kt – u dekoračního a stavebního kamene 1 000 m3 = 2,7 kt, u 

štěrkopísků a cihlářských surovin 1 000 m3 = 1,8 kt, Zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: 

Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem 

Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 35. 

 Nejvýznamnější skupinou průmyslových zásob jsou stavební suroviny s hodnotou 

5 107 kt v roce 2014, taktéž nejvyšší celkové tržby v roce 2014 dosáhly podniky, které těží 

stavební nerosty (viz tab 3). Zaměříme-li se na jednotlivé nerostné prvky a suroviny, stále 

převládá těžba, tržby z těžby hnědého uhlí. 

Tabulka 3 – Celkové tržby podnikatelských subjektů sektoru těžby nerostných surovin v roce 2014 na území 

ČR 

 

V mil. Kč, Zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné 

suroviny: Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 

402 s, ISSN 1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 107. 

 „Nerostné suroviny a látky nerostného původu jsou základem pro výrobu 

v průmyslových odvětvích, jako jsou energetika, hutnictví a těžké strojírenství, těžká 
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chemie, keramika a sklářství, výroba stavebních hmot apod.
34

“ České podnikatelské 

subjekty, jež působí v sektoru těžby nerostných surovin, dosáhly v roce 2014 celkových 

tržeb v hodnotě 149 206 mil. Kč, z čehož 44 296 mil. Kč tvoří tržby z těžby energetických 

fosilních surovin, tzn. černého a hnědého uhlí. Významný podíl v daném sektoru má také 

těžba stavebního kamene, kdy společnosti, jejichž předmětem podnikání je právě tato 

činnost, si v roce 2014 zaevidovaly celkové tržby 21 259 mil. Kč
35

. Podíl činnosti 

dobývání nerostných surovin na HDP dosáhl v roce 2014 0,8 %, což představovalo 

meziroční pokles o 0,2 p.b
36

.,Tato skutečnost potvrzuje, že přímý dopad těžby nerostných 

surovin na českou ekonomiku není až tak významný, byl již ale zmíněn druhotný, 

nevyčíslitelný vliv na všechna průmyslová i jiná odvětví.  

Zatímco pro většinu odvětví zpracovatelského průmyslu disponuje ČR vlastními 

zdroji nerudních surovin, v oblasti kapalných a plynných paliv je závislá na dovozu 

významných energetických a chemických surovin, zejména ropy a zemního plynu. 

Dovážejí se také veškeré rudy kovů, síra, soli a fosfáty. V důsledku dovozní závislosti 

především na ropě a zemním plynu je bilance zahraničního obchodu s nerostnými 

surovinami trvale pasivní
37

.  

3.1 Historický vývoj důlní činnosti v ČR 

Česká republika leží na geologicky velmi zajímavém území. Její dispozice v samém 

středu Evropy, u hranic hercynské mezoevropy a neoidní neoevropou, ji poskytuje velmi 

pestrou geologickou stavbu na takto malé ploše (viz příloha 2). „Na území státu se 

vyskytují prakticky všechny známé horniny a je tam zastoupena naprostá většina 

geologických útvarů a i velká většina známých typů rudních i nerudních ložisek
38

“.  

                                                 
34

 BROŽOVÁ, Kateřina a kol.: Hospodářství a životní prostředí v České republice po roce 1989, 1. vydání, 

Praha: CENIA, 2008, 185 s., ISBN 978-80-85087-67-3, str. 41. 
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2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 1801-

6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 107. 
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6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 34. 
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Praha: CENIA, 2008, 185 s., ISBN 978-80-85087-67-3, str. 41. 
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Geologicky lze rozdělit české území na dvě základní části, které mají vliv na surovinová 

naleziště, přičemž celé Čechy a západ moravskoslezského regionu patří k tzv. Českému 

masivu. Druhou částí je kraj Karpat, přesněji východní strana Moravy a Slezska. Hranice 

těchto dvou území je na linii měst Karviná, Přerov a Znojmo. Těžba a míra její intenzity na 

lokálním území byla dříve měněna s ohledem na technický vývoj a úroveň těžebních 

technologií a v souladu s podporou státu, který, jakožto výhradní vlastník určoval co se 

bude těžit, často bez ohledu na efektivitu daného lomu nebo ložiska. Těžba pozitivně 

ovlivnila kulturní i hospodářský rozvoj již od středověku, kdy se těžily převážně vzácné 

kovy jako je zlato nebo stříbro. Města, která disponovala nalezišti těchto surovin, se stala 

bohatým obchodním a společenským centrem a důležitou destinací nejen v rámci 

národního hospodářství, ale také pro celé evropské území. Právě příjmy z těžby 

umožňovaly městům rozvoj a další, převážně technologický, pokrok. V české historii je 

možné v této oblasti zmínit například Kutnou Horu, Jihlavu, Jáchymov, Jílové u Prahy, 

Příbram a řadu dalších měst. Rozvoj a růst bohatství celého města zvyšoval životní 

standard také pro jeho obyvatele. Průmyslová revoluce a období industrializace zásadně 

ovlivnilo všechna hospodářská období a přineslo kvantitativní i kvalitativní rozmach těžby 

mnoha důležitých nerostných surovin, převážně pak uhlí, které bylo důležité a v té době 

nejlepší palivo a zdroj tepelné energie, nebo naopak železo, coby nezbytný stavební a 

obráběcí materiál. V těžebních oblastech vznikala řada nových průmyslových, převážně 

strojních podniků, hutě a jiné organizace, působící v oblastech úzce souvisejících s hutním 

a strojírenským, případně stavebním průmyslem. Zvyšoval se zájem a těžba dalších 

neenergetických surovin, jako je lignit nebo grafit a stoupala poptávka také po stavebních 

nerostech, převážně vápenci nebo kaolínu. „Česká republika patřila k nejvýznamnějším 

světovým producentům uranu. Historicky je s celkovou produkcí cca 110 tis. t uranu v 

letech 1946 až 2007 ve formě tříděných rud a chemického koncentrátu na 9. místě na 

světě
39

.“ 

 Význam těžkého průmyslu vzrostl převážně v období první i druhé světové války. 

Válečné období již tak rostoucí spotřebu uhlí i železné rudy neustále zvyšovalo. Pro český 

trh byl zásadním krokem proces znárodňování, který spolu s nástupem socialistického 

                                                 
39
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systému zasáhl také těžební organizace a jiné firmy, podnikající v tomto sektoru.  Tlak a 

potřeba rozvoje těžkého průmyslu, primárně pak strojírenství, zbrojního průmyslu a výroby 

nebo hutnictví stále rostl. Zájem o významná naleziště nerostných surovin na českém 

území vykazovaly i jiné státy. Sovětský svaz se primárně zajímal a podporoval těžbu uranu 

v blízkosti Jáchymova. Přestože byla tato těžba po určitém čase spíše ekonomický 

nevýhodnou, nebyla ukončena, ale postupně docházelo k nadměrnému a neefektivnímu 

čerpání daného nerostného zdroje za přispění dodací a ignorace skutečností, prokazující 

negativní vliv a zátěž této exploatace na životní prostředí České republiky. Snahou Rady 

vzájemné hospodářské pomoci (dále RVHP), byla plná surovinová soběstačnost na úkor 

životního prostředí i téměř likvidačního dopadu na některá česká města a obce. 

V severočeském regionu bylo od 60. let minulého století zrušeno a zničeno cca 116 měst a 

vesnic a více než 90 tis. lidí se muselo z této oblasti odstěhovat
40

. Do té doby byla těžba 

v podstatě selektivní záležitostí a docházelo k pracovní činnosti převážně na bohatších 

ložiscích na úkor těch na suroviny méně bohatých oblastí. Socialistické zřízení však mělo 

na oblast geologie také pozitivní vliv, neboť byla provedena řada geologických průzkumů 

a naleziště nerostných surovin byla na našem území kvalitně zmapována.   

