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ANOTACE 

Bakalářská práce má informativní charakter a je zpracovávána v období velmi 

bohatém na politické i sociální diskuse týkající se korekcí územně ekologických limitů. 

Práce komplexně popisuje obecnou problematiku prolomení územně ekologických 

limitů pro těţbu hnědého uhlí ve vybraných lokalitách severočeské hnědouhelné pánve 

od legislativních základů, přes rozbor a dílčí závěry ze Státní energetické koncepce a 

popis etap a jejich variantních návrhů rozvoje uhelného hornictví, aţ po sociálně 

ekonomické důsledky pro obyvatele vesnic závislých na korekci územně ekologických 

limitů či obyvatel, pro které není prolomení limitů otázkou místa bydlení, ale otázkou 

existenční. 

 

 

 

ABSTRACT  

This bachelor's thesis is of an informative character and has been worked up during a 

period rich in political and social discussions concerning compensation of territorial 

ecological limits. The work provides a  complex description of the general issues of 

breaking the territorial ecological limits for brown coal mining in selected localities in 

the North-Bohemian brown coal basin, from the legislative principles, through analysis 

and individual conclusions from the Government Power Supply Concept and a 

description of phases and their alternative proposals for development of coal mining, to 

the social and economic consequences for inhabitants of villages dependent on 

compensation of territorial ecological limits or inhabitants for whom breaking the limits 

is not a matter of housing but an existential matter. 
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1. Uhelná loţiska České republiky a jejich význam 

Uhlí se v České republice nachází v různě rozlehlých a objemných nalezištích  

na mnoha místech. Rozděluje se na uhlí černé, hnědé a lignit. Největší loţisko černého 

uhlí je v Ostravsko-karvinském regionu, kde se nachází uhlí s vysokou výhřevností 

včetně uhlí koksovatelného, které se v této oblasti těţí pouze na Karvinsku. Malé 

černouhelné pánve - kdysi hojně vyuţívané a dnes jiţ fakticky opuštěné - se nacházejí 

jihozápadně od Brna (Rosice, Oslavany), dále mezi Kladnem a Rakovníkem a u Plzně. 

Malé loţisko černého uhlí se téţ nachází v Podkrkonoší u Ţacléře. 

Další pánve, tentokráte hnědouhelné, nalezneme pod Krušnými horami. Jedná se 

o severočeskou hnědouhelnou pánev, sokolovskou uhelnou pánev a chebskou pánev, 

která však není těţena v důsledku ochrany lázeňských pramenů.  

Celosvětově je z důvodu energetické a politické nezávislosti na energetických 

zdrojích preferováno vyuţití vlastních zásob. Hnědé uhlí je pro českou energetiku 

rozhodujícím primárním energetickým zdrojem. Nahrazení uhlí při výrobě tepla  

a elektrické energie masivním dovozem energetických zdrojů ze zahraničí, můţe vést  

ke značné politické závislosti na dodavatelích této primární suroviny, coţ koliduje z vizí 

Státní energetické koncepce.  

Disponibilní zásoby vysoce kvalitního hnědého uhlí nacházející se v lokalitách 

severočeské hnědouhelné pánve se blíţí 2,3 miliardám tun. Při nepřetrţité těţbě mají 

některé lokality ţivotnost aţ za rok 2120. Lokality severočeské hnědouhelné pánve, 

především lom Československé armády a Bílina, jsou v těţbě hnědého uhlí omezeny 

územními ekologickými limity pro povrchovou a hlubinou těţbu.  

Mým cílem je zde popsat technické postupy a sociální dopady při korekci územně 

ekologických limitů a ve vazbě na Státní energetickou koncepci poukázat na nutnost 

jejich racionálního přehodnocení.   

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karvin%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rosice_%28okres_Brno-venkov%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oslavany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kladno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Podkrkono%C5%A1%C3%AD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDacl%C3%A9%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%A1n%C3%A9_hory
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2.   Charakteristika oblasti severočeské hnědouhelné pánve 

Severočeské hnědouhelná pánev se nachází v Podkrušnohoří. Je obklopena 

Krušnými horami, Českým středohořím a Doupovskými horami. Pánev má protáhlý 

tvar, rozprostírá se v délce okolo 80 km od Kadaně po Ústí nad Labem a zaujímá šířku 

od 2,5 km do 16 km.  