Pokles světových cen surovin v 80. letech minulého století, následně vedl často k 

urychlenému útlumu těžby všech surovin, primárně rud nebo uranu a dalších surovin. 

K tomuto rozhodnutí vedly mimo jiné i vysoké náklady těžby, celková úroveň vyčerpání 

surovinových nerostných zdrojů tehdejšího Československa a ruku v ruce s přechodem k 

tržnímu hospodářství i tendence negativního vnímání hornictví, jakožto nástroje 

předchozího politického režimu. Tato tendence byla patrná ještě v následujícím desetiletí. 

V České republice ale docházelo k okamžitému a definitivnímu uzavírání dolů bez 

možnosti pozdějšího využití těchto zásob. Řada odborníků z oblasti geologie a hornictví 

tyto státní zásahy zpětně označuje za unáhlené a pro další vývoj hornictví v České 

republice za nešťastné. Pokud by byl proces a způsob uzavírání dolů rozvážnější, jako 

tomu bylo v zahraničí, větší část z nich by nyní byla provozuschopná a za stávajících 

tržních podmínek i konkurenceschopná.  

Rok 1989 přinesl, stejně jako v jiných hospodářských odvětvích, privatizaci určité 

části těžebního průmyslu České republiky. Taktéž struktura České ekonomiky 
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zaznamenala řadu změn, primárně došlo k poklesu podílu zemědělství i průmyslu, a s ním 

souvisejícího těžkého průmyslu a navazují těžby surovinových zdrojů. Podle publikace 

prof. Smolové
41

 si stát v době privatizace prozatímně udržel majoritní podíl akcií 

nejvýznamnějších a největších uhelných společností. Hlavním cílem popsaného počínání 

byla snaha zabránit masivnímu propouštění velkého počtu horníků, v řádu tisíce a tím 

značného zvýšení nezaměstnanosti, která by vedla k destabilizaci české ekonomiky i 

pracovního trhu. V tomto období „zaměstnanost v odvětví těžby nerostných surovin 

dosahovala takřka dvou set tisíc pracovníků, což představovalo více než 9% podílu na 

zaměstnanosti v průmyslu a necelá 4 % celkové zaměstnanosti v národním 

hospodářství.“
42

.  I přes tyto kroky klesl do roku 1995 počet zaměstnanců tohoto sektoru 

na 91 000. V prvním čtvrtletí roku 2010 byl podle výsledků ČSÚ v sektoru těžby a 

dobývání zaměstnán počet cca 36 800 pracovníků. K největším zaměstnavatelům patřily 

společnosti, vlastnící doly černého a hnědého uhlí, případně stavebních surovin, konkrétně 

kamene. První polovina 90. let minulého stolení přinesla již zmíněný útlumový trend 

v souladu s politikou nového hospodářského systému. Naopak druhá polovina 90. let je 

typická stabilizací daného sektoru, kdy dokonce docházelo k jeho mírnému růstu, převážně 

u některých stavebních a energetických surovinových zdrojů. Ze stavebních surovin rostla, 

s ohledem na počet dobývacích prostorů (dále DP), ploch nebo objem těžby, převážně 

produkce stavebního kamene a živcové suroviny bentonitu v České republice.  

Z energetických surovin byl v novodobé historii zaznamenán progresivní vývoj u ropy 

nebo zemního plynu. Celkový počet dobývacích prostorů, bez ohledu na těženou surovinu, 

ale v těchto letech i nadále klesal. Podle evidence Státní bánské správy (dále SBS) došlo na 

území České republiky v porevolučním  po roce 1989 k celkovému snížení počtu DP z 1 

148 v roce 1992 na 966 DP v roce 2009
43

. Obdobně jako všechna jiná odvětví národního i 

světového hospodářství se také v hornictví projevil v letech 2008 až 2009 negativní dopad 

hospodářské recese. Pokles poptávky zasáhl převážně podniky, orientované a závislé na 

vývozu a tržní vývoj se odrazil také sortimentálním členění poptávky, která poklesla 
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převážně po těžených stavebních surovinách. Z toho důvodu vznikla potřeba aktualizace 

národní energetické koncepce z roku 2009, která klade důraz pro nastávající časový výhled 

na preferenci využití domácích energetických surovinových zdrojů, převážně černého a 

hnědého uhlí nebo uranu, s cílem udržet příznivé saldo importu a exportu energie, tzn. 

dovozní energetické závislosti, jejíž hodnota se aktuálně nachází po 60 % průměrem celé 

EU. Koncepce a energetické scénáře pro nastávající léta předpokládají s posilováním 

podílu obnovitelných energetických zdrojů, převážně biomasy, nebo jaderné energie a 

prolomení těžebních limitů hnědého uhlí. Problematika těžebních limitů bude představena 

v textu níže. Důležité národní suroviny, již zmíněný uran, dále černé a hnědé uhlí nebo 

stavební nerostné suroviny mají s ohledem na politiku zásob také nadnárodní význam a 

jsou i klíčovým exportním artiklem. Rudy a jiné nerostné suroviny, jejichž ložiska jsou zde 

taktéž dostupná, se již netěží vůbec, nebo pouze v omezeném množství, nepokrývajícím 

ani výši domácí spotřeby
44

. 

3.2 Nerostné energetické suroviny v ČR  

Jak již bylo uvedeno v textu výše, mezi nejvýznamnější národní nerostné suroviny 

patří například černé uhlí, hnědé uhlí, uran, stavební suroviny a řada jiných rudných 

nerostů, jako je lignit. Převážná část těchto celkových zásob je však v geologické podobě. 

Relevantním ukazatelem není geologická zásoba státu, ale výše průmyslových zásob, 

respektive zásob nerostných strojů, které je lidstva schopno současnou technikou 

vydolovat. S danou problematikou souvisí také pojem životnost průmyslových zásob, 

neboli „bilančních prozkoumaných zásob“ a „vytěžených zásob vycházející z úbytku zásob 

těžbou včetně ztrát bilancovaných ložisek
45

“ za určité období. Životnost primárních 

nerostných surovin, jež jsou dostupné na lokálním území je, s ohledem na výsledky let 

2003 až 2007 zobrazena v následující tabulce (viz tab. 3). 

Tabulka 3 - Životnost průmyslových a vytěžitelných zásob v ČR 
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Zdroj: Česká geologická služba: Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny: Ročenka 2008, 

[online], 2009, Praha: ČGS, dostupný z www: http://www.geofond.cz/cms/soubory/o-

nas/docs/rocenka2008sur.pdf, [cit. 2016-04-05]. 

Stávající průmyslové zásoby, tzn. zásoby vytěžitelné současné dostupnou 

technikou, jsou pro dnešní dobu relevantní.  Masivní útlum těžby řady dolů je zpětně často 

vnímán jako ukvapený,, a i přes skutečnost, že se jednalo o v té době  převážně 

černouhelné nebo hnědouhelné doly, které byly neefektivní. V současnosti by bylo možné, 

s ohledem na stávající situace a technologický pokrok, tato naleziště již efektivně využít. 

Této možnosti využívá například Polsko nebo Německo, kde byla neekonomická ložiska a 

jejich doly pouze určitým způsobem zakonzervovaná, aby bylo možné v těžbě později 

pokračovat. Přestože v těchto zemích a jiných státech západní Evropy byl také patrný trend 

útlumu důlní činnosti. Česká republika si jako jedna z mála zcela uzavřela možnost dalšího 

využití v budoucnu.  

3.2.1 Černé uhlí 

K nejrozšířenějším a nejintenzivnějším těžebním činnostem a území České 

republiky, které výrazně negativně narušují krajinu a ovlivňují životní prostředí, patří beze 

sporu těžba uhlí. Uhlí patří mezi energetické surovinové zdroje a je „nejrozšířenějším 

tuhým fosilním palivem
46

“. Různé druhy uhlí se navzájem liší nejen svým složením, ale 

také způsobem vzniku, stářím nebo energetickou vydatností. V podstatě platí, že čím je 

uhlí starší, tím má věší podíl uhlíků a je výhřevnější a tudíž i kvalitnější. Takové uhlí je 

vhodné například pro další zpracování, jako je koksování. Uhlí s nižší kvalitou je určeno 

pro primární energetickou výrobu. Klasifikace uhlí dle jeho kvality od nejvyšší kvality 
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k nižší je následující.: nNejvětší procento uhlíku, téměř stoprocentní má grafit, dalším je 

antracit, následuje černé a poté hnědé uhlí, k méně kvalitním uhelným surovinám patří 

lignit a rašelina. Kvalita v podstatě souvisí s geologickým stářím horniny. V nejstarším 

období, v druhohorách vzniklo černé uhlí, ve třetihorách geologicky mladší „hnědé uhlí a 

nejmladší jsou lignity“
47

. Právě energetická surovinová ložiska, z důvodu závislosti na 

výrobě tepelné i elektrické energie, představují pro Českou republiku i většinu státu 

klíčové zdroje. Aktivní těžba černého uhlí, probíhá v současné době pouze na území 

hornoslezské pánve (viz obr. 1). Kvalita ložiště je velice vysoká. Evidovaná ložiska 

černého uhlí na území České republiky jsou zobrazena na níže uvedené mapě (viz obr. 1). 

Klíčovou je oblast hornoslezské pánve v moravskoslezském regionu. 

 

 

Obrázek 1 – Evidovaná ložiska černého uhlí v ČR  

Zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: 

Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 

1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 187. 

V České republice se nachází řada uhelných pánví. Aktuální těžená ložiska černého 

uhlí jsou převážně v severomoravském regionu, v české části hornoslezské pánve (1). 
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K evidovaným výhradním ložiskům patří česká část vnitrosudetské pánve (2), středočeská 

pánev, zejména kladensko-rakovnická pánev (4) nebo roudnická pánev její mšenská část 

(5). Na českém území se nachází také řada vytěžených ložisek a jiné zdroje černého uhlí, 

konkrétně v podkrkonošské pánvi (3), plzeňské a radnické pánvi (6), boskovické brázdě 

(7), roudnické části roudnické pánve (8) a v mnichovohradišťské pánvi (9). 

V roce 2014 dosáhla celkové zásoby černého uhlí v ČR výše 16 304 609 kt, 

přičemž těžba v tomto roce tvořila pouze 8 341 kt (viz tab. 4). 

Tabulka 4 – Statistické údaje těžby černého uhlí v ČR 

 

Zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: 

Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 

1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5. 

Z pohledu krátkodobé historie těžby černého uhlí, došlo k výraznému poklesu cca od roku 

1990, s nástupem tržního ekonomického systémy, kdy objem těžby klesl o cca 43 % 

z 23 200 tis. t v roce 1990 na 13 240 tis. t v roce 2005
48

. Negativní aspekt unáhleného 

uzavírání dolů způsobem, díky kterému již nebyla těžba obnovitelná, byl již zmíněn v textu 

výše. Negativní vývoj je patrný také v následujících letech, kdy postupně docházelo 

k dalšímu snižování těžby, až na stávající hodnotu 8 431 tis. t.  Aktuálně je v České 

republice zaevidováno 62 ložisek černého uhlí, přičemž pouze 8 z nich je aktivně 

těžených
49

. S ohledem na vývoj odbytu černého uhlí je ale možné konstatovat, že situace 

v těžbě černého uhlí je aktuálně relativně stabilizovaná. Dříve ekonomicky významné 
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ostravské doly byly postupně uzavírány, převážně z důvodů nízké efektivnosti, způsobené 

složitými baňsko-geologickými podmínkami, kdy neustále docházelo ke zvyšování 

nákladů souvisejících s dobýváním. V současnosti probíhá těžba již pouze v dole Paskov.  

Jedinou těžební organizací, zaměřenou na černé uhlí, je OKD a.s., Ostrava
50

. Většina těžby 

je nyní soustředěna v karvinské časti revíru. Pří stávajícím tempu těžby vydrží aktuální 

zásoby černého uhlí v ČR ještě v průměru na 20 let
51

. 

 Společnost OKD dosáhla v roce 2014 celkových tržeb za prodej koksovatelného 

uhlí 10 806 786 tis. Kč a  dalších 7 141 678 tis. Kč za energetické uhlí. Přehled prodejů a 

tržeb produkce černého uhlí na území ČR v letech 2010 až 2014 je zobrazen v následující 

tabulce (viz tab. 5). 

Tabulka 5 – Vývoj prodeje, tržeb a cen černého uhlí v ČR letech 2010 až 2014 

 

Zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: 

Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 

1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 190. 

Z výše uvedených výsledků je patrný další mírný pokles v produkci obou typů 

černého uhlí, u koksovatelného uhlí o 1 812 tis. t v rozmezí let 2010 až 2014 a u 

energetického uhlí o 2 706 tis. t, přičemž vyšší objemy vykazuje stabilně uhlí využívané 

přímo jako energetická surovina. Zajímavý byl ale vývoj cena uhlí, kdy průměrná cena 

koksovatelného uhlí se v roce 2014 v rámci meziročního srovnání téměř nezměnila. Cena 
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energetického uhlí meziročně vzrostla z 1 451 Kč/t na 1 863 Kč/t v roce 2014
52

. 

V globálním srovnání se ČR nachází na osmém místě s ohledem na produkci energie 

s využitím uhlí. Její procentuální úroveň je 62 %
53

. 

3.2.2 Hnědé uhlí 

Další ekonomicky významnou nerostnou surovinou České republiky je hnědě uhlí. 

Veškerá ložiska se nacházejí v severozápadní části ČR (viz obr. 2), což zásadním 

způsobem ovlivňuje daný región. 

 

Obrázek 2 – Evidovaná ložiska hnědého uhlí v ČR 

Zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: 

Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 

1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 193. 

Těžba aktuálně probíhá v sokolovské pánvi (2) a v severočeské pánvi (3), další, 

obvykle již vytěžená ložiska byla chebská pánev (1) a česká část žitavské pánve (4). 

Celkový počet ložisek je 52, z čehož se v roce 2014 těžilo na 10 z nich. S výjimkou roku 
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2012 a 2013, kdy stoupl počet ložisek s aktuální aktivitou na 11
54

, je tento ukazatel v rámci 

sledovaného období stabilní, stejně jako celková zásoba hnědého uhlí (viz tab. 6). 

Tabulka 6 – Statistické údaje těžby hnědého uhlí v ČR 

 

Zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: 

Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 

1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 194. 

I přes relativně stabilní zásoby hnědého uhlí v letech 2010 až 2014, kdy byl 

zaevidován objem 8 826 333 kt, klesla těžba z 43 931 kt v roce 2010 na 38 348 kt v roce 

2014
55

.  Hnědého uhlí z české produkce je z 97 % spotřebováváno lokálně, z toho 76 % k 

výrobě elektrické energie a  16 % slouží k výrobě tepla. Pouze 4 %  představují konečnou 

spotřebu v domácnostech, průmyslových podnicích nebo ostatních sektorech a 4% jsou 

vsázkou do zušlechťování. Export představuje podíl cca 3 % na českém území 

produkovaného hnědého uhlí
56

. 