 Vznik severočeské hnědouhelné pánve lze datovat do období třetihor, přesněji 

do období oligocénu, kdy toto území bylo postihnuto velmi intenzivní sopečnou 

činností a vzniklo tak České středohoří a došlo k vyzvednutí Krušných hor, mezi nimiţ 

vznikla mělká pánev, kde se shromaţďovala voda. Díky teplému klimatu se tak 

vytvořily velmi vhodné podmínky k ţivotu rostlin. Vytvářela se rozsáhlá rašeliniště, 

která se stala základem po budoucí uhelnou sloj.  

Postupem času se rostlinné a ţivočišné zbytky pomalým tlením přeměňovaly 

v rašeliniště, která posléze přikryla jílová vrstva z řek, které se při záplavách vylily 

z koryt. Pod těmito nánosy jílu, za účasti tepla a tlaku, začal probíhat proces 

karbonizace, neboli prouhelnění. Tento proces probíhal uţ od několika metrů  

pod povrchem, ale i v hloubce aţ 400 m. Vzhledem k tomu, ţe např. v lomu 

Československé armády (ČSA) nalezneme aţ 25 - 30 m mocnou uhelnou sloj, muselo 

se zde nehromadit přibliţně 250 m rašeliny. Celkové nahromaďování 1 m rašeliny 

odpovídá 500 letům. Ke vzniku 250 m rašeliny a následnému vytvoření  25 – 30 m 

uhelné sloje docházelo přibliţně 120 tisíc let. Následná karbonizace pak trvala po dobu 

několika desítek milionů let [1]. 
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3.  Legislativa týkající se územně ekologických limitů pro těţbu 

hnědého uhlí 

Hnědé uhlí vytěţené v roce 2006 (cca 50 mil. tun) se prakticky všechno 

spotřebuje v ČR. Prozatím zůstává pro české domácnosti a firmy nejperspektivnějším  

a doposud nejlevnějším zdrojem ve výrobě tepla a elektrické energie. Cena elektřiny 

vyráběné z uhlí se drţí na niţší úrovni neţ elektřina vyráběná v tuzemských jaderných 

elektrárnách a udrţí se niţší i kdyţ nově budované či rekonstruované elektrárny budou 

disponovat výkonnějšími technologiemi vedoucí k vyššímu energetickému vyuţití 

hnědého uhlí. Výkonnější technologie spalování hnědého uhlí přinesou i vyšší stupeň 

ochrany ţivotního prostředí při odstraňování oxidu siřičitého (SO2) a popílku. 

Tabulka č. 1 – Emisní limity severočeských hnědouhelných elektráren (µg.m
3
) [2]   

Bloky Původní – před ekologizací Současná – po ekologizaci Výhledové 

NOx 650 350 - 600 200 

SO2 500 – 1700 400 - 500 250 

Tuhé částice 100 50 - 80 30 

 

Tabulka č. 1 porovnává původní emisní limity severočeských elektráren z období 

na počátku 90. let minulého století, tedy s emisemi před ekologizací, s údaji  

po ekologizaci a s emisními limity garantovanými společností ČEZ pro výhledové 

elektrárenské bloky. 

Udrţitelný rozvoj, tedy zachování ţivotního prostředí dalším generacím v co 

nejméně pozměněné podobě je jedním z cílů vlády ČR a proto jsou nástroje k ochraně 

ţivotního prostředí zakotveny i v české legislativě.  

V roce 1991 vláda ČR přijala rozhodnutí o útlumu uhelného hornictví, jehoţ 

důsledkem bylo přijetí tří usnesení vlády o územních ekologických limitech 

v severočeské hnědouhelné pánvi (SHP) a sokolovské pánvi (SP).   

Tato usnesení jsou následující: 

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

hnědého uhlí v Chabařovicích, okres Ústí nad Labem,  
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 č. 444/1991 Sb.  - ze dne 30. října 1991 ke zprávě o územních 

ekologických limitech těţby hnědého uhlí a energetiky v severočeské 

hnědouhelné pánvi, 

 č. 490/1991 Sb. – ze dne 27. listopadu 1991 k programu ozdravění 

ţivotního prostředí v okrese Sokolov. 