V současné době jsou v České republice evidovány čtyři organizace, zabývající se 

těžbou hnědého uhlí a to: 

 „Severočeské doly, a.s., Chomutov; 
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 Vršanská uhelná a.s., Most; 

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov; 

 Severní energetická a.s., Most
57

“. 

Dolování hnědého uhlí ale zásadně mění krajinný ráz z důvodu převládající 

povrchové těžby a velmi negativně ovlivňuje životní prostředí. Z toho důvodu byly jakožto 

součást strategie útlumu těžby v roce 1991 nastaveny těžební limity těžby hnědého uhlí, 

schválené vládou ČR, konkrétně Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále MPO). 

„Poměrně značné zásoby hnědého uhlí v severních Čechách (severočeské uhelné pánvi) 

jsou blokovány na základě vyhlášení tzv. územních limitů těžby hnědého uhlí v severních 

Čechách. Ty byly stanoveny usnesením vlády České republiky č. 444 z roku 1991, které 

bylo přijato na návrh tehdejšího ministra životního prostředí Ivana Dejmala. Usnesení 

vlády definuje dobývací prostory a oblasti, které by měly zůstat nevytěženy
58

“. Ačkoliv 

byly územní ekologické limity realizované již v roce 1991, jejích dopad je patrný dodnes. 

Hlavním důvodem jejich nastavení byla masivní exploatace okolí hnědouhelných dolů 

Podkrušnohoří, ochrana tamního, již povrchovou těžbou hnědého uhlí značně 

zdevastovaného životního prostředí, zastavení dalšího narušování přírodního rázu i ochrana 

obcí a obyvatel místního regionu. V praxi limity představují přesnou hranici, kterou nesmí 

těžba nerostných surovin ani výsypka těžebního odpadu překračovat. Těžebním limitům 

jsou nakloněny převážně obce daného regionu, které zde očekávají změnu a rozvoj nových 

ekonomických, méně ekologicky náročných, odvětví
59

. Již v energetické koncepci ČR 

z roku 2009 byly zmíněny důvody k prolomení ekologických limitů pro určitá území, 

přičemž jeden z cílů těžby, zaměřené na primární zdroje uvádí plán…“„…odblokovat 

zásoby hnědého uhlí na lomech Bílina a CSA v severních Cechách, např. Formou 

přehodnocení územních ekologických limitu těžby a zvýšením kompenzací obcím 
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zasaženým těžbou.
60

“. Taktéž stávající státní energetická koncepce platná od roku 2015 

uvádí potřebu provést další „analýzu fungování trhu a konkurenčního prostředí v oblasti 

hnědého uhlí, zejména ve vztahu na dostupnost uhlí na trhu a ekonomickou oprávněnost 

tvorby cen, analýzu možností a dopadů případných regulačních nástrojů (věcné 

usměrňování cen, intervenční nákupy apod.)
61

“. Mapa lokalit s nastavenými ekologickými 

územními limity pro těžbu hnědého uhlí je zobrazena v následujícím obrázku (viz obr. 3). 

 

Obrázek 3 – Mapa ekologických územních limitů 

Zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: 

Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 

1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 194. 

„Hlavním důvodem jejich stanovení byla ochrana životního prostředí a krajiny v 

oblasti severních Čech. Životnost zásob za územně ekologickými limity reprezentuje cca 18 

letou těžbu a týká se zejména lomu ČSA, lomu Bílina a lomu Vršany. Celkově jsou tzv. 

ekologickými územními limity vázány zásoby o objemu cca 0,9 mld. tun. S tenčícími se 
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zásobami hnědého uhlí v těžených lokalitách dochází ke stupňování tlaku na přehodnocení 

či korekci původního rozhodnutí z roku 1991. Faktem zůstává, že pro českou 

elektroenergetiku je hnědé uhlí společně s jadernými elektrárnami jediným relevantním 

surovinovým zdrojem. Hnědé uhlí je také zcela esenciální surovinou pro české teplárenství. 

Z hlediska energetické bezpečnosti dochází také k růstu významu domácích surovinových 

zdrojů
62

“.  

3.3 Legislativní rámec 

Ochrana životního prostředí, jakožto samostatné odvětví lidské činnost je známo až 

teprve od poloviny minulého století, ochrana a regulace některých jeho složek však má 

velmi dlouho tradici. V souladu s ní je zpracována také současná legislativa, regulující 

negativní dopad všech lidských činností na životní prostředí. „Jedná se především o vody a 

vodní právo, lesy a lesní právo“ a v neposlední řadě také „nerostné suroviny a horní 

právo, kde existuje jasná souvislost mezi rozvojem lidské civilizace a potřebou regulovat 

nakládání s těmito životně a ekonomicky významnými statky
63

“. Primárním dokumentem, 

upravujícím tuto problematiku je již dříve uvedený: 

 Zákon č. 17/1992 Sb.: Zákon o životním prostředí v aktuálním znění; 

Dále je zobrazen přehled obecně závazných právních předpisů, týkajících se oblasti 

průzkumu a dobývaní nerostů, platný k 30. 6. 2015: 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon); 

 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě; 

 Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích; 

 Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zá-

konů, ve znění zákona č. 168/2013 Sb. 

a řada dalších právních norem a předpisů, vydaná Českým báňským úřadem (dále ČBÚ), 

Ministerstvem životního prostředí nebo Ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj 
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(dále MHPR) pro oblast využívání ložisek, geologické práce, vydávání oprávnění 

k činnosti a k ověřování odborné způsobilosti atd
64

. 

Základní princip těžby nerostných surovin je řešen již v Ústavě České republiky 

článek 7, kdy je povinností stát dbát „o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu 

přírodního bohatství
65

“. 

V České republice působí i řada orgánů, kompetentních pro oblast těžby nerostných 

surovin, přičemž převážná část z nich již byla v textu zmíněna. Ve shrnutí se jedná hlavně 

o Ministerstvo životního prostředí, které je dozorčím orgánem v problematice životního 

prostředí a souvisejících činnostech a zároveň ústřední institucí státní správy. Dále Státní 

báňská správa, sestavena z Českého báňského úřadu a dalšími obvodními úřady. ČBÚ má 

primárně na starost dozor hornické činnosti nebo činnosti, prováděné hornickou metodou, 

dále kontrolu podnikatelských subjektů, podnikajících v těžbě na území České republiky a 

přípravu a vydávání provádějících právních norem a předpisů pro regulaci horního práva. 

Organizací, která tvoří jednotnou surovinovou politiku a regulace využívání nerostného 

bohatství v ČR je Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále MPO). V postavení poradních 

orgánů zde vystupují také krajské úřady, které mimo jiné zajišťují také posuzování vlivů 

a dopadů různých činností na životní prostředí nebo obce, případně města, jejichž území 

jsou určitou těžbou přímo dotčeno. K vyjádření obcí se pouze přihlíží, ale nemají 

v problematice těžby nerostných surovin rozhodovací a pravomoc. 
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3.4 Ložiska neenergetických surovin v ČR  

V rámci neenergetických surovinových ložisek je lokalita Ústeckého kraje, 

analyzovaná v praktické části, typická převážně nalezišti Lithia, Cínu a Wolframu. Dále je 

bohatá na jíly, které jsou součásti nerostů využívaných ve stavebním průmyslu.  Přestože 

byla těžba rud v České republice již ukončena k 1. 1. 1994 a obecně jsou zdroje rudných 

nerostů v ČR hodnoceny spíše jaké chudé, což znamená, že by případná těžba nebyla 

ekonomická a efektivní, se práce bude, s ohledem na analyzovanou lokalitu Cínovec, 

zaměřovat také na některé z nich. Stěžejní nerostnou surovinou v této oblasti je bezesporu 

Lithium, částečně cín, s kterým je historicky spjat. 

3.4.1 Lithium 

Lithium je chemický prvek, patřící mezi neušlechtilé alkalické kovy, který je po 

svém řezu lesklý a stříbrobílý. K jeho výhodám patří také, že je velmi lehký a měkký. Za 

normálních podmínek lithium krystalizuje v tzv. kubické krystalografické soustavě a 

dojde-li k teplotě nižší než -200°C dojde k hexagonální alotropické  modifikaci. 

„S hustotou 534 kg·m
-3

 je lithium nejlehčí kov na Zemi“. Lithium je, stejně jako jiné 

alkalické nerostné suroviny, mimořádně reaktivním chemickým prvkem. „Na vzduchu je 

nestálé, rychle se pokrývá vrstvou agresivního a korozivního hydroxidu lithného LiOH a 

posléze uhličitanu lithného Li2CO3“
66

. Rudná ložiska Lithia na území České republiky patří 

mezi zdroje a zásoby surovin, které nebyly dosud v minulosti těženy. Nejvýznamnější 

naleziště ČR jsou zobrazena v následující mapě (viz obr. 4). 
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Obrázek 4  – Evidovaná ložiska a ostatní zdroje Lithia v ČR 

Zdroj:  STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: 

Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 

1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 363. 

Za lithiovou provincii je možné v České republice považovat  celé Krušné hory a 

jejich okolí. Mezi výhradní evidovaná ložiska, která však nejsou aktuálně nijak využívána, 

patří převážně Cínovec – Jih (1), Cínovec odkaliště (2)  a Cínovec – východ (2), dále Horní 

Slavkov – Odkaliště (4) a Krásno-Koník (5)
67

. Stěžejní je právě Cínovec, kdy se přímo 

v tomto prostoru a okolí nachází „kolem 300 mil. t rud se zvýšenými obsahy Li. Na 

nebilančním ložisku Sn-W rud Cínovec-jih je v Bilanci zásob evidováno 159 993 t litia“ 

(viz tab. 7) „v 53,4 mil. t rudy s průměrným obsahem 0,117 % Li. Kromě toho byla na 

tomto ložisku ještě vyhodnocena doprovodná množství 56 kt rubidia a 1,8 kt Cs. Mimo 

Bilanci jsou zásoby Li vypočteny rovněž na bývalých ložiscích Cínovec-sever-lomová těžba 

(79 kt), Cínovec-starý závod (3,8 kt), Vernéřov u Aše (15,2 kt) a Krásno-Koník (2 kt). V 

dobývacím prostoru ložiska černého uhlí Slaný byly vypočteny zásoby solanky s 
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anomálními obsahy Br a Li v množství 453,6 mil. m³. Tyto zásoby podzemní vody obsahují 

123 kt bromu, 15 kt lithia a více než 18 mil. t NaCl
68

“. 

Tabulka 7 - Statistické údaje ložisek lithia v ČR 

 

Zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: 

Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 

1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 364. 

Ačkoliv počet zaevidovaných ložisek v roce 2014  vzrost meziročně z 1 na 5, 

z čehož je patrná určitá aktivita a zájem o těžbu nerostné suroviny, skutečná těžba je 

v posledních 5ti letech stále nulová. Bilance zahraničního obchodu České republiky je 

dlouhodobě záporná, neboť vývoj je, s ohledem na skutečnost, že v ČR momentálně 

neprobíhá aktivně žádná těžba, taktéž na hranici nuly. V roce 2012 bylo dovezeno cca 

247 115 kg lithia. Tento objem postupně meziročně klesal na 65 388 kg v roce 2013 a 

18 041 kg v roce 2014 (viz tab. 8). 

Tabulka 8 – Mezinárodní obchod ČR s komoditou lithia
69

 

 

Zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: 

Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 

1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 364 
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S těžbou nalezišť lithia souvisí také těžba cínových a wolframových rud, přičemž 

v roce 2014 bylo 7 platných rozhodnutí o průzkumných územích pro suroviny CW, tzn. 

rudy cín-wolframové a lithiové a další 4 nová rozhodnutí byla v tomto roce vydána. 

S ohledem na surovinu LR, tzn. lithiové rudy, bylo v roce 2014 zaevidováno 6 stávajících a 

3 nové rozhodnutí o průzkumných územích (viz tab. 9 

Tabulka 9 – Přehled rozhodnutí o průzkumných územích v ČR vydaných pro prvek CW a  LR 

 

Vlastní úprava, zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: 

Nerostné suroviny: Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 

2015, 402 s, ISSN 1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 35. 

S ohledem na přehled všech stávajících i nových rozhodnutích o průzkumných 

územích v ČR, platných pro rok 2014, rozdělených dle typu nerostů (viz příloha 3), je 

zcela zřejmá plánovaná akvizice do oblasti těžby lithiových rudných nerostů v České 

republice a zájem investorů o důlní činnost v oblasti Cínovec. Právě ložiska oblasti 

Cínovec a případná těžba nerostných surovin zde, včetně vlivu na životní prostředí, bude 

zhodnocena v hlavní části praktické části této práce. 

3.4.2 Cín 

Ke koncentraci materiálů cínu docházelo v průběhu diferenciace magmatu a cínová 

ložiska jsou vázána právě na granitické horniny nebo jejich žilné, případně výlevné 

ekvivalenty. Cínové zrudnění je známo také ze skarnů, vznikajících v blízkosti kontaktů s 

granitoidy. Cínové minerály se často vyskytují na cíno-wolframových, cíno-stříbrných a 

cíno-polymetalických ložiskách. Hlavním cínonosným minerálem, který má hospodářský 

význam, je kasiterit SnO2, který může obsahovat až 78 % Sn, méně často jsou cínonosné 

rudy tvořeny staninem. Kasiterit je odolný vůči zvětrávání a tvoří rýžoviska. V menším 

rozsahu jsou těžena žilná ložiska, převaha těžby však pochází z aluviálních a eluviálních 

rýžovisek přičemž asi 50 % je z rýžovisek v jv. Asii. Nejbohatší jsou říční (aluviální) 

rýžoviska, kde proudící voda účinně rozdružila těžké minerály. Světové ověřené zásoby 

cínu v rudách jsou odhadovány podle MCS 2008 asi na 11 mil.t. Hlavní užití cínu je pro 

výrobu pájek (35 %), pro pocínování plechů (25 %) a pro výrobu chemikálií (20-25 %). 
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Cín byl také od pradávna využíván pro výrobu slitin (bronzu) atd. V posledních letech je 

uplatňována tendence výroby bezolovnatých pájek, což vede ke zvyšování spotřeby cínu
70

. 

 

Obrázek 5 - Evidovaná ložiska a ostatní zdroje Cínu v ČR 

Zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: 

Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 

1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 316. 

Přestože taktéž cín není v současné době těžen, jsou evidovaná ložiska převážně 

v Ústeckém a Královehradeckém kraji, konkrétně Cínovec – jih (1), Cínovec – východ (2), 

Krásno (3), Krásno-Horní Slavkov (4) a Krásno-Koník (5). 
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4 Analyzovaná oblast těžby 

Analyzovanou oblastí případné těžby a jejího dopadu na životní prostředí je 

Cínovec v Krušných Horách v ústeckém kraji. V úvodu bude představena charakteristika 

celého ústeckého kraje, jeho ekonomická situace a přehled těžby nerostných surovin 

v tomto regionu. Práce se dále podrobně věnuje přímo oblasti Cínovec, reviduje stávající 

důlní činnost, případně plánovanou činnost a hodnocení její negativní vliv na ráz okolní 

přírody i životní prostředí obecně, přičemž budou negativní aspekty porovnány také 

s ekonomickým přínosem potenciální důlní činnosti.  