 

3.1 Usnesení vlády ČR č. 444/ 1991  

Kdyţ se zamyslíme nad samotným podnětem ke vzniku usnesení o útlumu 

uhelného hornictví, musíme zmínit uţ 80. léta 20. století, kdy bylo na úpatí Krušných 

hor těţeno i více neţ 70 milionů tun hnědého uhlí ročně, které bylo následně spáleno  

v tepelných elektrárnách a továrnách. Těţba tehdy postupovala v tak masovém měřítku, 

ţe kvůli rozšiřování dolů byly bourány celé vesnice a města. Celkem bylo zlikvidováno 

71 obcí s více neţ 66.600 obyvateli. Tehdejší, s ohledem na ekologii, nekvalitní 

technologie pro spalování hnědého uhlí vedly k náramně prudkým nárůstům obsahu 

SO2 a popílku ve vzduchu. Důsledkem bylo poškození ţivotního prostředí (např. 

vyhynutí některé fauny či hromadný úhyn lesů v Krušných horách) a zhoršení zdraví 

obyvatel. Díky neudrţitelné situace se tak tehdejší česká vláda rozhodla celou situaci 

řešit stanovením hranic, které nesmí doly překročit, tedy územně ekologickými limity 

(ÚEL) [3]. 

ÚEL zavedla vláda ČR 30. října 1991 svým usnesením č. 444 o územních 

ekologických limitech těţby hnědého uhlí v SHP. Vládní usnesení definuje dobývací 

prostory a oblasti, kde by měly být zásoby uhlí odepsané. Byly zavedeny především 

kvůli ochraně ţivotního prostředí a krajiny v oblasti severních Čech. ÚEL jsou chápány 

jako záruka vlády severočeským obcím, ţe se nadále nebude zhoršovat jejich prostředí  

a ţe jejich existence je dlouhodobá a perspektivní. To znamená, ţe má cenu v těchto 

místech kupovat, stavět a opravovat nemovitosti a budovat infrastrukturu.  

ÚEL však neznemoţňují jen otvírku nových lokalit, ale především nepříznivě 

ovlivňují i činné velkolomy. Usnesení vlády č. 444/1991 Sb. a 331/1991 Sb. v SHP 

blokuje celkem 3,259 miliardy tun vyuţitelných zásob hnědého uhlí. Z tohoto čísla je 

793 miliónů tun v předpolí činných lomů a omezují jejich rozvoj. Například díky 

tomuto vládnímu usnesení, které v roce 1997 vedlo k zastavení provozu na lomu 

v Chabařovicích, se v předpolí tohoto lomu zanechalo 100 miliónů tun nevytěţených 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_elektr%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tov%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Severn%C3%AD_%C4%8Cechy&action=edit
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zásob hnědého uhlí. Dalšími lomy, kde je těţba omezena jsou Libouš, lom ČSA  

a Bílina. Lomy, kterých se shora uvedené vládní usnesení nedotýká, jsou lom Jan 

Šverma a lom Vršany.  

3.2 Zákon o ţivotním prostředí č. 17/1992 Sb. 

Zákon o ţivotním prostředí č. 17/1992 Sb. vychází ze skutečnosti, ţe člověk  

a ostatní organismy jsou neoddělitelnou součástí přírody a stanovuje základní ochranu 

ţivotního prostředí a povinnosti právnických i fyzických osob při ochraně a zlepšování 

ţivotního prostředí a při vyuţívání přírodních zdrojů. Kaţdému ukládá povinnosti  

a definuje práva, aby počínání bylo v souladu s principem trvale udrţitelného rozvoje. 

Trvale udrţitelný rozvoj je takový rozvoj, který současným a budoucím generacím 

zachovává moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní potřeby a přitom nesniţuje 

rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. 

Povinnosti při ochraně ţivotního prostředí definuje § 17 tohoto zákona. Kaţdý je 

povinen předcházet znečišťování nebo poškozování ţivotního prostředí a minimalizovat 

negativní důsledky a to jiţ opatřeními přímo u zdroje. V případě ekologické újmy či 

poškození ţivotního prostředí, zákon jasně definuje sankce a naopak takové 

ekonomické nástroje, jimiţ mohou být právnické i fyzické osoby zvýhodňovány a to  

za předpokladu, ţe chrání ţivotní prostředí nebo vyuţívají přírodní zdroje v souladu 

s principem trvale udrţitelného rozvoje. Těmito nástroji jsou výhodné úpravy daní  

a odvodů, poskytování úvěrů a dotací [8]. 

Při zásahu do ţivotního prostředí činnostmi jako je například těţba hnědého uhlí 

se důlní společnost Mostecká uhelná, a.s. řídí nejenom tímto zákonem, ale také zákony 

č.44/1988 Sb. (horní zákon) a č. 61/1988 Sb. (o hornické činnosti…).  

 

3.3 Zákon o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon) č. 44/1988 Sb. 

Horní zákon ze dne 19. dubna 1988 vznikl za účelem stanovení jednotných zásad 

při ochraně a hospodárného vyuţívání nerostného bohatství, především při vyhledávání, 

průzkumu, otvírce a dobývání loţisek nerostů včetně ochrany ţivotního prostředí.  