4.1 Ústecký kraj a Krušné Hory 

Ústecký kraj je severozápadním regionem České republiky. Jeho přírodní 

podmínky jsou velmi rozmanité a vychází z nich různé hospodářské možnosti jak utvářet 

samotné životní prostředí kraje a jeho stav. Z pohledu struktury hospodářství je ústecký 

kraj vnímán spíše jako průmyslová oblast, zaměřená mimo jiné na těžbu nerostných 

surovin, převážně pak hnědého uhlí, což se velmi negativně podepsalo na míře znečištění 

tohoto regionu. Administrativní centrum Ústí nad Labem má rozlohu cca 5 335 km2 a 

823 972 obyvatel, přičemž hustota zalidnění je 154 obyvatele / km2. V ústeckém kraji se 

nachází 354 obcí a 59 měst, kdy největším městem je právě Ústí nad Labem, čítající 

93 409 obyvatel. Kromě vyšší míry znečištění přestavuje regionální problém také relativně 

vysoká nezaměstnanosti osob ve věku 15 – 64 let na úrovni 10,7 %. Nezaměstnanost je 

způsobena právě útlumem těžebních činností a na ně navazujícího průmyslu
71

.  Západ 

ústeckého kraje tvoří Krušné hory (viz obr. 6) s nejvyšší horou Macecha 1 113 m, které ve 

směru do vnitrozemí postupně přechází do oblasti podkrušnohorské pánve.  Severní část 

kraje je tvořena Děčínskou hornatinou a Český středohořím, východ pak rovinatou Českou 

křídovou tabulí. Na jižní části je kraj ohraničen Doupovskými horami.  

 

 

 

                                                 
71

 KOLBLÍŽKOVÁ, E. a kol.:  Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji, [online], 2014, CENIA ve 

spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, ISBN: 78-80-87770-05-4, dostupný z www: 

http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/2015/Ustecky.pdf, [cit. 2016-04-22]. 

http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/2015/Ustecky.pdf


Adam Vrána: Posouzení vlivu těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí 

2016  35 

 

 

Obrázek 6  – Krušné hory na mapě ústeckého kraje 

Zdroj: www.mapy.cz 

4.2 Problematické oblasti životního prostředí ústeckého kraje a 

Krušnohoří 

Klíčovým faktorem pro oblast životního prostředí v ústeckém kraji je opětovně 

těžba uhlí, přesněji řečeno dolování hnědého uhlí ze severočeské úhledné pánve, jehož 

objem dosahoval ročně i cca 40 mil. t.  „V roce 2014 bylo v kraji vytěženo celkem 32,0 

mil. tun hnědého uhlí, což je oproti roku 2000 pokles o 20,7 %“.  Dalšími těžebními cíli 

regionu jsou stavební suroviny, konkrétně stavební kámen nebo štěrkopísky.  V roce 2014 

dosáhla v Ústeckém kraji celková těžba štěrkopísku, jehož ložiska můžeme nalézt převážně 

u pobřeží řeky Ohře, objemu celkem 1,2 mil. t. a stavebního kamene v objemu 940 tis. t. 

Jílovité vápence jsou těženy obvykle v ložiskové oblasti, nazvané Česká křídová pánev a 

slouží k výrobě cementu a vápna. Dále jsou zde například naleziště bentonitu, kaolin pro 

výrobu porcelánu, kaolinu pro papírenský průmysl, cihlářské suroviny, pyroponosné 

horniny, náhrad živců, oxihumolitu, kamene pro hrubou i ušlechtilou kamenickou produkci 

nebo kaoliny pro keramický průmysl
72
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 Z následujícího grafu vývoje těžby na území Ústeckého kraje je patrné, že i přes 

regulační opatřené a útlum v těžbě hnědého uhlí, dolovací činnost hnědého uhlí zde 

představuje stále primární důlní aktivitu (viz graf 1). 

Graf 1 – Vývoj regionální těžby v letech 2000 až 2014 

 
V tis. t., zdroj:  KOLBLÍŽKOVÁ, E. a kol.:  Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji, [online], 2014, 

CENIA ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, ISBN: 78-80-87770-05-4, dostupný z www: 

http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/2015/Ustecky.pdf, [cit. 2016-04-22], str. 16. 

Zhoršená kvalita ovzduší je dlouhodobým problémem tohoto regionu. Emisní 

situace v Ústeckém kraji patří k nejhorším v celé České republice a to i přes skutečnost, že 

díky útlumu průmyslu došlo v letech 2000 až 2014 ke kontinuálnímu snížení všech 

klíčových znečišťujících látek ve vzduchu. Podstatná část kraje ale stále překračuje imisní 

limity ochrany zdraví, zahrnující také přízemní ozón (viz obr. 7). 
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Obrázek 7 – Území s překročením imisního limitu v roce 2014 

zdroj:  KOLBLÍŽKOVÁ, E. a kol.:  Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji, [online], 2014, CENIA ve 

spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, ISBN: 78-80-87770-05-4, dostupný z www: 

http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/2015/Ustecky.pdf, [cit. 2016-04-22], str. 7. 

 „Nejvýznamnější pokles zaznamenaly emise VOC (o 49,0 %). Dominantním 

zdrojem znečišťování v Ústeckém kraji byly v roce 2014 velké stacionární zdroje 

znečišťování vyrábějící elektřinu a teplo“, „jež jsou hlavním zdrojem znečištění emisemi 

SO2 (96,7 %), NOx (85,6 %) a TZL (23,4 %). Dalším významným zdrojem znečišťování 

jsou pak malé stacionární zdroje znečišťování, především lokální vytápění domácností, 

produkující emise TZL (70,8 %) a CO (51,8 %). Malé stacionární zdroje jsou rovněž 

zdrojem emisí VOC v souvislosti s používáním organických rozpouštědel (78,2 %) a emisí 

NH3 z chovu hospodářských zvířat (92,0 %). Doprava (resp. mobilní zdroje) se na 

znečišťování ovzduší podílela pouze omezeným rozsahem, a to zejména emisemi CO a NOx 

(18,8 %, resp. 13,2 %
73

)“. 

Znečištění se projevuje také v oblasti jakosti vody v regionálních tocích. 

Problematická je kvalita vody v řece Bílině v úseku od Ústí nad Labem po Most, kde je 

označení IV. stupně silně znečištěné vody a krátký úsek má dokonce V. stupeň velmi silně 

znečištěné vody nebo řeka Chomutovka mezi Louny a Chomutovem, která je taktéž na 

stupni IV
74

. 
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Kraj, jakožto průmyslově-zemědělská oblast, má výrazný podíl také zemědělské 

půdy, tvořící až polovinu území, přesně 51 %, převážně v okolí Polabí. Kraj má v rámci 

celostátního srovnání největší plochu chmelnic až 6,1 tis. ha. 30,4 % dále představují lesní 

plochy, 1,9 % vodní plochy a 1,8 % zastavené a obytné plochy. V porovnání s těmito 

hodnotami je 14,3 % podíl ostatních ploch, které představují převážně povrchovou těžbou 

hnědého uhlí zničenou krajinu v podkrušnohorských pánvích, alarmující
75

. Tyto plochu 

jsou aktuálně nevhodné k jakémukoliv jinému použití a jejich revitalizace je součástí 

programu Fondu národního majetku v ČR v textu dále.„Jedním z velkých problémů při 

znečišťování půdy jsou skládky, odpadní vody a těžba nerostných surovin
76

“. 

4.3 Řešení ekologických problémů v ústeckém kraji 

Ekologické škody, které vznikly ještě před privatizací hnědouhelných dolů 

v Ústeckém, ale i Karlovarském kraji, byly řešeny od roku 2002 pomocí příspěvků Fondu 

národního majetku ČR, který se zavázal k odstranění vzniklých ekologických škol 

v návaznosti na důlní činnost a k revitalizaci dotčených území. Proces byl zahájen ve 

stejném roce. V roce 2002 byl tehdejší Fond národního majetku České republiky zavázán 

usneseními vlády České republiky odstranit ekologické škody vzniklé činností uhelných 

těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a revitalizovat dotčená území a v 

tomtéž roce byl tento proces zahájen. Uvedený program definoval soubor prací, jež měly 

vést primárně k ochraně, obnově a tvorbě:  

 zemědělské půdy; 

 krajinné zeleně a rázu; 

 vodních složek; 

 místních biokoridorů nebo biocenter; 

 jiných volnočasových území; 

 ekologických,  přírodovědně orientovaných území nebo 
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 stavebních pozemků
77

. 

Například v roce 2008 došlo k reálnému čerpání finančních prostředků Fondu 

národního majetku ČR pro 76 ekologických projektů a v celkové hodnotě 1,739 mld. Kč, 

jež byly již ukončené
78

. „Reálně vyčerpané finanční prostředky se stavem k 31. 12. 2014 u 

193 projektů s ukončenou realizací činí 8,002 mld. Kč a u 45 projektů v realizaci je to k 

uvedenému datu 3,474 mld. Kč. Zbývající finanční částka potřebná k dofinancování 

realizovaných projektů dle realizačních smluv činí asi 0,670 mld. Kč
79

“ 

4.4 Potenciál těžby v Cínovci a její dopad na životní prostředí 

První listinná zpráva o obci Cínovec je datována již na rok 1379. Od nepaměti je 

toto místo spjato s těžbou rudných nerostů, konkrétně cínu. Tak vznikl také jeho název.  Po 

roce 1440 se vlivem vzniku a rozmachu těžby stalo rudné ložisko konkurentem 

královskému hornímu městu Krupka. K přerušení těžby rudy došlo až kvůli 30 ti leté 

válce.  Potom se těžba obnovila a zvyšovaly se výkyvy v různých obdobích. V období 

první světové války byl důl v Cínovci ze strategických důvodů zmodernizován. Mezi 

oběma světovými válkami v dole docházelo pouze k udržovacím pracím a již netěžilo se. 

V druhé světové válce připadl důl do německé správy. V té době byl důl dále prohlouben a 

byla zde postavena nová úpravna rud. V roce 1945 získaly ložisko Rudné doly Přibram 

n.p.,  a s malými změnami majitelů bylo v jejich správě až do uzavření činnosti dolu. 

Zásadní změnu pro Cínovec představovalo ukončení těžby cínowolframových rud v roce 

1990. Vlivem zaniklých pracovních míst se samozřejmě změnila i struktura obyvatel. Dnes 

tu žije pouze 71 obyvatel. Po ukončení důlní činnosti se Cínovec vylidnil a je spíše 

rekreační oblastí a oblastí pro obchod a restaurační činnost, využívanou převážně 

návštěvníky ze sousední SRN
80

. 
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V rámci analýzy zdrojů nerostných surovin v dané oblasti již byl v dřívější části 

textu zaznamenán zvýšení počet výzkumů v oblasti Cínovec, který má rozsáhlá naleziště 

rudných nerostů, jejichž těžba však byla po sametové revoluci ukončena.  V současné době 

jsou zde evidované nevyužité zásoby obsahující cca 187 224 t cínu, 71 039 t wolframu a 

159 993 t lithia
81

. Právě o potenciální těžbu lithia je aktuálně zvýšený zájem, který 

prokázala již řada investorů. Důvodem je pravděpodobně stále rostoucí produkce a 

poptávka ve světě i relativně vysoké ceny komodit s lithiem, které se i nadále zvyšují (viz 

tab. 10).  „Lithium má díky svým chemickým vlastnostem využití při výrobě elektrických 

baterií a článků. Oproti jiným kovům uchová až trojnásobné množství energie. Baterie 

na bázi lithia nyní obsahuje přibližně 90 procent notebooků a 60 procent mobilních 

telefonů. Využití má rovněž u elektromobilů, hybridních automobilů a při skladování 

energie“
82

. 
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Tabulka 10 –  Vývoj cen komodit s obsahem Lithia dle IM 

 

Zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: 

Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 

1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 366. 

Ložiska lithia v Cínovci jsou, dle průzkumných vrtů společnosti Geomet, kterou od 

roku 2013 vlastní australská společnosti European Metals, jedny z nejbohatších na světě. 

V současné době zde probíhá další průzkum společnosti European Metals, která již 

ohlásila, že dva z prozkoumaných vrtů mají vysoký podíl rudy a již započala další 

nezbytné administrativní kroky. Dle zveřejněných závěrů zjišťovacího řízení Ministerstva 

životního prostředí se jedná o stanovení dobývací prostoru Cínovec I a následnou 

hornickou činnost na ložisku Cínovec – odkaliště, zahrnující těžbu  ostatních nerostných 

surovin – nový dobývací prostor; těžbu ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 

tun/rok; těžbu rašeliny na ploše 150 ha a více
83

.  Cílem aktuálních průzkumů je 
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konkretizovat a označit místo možné těžby, která bude dle odhadů zahájena v roce 2018
84

. 

Koncem roku 2015 vydalo Ministerstvo životního prostředí první „souhlas s těžbou lithia u 

Cínovce na Teplicku. Stanovilo ale 50 podmínek, které musí být dodrženy. Zatím jde jen o 

těžbu z odpadu, který zbyl po předchozí hlubinné těžbě v minulosti na takzvaném odkališti. 

Obrovské zásoby lithia v podzemí se zatím dobývat nemohou“
85

. Management společnosti 

European Metals uvádí, že půjdou-li další průzkumy podle předpokladů, mohla by začít 

těžba lithia, případně také cínu nebo wolframu do 3 až 5 let. Celkem je plánováno cca 25 

vrtů o celkové délce mezi 10 až 15 km
86

. 

Obecně lze v důsledku obnovení těžby předpokládat další znečištění a poškození 

životního prostředí, převážně v oblasti narušení stability horninového prostředí a 

v omezené míře riziko vzniku sesuvů. Negativní může být také vliv na rostliny a živočichy, 

žijící v této oblasti, povrchové i podzemní vodní zdroje, na půdu nebo lesní plochy, 

z důvodu mýcení a záboru. S těžbou dané charakteru, sice v menší míře nežli u povrchové 

těžby hnědého uhlí, také souvisí riziko změny přírodního reliéfu, image regionu, snižování 

ceny nemovitostí v této oblasti nebo jiných doprovodných efektů, jako je hluk, prach atd. 

Určité zatížení životního prostředí v případě schválení těžby lithia nebo jiné rudné 

suroviny je zřejmé. Lze ale předpokládat, že negativní dopad by v tomto případě nebyl tak 

zásadní, nebo se jedná pouze o malou tonáž, která je těžena podzemním způsobem těžby. 

Zároveň jsou v rámci schvalovacího řízení nastavena přísná kritéria pro eliminaci narušení 

krajiny a vzniku škod na životním prostředí. V tomto případě by měly ekonomické přínosy 

eliminovat negativní stránky těžby. 
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4.5 Ekonomický přínos těžby 

Ekonomický význam těžebního průmyslu neenergetických surovin je na globální 

úrovni prokazatelný. Získané základní suroviny jsou dále využívané pro stavebnictví nebo 

zpracovatelský průmysl, což pozitivně ovlivňuje rozvoj podnikání a hospodářské 

makroekonomické ukazatele dané lokality. V Evropě tvoří neenergetický těžební průmysl 

obrat ve výši 49 mld. EUR a cca 287 tis. pracovních míst
87

. Přidaná hodnota těžby 

neenergetických surovin je ale daleko vyšší, s ohledem na přidanou hodnotu navazujících 

odvětví.  