Zákon rozděluje nerosty na vyhrazené a nevyhrazené. Nerosty vyhrazené jsou 

nerosty ve vlastnictví státu – např. ropa, zemní plyn, nerosty kovů, všechny druhy soli, 

drahé kameny, černé a hnědé uhlí. Nevyhrazené nerosty nejsou ve vlastnictví státu, ale 
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váţou se k vlastnictví pozemku, kde se nacházejí. Těţba vyhrazených nerostů se 

provádí hornickou činností, těţba nevyhrazených nerostů pak činností prováděnou 

hornických způsobem.  

V § 10 tohoto zákona je popsán postup, jak společnost těţící vyhrazené nerosty 

musí postupovat. Důlní společnosti Mostecká uhelná, a.s. je při těţbě hnědého uhlí dle 

tohoto zákona povinna: 

 stanovit, změnit, popřípadě zrušit chráněné loţiskové území, 

 vést důlně měřickou a geologickou dokumentaci, 

 evidovat stav zásob výhradního loţiska a jeho změny, 

 včas řešit střety zájmů při stanovení dobývacího prostoru a při plánované 

otvírce, přípravě a dobývání výhradního loţiska především s cílem omezit 

nepříznivé vlivy na ţivotní prostředí, 

 navrhnout stanovení, změnu, popřípadě zrušit dobývací prostor, 

 evidovat výrubnost a znečištění při dobývání výhradního loţiska, 

 pečovat o ochranu výhradního loţiska. 

 

Tento zákon v § 14 popisuje postup v odpisování zásob výhradních loţisek. 

Odepsanými zásobami se rozumí vynětí nerostů z evidence zásob nebo jejich převod  

ze zásob bilančních do zásob nebilančních. V rámci vládního usnesení č. 444/1991   

můţeme chápat zásoby hnědého uhlí vně  ÚEL jako zásoby určené k odpisu, coţ je 

vlastně v rozporu s horním zákonem. 

  Dále horní zákon popisuje jak postupovat při otvírce loţisek, jak je hospodárně 

vyuţívat, jak postupovat při jejich odpisu a jak vést příslušnou dokumentaci o loţisku. 

Také definuje jiné zásahy do zemské kůry a definuje důlní škody a jejich náhrady. 

Povinnost vytvářet finanční rezervy jsou společnosti provádějící hornickou 

činnost či činnost prováděnou hornickým způsobem podle § 37 tohoto zákona. 

V části desáté pak zákon definuje povinnosti týkající se bezpečnosti provozu, 

nakládání s důlními vodami a vedením důlně měřičské a geologické dokumentace [5]. 

 

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

Tento zákon je prováděcím zákonem k zákonu č. 44/1988 Sb. Chápeme ho jako 

přesnější znění horního zákona. Zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství 

a upravuje podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
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způsobem. Také upravuje podmínky pro nakládání s výbušninami a s výbušnými 

předměty, podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů, podmínky  

pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a ochranu pracovního 

prostředí při činnostech a definuje působnost orgánů státní báňské správy. 

Hornickou činností se rozumí: 

 vyhledávání a průzkum loţisek vyhrazených nerostů, 

 otvírka, příprava a dobývání výhradních loţisek, 

 zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, 

 úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich 

dobýváním, 

 zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť, 

 zvláštní zásahy do zemské kůry, 

 zajišťování a likvidace důlních děl, 

 činnosti báňské záchranné sluţby, 

 důlně měřičská činnost. 

Činností prováděnou hornickým způsobem se rozumí: 

 dobývání loţisek nevyhrazených nerostů, 

 těţba písků v korytech vodních toků vč. jejich zušlechťování, 

 práce k zajištění stability podzemních prostorů, 

 práce na zpřístupňování jeskyní a práce na udrţování jejich bezpečnosti, 

 zemní práce za pouţití strojů a výbušnin (nad 100 tis. m3), 

 provádění vrtů nad 30 m, 

 jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v podzemí, 

 práce na zpřístupnění starých důlních děl, 

 práce v podzemí spočívající v hloubení důlních jam (nad 300m3) 

 

Paragraf 7 tohoto zákona definuje povinnosti a působnosti Báňské záchranné 

sluţby, které nespočívají pouze v záchraně lidských ţivotů a majetku při provozních 

nehodách v podzemí, ale také poskytování první pomoci při závaţných haváriích  

a nehodách na povrchu i ve veřejném ţivotě.  

Přesné povinnosti báňské záchranné sluţby, která je podřízena Českému 

báňskému úřadu, posléze Státní Báňské správě, řeší zákon č. 62/1988 Sb., kde jsou 

popsány jasné pravomoci a podřízenost těchto organizací [4]. 
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3.5 Zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů č. 100/2001 Sb., EIA 

V souladu s principy udrţitelného rozvoje a s právem Evropského společenství 

vznikl zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí. Tento upravuje posuzování vlivů 

na ţivotní prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických osob, právnických osob  

a územních samosprávních celků při tomto posuzování.  

Zákon definuje zásady pro zjišťovací řízení a na základě dostupných podkladů  

a informací zjišťuje, jak můţe záměr (záměrem se rozumí stavby, činnosti  

a technologie, které jsou v zákoně definovány v příloze č. 1 tohoto zákona) ovlivnit 

ţivotní prostředí a obyvatelstvo. Pouţívají se přitom kritéria, která popisují na jedné 

straně záměr a území vázající se k záměru a na straně druhé z toho vyplívající 

významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a ţivotní prostředí.  

S ohledem na záměr v podobě těţby hnědého uhlí – tedy vyuţívání přírodních 

zdrojů pro výrobu energie a tepla, se sledují tyto parametry: 

 velikost, 

 vyuţití přírodního zdroje, 

 produkce odpadů, 

 znečištění ţivotního prostředí a vliv na veřejné zdraví, 

 rizika havárie, 

 umístění, 

 charakteristika předpokládaných vlivů na obyvatelstvo a ţivotní prostředí. 

 

Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivu na ţivotní prostředí 

provádí příslušný správní úřad. V případě těţby hnědého uhlí za ÚEL pak Ministerstva 

ţivotního prostředí a obchodu a průmyslu [7]. 

 

3.6 Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb. 

Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím ČR. Je to 

nenahraditelný výrobní prostředek, který umoţňuje zemědělskou výrobu. Ochrana 

zemědělského půdního fondu a jakékoliv úpravy a zvelebování dle tohoto zákona 

zajišťuje zlepšování ţivotního prostředí.  
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K zemědělskému půdnímu fondu patří nejenom pozemky zemědělsky 

obhospodařované, tedy orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, 

pastviny a půda dočasně neobdělávaná, ale také chovné rybníky, nezemědělská půda 

potřebná k zajišťování zemědělské výroby jako jsou polní cesty, pozemky s polní 

závlahou, závlahové vodní nádrţe, odvodňovací příkopy, hráze pro ochranu před 

zamokřením nebo zátopou a ochranné terasy proti erozi půdy. 

Ochrana zemědělského půdního fondů v souvislosti s hornickou činností či 

činností prováděnou hornických způsobem je popsána v § 8. Tento ukládá fyzické  

a právnické osobě povinnosti ve smyslu skrývání a oddělování svrchní vrstvy půdy  

a i hlouběji uloţené zeminy schopné zúrodnění a postarat se o její hospodárné 

uskladnění a následné vyuţití, například pro účely rekultivace. Neúrodnou zeminu pak 

ukládat ve vytěţených prostorech anebo na neplodných plochách či plochách horší 

jakosti. Dále pak ukládá povinnosti v podobě provádění opatření před únikem pevných, 

kapalných a plynných látek poškozující půdu.  

Paragraf 9 řeší odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. V případě těţby 

hnědého uhlí je dle tohoto zákona důlní společnost povinna poţádat orgány ochrany 

zemědělské půdy o vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Těmito orgány 

jsou pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, 

správy národních parků a Ministerstvo ţivotního prostředí.  

Dále tento zákon řeší pokuty při porušení zákonů v rámci povinností o vyjmutí 

pozemků z pozemkového fondu [6]. 
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4.  Popis technických postupů při prolomení územních limitů  

Mezi lomové lokality, které provozují báňskou činnost v SHP, patří lomy: 

 ČSA 

 Vršany a Šverma 

 Libouš  

 Bílina 

 hlubinný důl Centrum  

 

Studie technických postupů byla vypracována na všechny činné lokalty SHP. 

Nejvíce omezené moţnosti báňského vývoje se týkají lomu ČSA. Nachází se zde 

přibliţně 30 metrů mocné hnědouhelné sloje s vysokou kvalitou o průměrné výhřevnosti 

17,5 MJ.kg
-1

. ČSA těţí, ze shora uvedených lomů, uhlí nejvyšší kvality, které se 

nevyuţívá jen při klasickém spalování, ale které by bylo moţné výhledově vyuţít i 

při výrobě kapalných paliv [2]. 