V případě obnovení těžby v Cínovci lze očekávat  nemalé zahraniční investice, které 

přináší pozitivní efekt a finanční přínos do obecního rozpočtu, hospodaření daného regionu 

i celé České republiky. Těžba bezesporu přinese nárůst volných pracovních míst a to přímo 

v dolech, ale i přidružených odvětvích, jako je například doprava, dále může vést i k růstu 

podnikatelských subjektů, zabývajících se zpracování a další výrobou, navazující na 

těženou surovinu. V případě důlní činnosti se zvyšují také nároky na dopravní 

infrastruktury a důlní společnosti často přispívají na její inovaci a zefektivnění a jiné 

oblasti sociálního prostředí a života v dané lokalitě. Společnost European Metals uvádí, že 

v případě otevření dolů v Cínovci lze předpokládat vznik až 300 nových pracovních míst, 

což beze sporu podpoří obtížnou situaci na trhu práce v této oblasti
88

. 

Při hodnocení ekonomického potenciálu těžby lze vycházet převážně z rostoucí 

poptávky v rámci globálního trhu, v návaznosti na pouze velmi mírně rostoucí až stagnující 

světovou produkci (viz tab. 11), která ovlivňuje také růst cen lithia a souvisejících komodit 

na trhu.   
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Tabulka 11 – Světová produkce lithia 

Zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: 

Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 

1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 365. 

Zásadním faktorem pozitivně ovlivňujícím ekonomický potenciál těžby dané 

nerostné suroviny je  růst dovozních a vývozních cen lithia, jejichž aktuální vývoj je patrný 

z následující tabulky (viz tab. 12). 

Tabulka 12 – Průměrné dovozní a vývozní ceny Lithia
89

 

Zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: 

Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 

1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 364. 

Průměrná vývozní dovozní cena lithia meziročně vzrostla o 538 % na hodnotu 

902,8 Kč / kg v roce 2014. Průměrná vývozní cena se pohybuje na výrazně vyšších 

hodnotách a s ohledem na chybějící lokální těžbu meziročně vzrostla o 2 100 % na 42 000 

Kč / kg v roce 2014.  Pozitivní, ale ne takto strmý vývoj je patrný také u průměrných 

vývozních cen uhličitanů lithia (viz tab. 13) 

Tabulka 13 - Průměrné dovozní a vývozní ceny uhličitanů lithia 

 

Zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: 

Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 

1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 365.     
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S ohledem na cenový vývoj čisté nerostné suroviny lze očekávat také nárůst cen 

souvisejících komodit Lithia, mezi které patří převážně Petalit, Spodumen, Uhličitan lithný 

nebo  Hydroxid lithný (viz tab. 14). 

Tabulka 14 –  Vývoj cen komodit s obsahem Lithia dle IM 

 

Zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny: 

Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR, 2015, 402 s, ISSN 

1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 366.  

Přehledová studia projektu Lithium Cínovec společnosti European Metal došla 

pozitivního výsledku, kdy je oblast Cínovce hodnocena jako jedno z největších ložisek 

Lithia v Evropě, s potenciálem nejnižších nákladu na produkci uhličitanů lithia s dobrou 

centrální lokalitou v blízkosti významných koncových spotřebitelů. Tato studie, provedená 

nezávislým odborným poradce naznačuje, že ložiska jsou přístupná převážně v sypké 

hornině. V rámci hutních testů byl produkován vysoce kvalitní uhličitan lithia i cínový 

koncentrát s vynikající návratnosti. Studia odhadla předpokládané výrobní náklady na 

úrovni 800 USD / t uhličitanu lithného, včetně současně vytěženého cínu a wolframu. 
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Cínovec je díky svému umístění v centru Evropy dobře dostupný koncových uživatelům a 

spotřebitelů, s dobrou dopravní i energetickou infrastrukturou. Vzhledem ke skutečnosti, 

že Cínovec leží ve významné aktivní těžební oblasti, má další činnost silnou podporu ze 

strany lokální komunity a oborových organizací
90

. Rozhodnutí o zahájení těžby bude 

učiněno v návaznosti na výsledky finální průzkumných vrtů a schvalovací proces těžby ze 

strany českých úřadů. Z ekonomického pohledu má tento projekt vysoký potenciál. 
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5 Závěr 

Těžební činnost je z historického pohledu nedílnou součástí vývoje průmyslu České 

republiky. Území České republiky disponuje velmi zajímavou geologickou skladbou a 

v omezené míře jsou zde dostupné veškeré známější typy hornin. V době centrálně 

plánovaného hospodářství byl vyvíjen tlak na maximalizace surovinové samostatnosti a 

řada dolů držena pouze za pomoci nákladných finančních příspěvků státu, bez ohledu na 

jejich efektivnost a návratnost těžby. Zároveň byl zcela ignorován negativní dopad na 

životní prostředí. Mezi nejdůležitější nerostné suroviny, jejichž těžba zásadně ovlivňuje 

českou ekonomiku, patří černé a hnědé uhlí, uran, různé rudné suroviny a suroviny pro 

stavebnictví. K zásadní změně došlo po sametové revoluci, kdy si vláda ČR, v souladu 

s trendem západní Evropy, začala uvědomovat často nevratné škody na životním prostředí 

v těžebních oblastech a nastal masivní útlum důlního průmyslu. Oproti jiným státům však 

doly nebyly pouze zakonzervovány, ale docházelo, často unáhleně, k jejich úplnému 

ukončení bez možnosti opětovného otevření a využití dolu. Velká část ložisek byla v té 

době neefektivní převážně z důvodu omezení technologické vyspělosti a naopak v dnešní 

době by tyto doly mohly být efektivně využívané.   

V rámci teoretické části práce byl splněn dílčí cíl, kterým bylo představení a shrnutí 

základních teoretických pojmů a předpokladů problematiky těžby nerostných surovin a 

jejich dopadu na životní prostředí, včetně nutnosti ochrany životního prostředí, vyplývající 

z jeho aktuálního stavu. Práce dále představila také situaci těžby nerostných surovin 

v České republice, představila související právní úpravu a vyhodnotila stávající situaci a 

historicky nejvýznamnějších nerostné suroviny a vývoj jejich těžby. 

Vrátíme-li se k problematice negativního vlivu těžby na prostředí a problematice 

ochrany životního prostředí, byla v počátku 90. let minulého tisíciletí, v rámci regenerace 

oblastí, poškozených převážně povrchovou těžbou, zavedena řada nástrojů a programů. 

Dle výsledků je možné říci, že pozvolna dochází k obnově přírodního rázu těchto regionů. 

Mezi oblasti nejvíce zatížené těžbou patří severní Morava a Královehradecký nebo 

Ústecký region. V práci jsou nadále využity získané teoretické znalosti a zhodnocena 

možnost další potenciální těžby v Cínovci v Krušných horách. To předchází analýza 

problémů životního prostředí v regionu, historie těžby v Cínovci a jeho surovinový 

potenciál. Dle aktuálních průzkumů i evidence nerostných ložisek došlo k potvrzení, že 
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Cínovec disponuje rozsáhlými nevyužitými zásobami lithia, wolframu a cínu. Právě o 

těžbu lithia již projevil zájem jedno ze zahraničních investorů a zahájení těžby lze 

předpokládat ve tříletém až pětiletém výhledu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o 

menší těžbu nepovrchové rázu a jsou již nastavené striktní požadavky a pravidla pro 

eliminace negativních dopadů na životní prostředí, lze předpokládat, že očekávaný 

ekonomický přínos předčí negativní jevy. Jakákoliv podpora podnikatelské činnosti, 

průmyslu i trhu práce je v dané lokalitě více než vítaná. 
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