 

4.1 Rozdělení těţby na lomu ČSA do etap 

Postup a plán těţby na lomu ČSA byl z důvodu platnosti vládního usnesení 

444/1991 Sb. rozdělen do čtyř etap [2]. 

 I. ekonomická etapa – nulová korekce UEL - v této etapě bylo počítáno 

s těţbou uhlí v dobývacích prostorech Ervěnice a Komořany, paralelně 

s jiţním úpatím Krušných hor. Vytěţitelné zásoby hnědého uhlí jsou 

v rámci této etapy k 1.1.2007 vyčísleny na 50,3 milionů tun a ţivotnost 

těţby lomů  je odhadována do roku 2017. 

 II. ekonomická etapa – minimální korekce UEL - pokračování těţby uhlí 

přes I. ekonomickou etapu a další postup jihovýchodním směrem přes 

území obcí Černice a Horní Jiřetín aţ k ochrannému pásmu Chemopetrolu 

Litvínov. Zásoby hnědého uhlí se tím oproti první etapě navýší o 287 

milionů tun a ţivotnost lomu se prodlouţí do roku 2064, a to je  

při průměrné roční těţbě 6 – 8 milionů tun téměř o 50 let. 

 III. a IV. etapa – maximální korekce UEL – tyto etapy počítají 

s největším rozsahem dobývání uhlí. K dobývání uhlí v tomto prostoru je 
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zamýšleno v případě akutní krize energetických zdrojů, o které se zmiňuje 

Státní energetická koncepce (SEK), a která je časována na 2. polovinu 21. 

století. Zásoby hnědého uhlí se oproti druhé etapě navýší o dalších 486 

milionů tun a ţivotnost lomu se prodlouţí aţ za horizont roku 2123. 

 

Obr. č. 1 – Grafické znázornění etap na lomu ČSA 

 

 

Vládní usnesení 444/1991 Sb., které stanovilo ÚEL, mělo za následek pozastavení 

rozvoje lomu ve II. aţ IV. etapě. Těţba uhlí se tím radikálně omezuje a to pouze  

na I. ekonomickou etapu. K dispozici je v rámci I. etapy ( k 1.1.2007) jen 50,3 milionů 

tun vytěţitelných zásob hnědého uhlí a tak by při skutečné výši ročních těţeb měl lom 

svou ţivotnost do roku 2017 [2]. 
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Graf č. 1. – Vývoj těţby hnědého uhlí dle korekcí ÚEL [2] 

 

 

Graf znázorňuje vývoj těţby hnědého uhlí na lomu ČSA a Bílina dle popsaných etap 

v souvislosti s korekcemi ÚEL. Je zde zřetelná závislost mnoţství vytěţitelného 

hnědého uhlí na korekcích ÚEL. 
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4.2 Porovnání etap 

Tabulka č. 2 – Porovnání mnoţství těţby hnědého uhlí v SHP podle jednotlivých 

moţností korekcí ÚEL (v t) [3]     

          

Σ z toho SHP Σ z toho SHP Σ z toho SHP

2005 48,675 38,365 48,675 38,365 48,675 38,365

2010 43,700 33,700 43,700 33,700 43,700 33,700

2015 40,000 31,000 40,000 31,000 40,000 31,000

2020 34,000 25,000 40,000 31,000 40,000 31,000

2025 32,000 25,000 37,000 30,000 37,000 30,000

2030 26,000 25,000 37,000 30,000 32,000 30,000

2035 15,000 13,000 32,000 30,000 32,000 30,000

2040 8,000 6,000 22,000 20,000 29,000 27,000

2045 6,000 6,000 20,000 20,000 26,000 26,000

2050 6,000 6,000 16,000 16,000 26,000 26,000

2055 0,000 0,000 6,000 6,000 26,000 26,000

2060 0,000 0,000 6,000 6,000 20,000 20,000

2065 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000

2070 0,000 0,000 0,000 0,000 18,000 18,000

2080 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000

2090 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000

2100 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000

2110 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000

2120 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 6,000

2130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

zachování limitů minimální korekce maximální korekce

rok

 
 

V rámci ÚEL je k 1.1.2007 celkem k dispozici 1088 milionů tun vytěţitelných 

zásob hnědého uhlí, z toho připadá na SHP 887,7 milionu tun a v sokolovské pánvi 201 

milionů tun. Při současné těţbě a nulové korekci ÚEL by došlo k uzavření lokalit SHP 

od roku 2008 do roku 2045. Nejniţší ţivotnost by měly lomy J. Šverma (do roku 2012) 

a důl Centrum. Lom ČSA by při součastné roční těţbě 5,2 miliony tun dostál své 

ţivotnosti v období 2017 – 2018. 

V rámci minimální korekce ÚEL, tedy v rámci II. etapy, by vytěţitelné zásoby 

zvýšily svůj objem na 406 milionů tun, z toho připadá na ČSA 287 milionů tun.  

Při současné roční těţbě by lom ČSA ukončil svou činnost v období kolem roku 2064.  

Při minimální korekci ÚEL a v  souladu s předpoklady SEK by došlo 

k bezproblémovému zásobování tepelných elektráren nové generace hnědým uhlím 

do období 2015 – 2016. Elektrárny nové generace jsou takové elektrárny, které zvýší 
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svou účinnost za pouţití nových technologií. Novými technologiemi lze zvýšit 

současnou účinnost elektráren 34% aţ na 48% [13]. Uţ za čtyři aţ pět let dojde 

k vyuţívání těchto technologií v elektrárně v Ledvicích. Ledvická elektrárna tedy bude 

max. v roce 2013 první elektrárnou nové generace v ČR. Další elektrárny ČR budou 

procházet rekonstrukcemi okolo roku 2016 [13]. 

Při maximální korekci ÚEL, tedy v rámci III. a IV. etapy, lze uvaţovat  

o celkových zásobách hnědého uhlí ve výši 486 milionů tun. Při těţbách 6 – 8 milionů 

tun za rok by byla loţiska v SHP douhlena téměř do roku 2130. Lom ČSA by se pak 

podílel 38,5% na celkových zásobách hnědého uhlí v ČR [2]. 

 

Obr. č. 2 - Disponibilita hnědého uhlí na lomu ČSA [10] 
 

Obrázek poukazuje na disponibilitu 

hnědého uhlí na lomu ČSA 

v souvislosti s korekcemi ÚEL 

v návaznosti na časový horizont. 

Z uvedeného mnoţství zásob hnědého 

uhlí a jeho výhřevnosti je zřejmé, ţe 

zásoby ve II. aţ IV. etapě jsou 

v nezanedbatelném mnoţství a kvalitě 

a v případě, ţe do roku 2017 nedojde 

ke korekci ÚEL dojde na lomu ČSA 

k vytěţení zásob hnědého uhlí v rámci 

ÚEL a ukončení těţby. 

 

4.3 Variantní rozdělení dalšího postupu těţby v rámci I. etapy 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe vládní usnesení č 444/1991  pozastavilo rozvoj těţby 

uhlí za ÚEL, došlo k variantnímu rozdělení I. ekonomické etapy s těţbou, která 

částečně zasahuje za ÚEL [2]. 

 1 varianta – ponechání Černic a uvolnění jiţní části Horního Jiřetína. Tato 

varianta počítá se zachováním obce Černice, ovšem s uvolněním jiţní části 
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Horního Jiřetína, coţ s sebou nese provedení náhradní výstavby  

pro obyvatele této části obce. V této variantě by těţba uhlí zasáhla  

do přirozeného koryta Černického a Jiřetínského potoka a tak by si 

realizace tohoto postupu vyţadovala velmi zásadní řešení 

vodohospodářské soustavy, coţ můţeme povaţovat za tak velké a zásadní 

opatření, které se blíţí realizaci II. ekonomické etapy. Dalším zásahem by 

pak bylo zrušení silnice Záluţí – Horní Jiřetín. Mnoţství hnědého uhlí 

v rámci této varianty je uvedeno v tab. č. 3. 

 2 varianta – vysídlení Černic a jiţní části Horního Jiřetína. Obec Černice 

se nachází za ochranným pásmem, takţe jakýkoliv postup v těţbě uhlí je 

za hranice UEL. Při těţbě této varianty se předpokládá, ţe obec Černice 

v roce 2011-2012 zanikne a lom se bude podél úpatí Krušných hor 

rozšiřovat aţ k západní části obce Horní Jiřetín, kde dojde k ukončení I. 

etapy. Mnoţství hnědého uhlí v rámci této varianty je uvedeno v tab. č. 3. 

 3 varianta – tzv. kompromisní, varianta rozvoje lomu za hranici ÚEL. 

Tato varianta předpokládá postup lomu přes obce Černice a Horní Jiřetín 

aţ na hranici ochranného pásma Chemopetrolu. Tato varianta respektuje 

ochranné pásmo obce Janov a nepostupuje nad nadmořskou výšku 320 m. 

Tímto se minimalizuje zásah do Krušných hor. Tato varianta vyţaduje 

přemístění obyvatel shora uvedených obcí a také vyţaduje zásah  

do vodohospodářské soustavy a dopravní infrastruktury. 

 

Tabulka č. 3 – Varianty rozvoje ČSA poukazující na mnoţství disponibilních zásob 

uhlí a ţivotnost lomu [2] 

Varianta 

Těţba 

skrývky 

(mil.m
3
) 

Těţba uhlí 

(mil.t) 

Doba 

těţby 

(roky) 

Těţba do 

roku 

1. zachování Černic, likvidace jiţní části 

Horního Jiřetína 

650 89 18 2035 

2. likvidace Černic a jiţní části Horního Jiřetína 822 120 24 2041 

3. likvidace Černic a Horního Jiřetína 1 311 287 47 2064 
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Dle údajů vedených v tabulce č. 3 je nasnadě se domnívat, ţe těţba uhlí dle varianty  

1 a 2 je výhodná. Vezmu-li v potaz nejenom zásah do krajiny, ale také skutečnost, ţe 

prodlouţení těţby o 18 (v 1 variantě) a 24 let (ve 2 variantě) neřeší zásobování elektráren 

druhé generace, které mají dle předpokladů SEK minimální ţivotnost 40 let, je postup těţby 

v rámci těchto variant ekologicky i ekonomiky nevýhodný [2]. 
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5. Popis přemístění obcí v důsledku těţby za územně 

ekologické limity lomu ČSA 

 

Hlavním a velmi důleţitým cílem při přesidlování celých osad a obcí  

před rozšiřováním lomů je vyhnout se chybám, které byly v rámci přesidlování 

v minulosti páchány. Obyvatelé, dnes uţ zlikvidovaných obcí, byly hromadně 

stěhovány do panelových domů velkých sídlišť a to mnohdy bez přihlédnutí  

na jakékoliv vazby k jejich domům, zahradám či nehmotným statkům. Ani v dnešní 

době neexistují přesná pravidla či směrnice, která by přesídlovací proces řešila. 

Rozhodnutí o přesídlení by mělo být zaloţeno na demokratickém přesvědčení 

dotčených obyvatel, kteří by měli být vnitřně ujištěni faktem, ţe zbourání obcí je 

veřejným zájmem a účel převyšuje zájem obyvatel, kterých se přesídlení fyzicky týká.  

Zvláštní péči o dotčené obyvatele vytvářejí politici, zástupci veřejné správy  

a samozřejmě i důlní společnosti. Z praxe ze zahraničí se osvědčila činnost nezávislých 

zmocněnců, kteří byli velmi úzce napojeni na důlní podniky a politické instance nesoucí 

nelehké břímě rozhodnutí.  

 

5.1 Informační kampaň 

Zahraniční důlní společnosti v Kolíně nad Rýnem ve spolupráci s vládou vysidlují 

obce a města bez většího odporu obyvatel a to především proto, ţe nejsou postihnuty 

negativními zkušenostmi z let minulých, tak jako tomu je v ČR. Mostecká uhelná, 

akciová společnost (MUS) – důlní společnost, která na lomu ČSA těţí, se proto nechala 

inspirovat postupem německých důlních společností a zvolila podobný způsob 

komunikace s obyvateli obcí majíce ustoupit těţbě, který poukazuje na značnou dávku 

empatie.  

MUS preferujíc transparentnost přistoupila k informační kampani, která vyuţila 

veškerých dostupných moţností. 

 V září roku 2006 byl spuštěn do provozu web SPOLUŢITÍ.  

Na internetových stránkách www.spoluziti.cz jsou uloţeny veškeré 

informace, odkazy, veřejné dopisy či diskuse. 

 V září 2006 byla zřízena bezplatná telefonní linka 800 800 499. 

http://www.spoluziti.cz/
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 V květnu 2006 bylo v Litvínově otevřeno informační centrum. 

 V červnu 2006 proběhla tisková konference, kde byly novinářům, ale i 

občanům představeny nabídky a další postupy a zodpovězeny veškeré 

dotazy.  

 Dalším komunikačním prostředkem jsou Důlní noviny, které jsou 

poskytovány nejenom zaměstnancům, ale také občanům Černic, Horního 

Jiřetína a Litvínova. 

 Obyvatelé jsou také informováni pomocí billboardů, inzerátů v tisku, 

reklamních předmětů a letáčků. 

 

5.2 Přesídlovací proces Mostecké uhelné, a.s. 

MUS v roce 2006 zahájila projekt „Zpřístupnění zásob hnědého uhlí dalším 

generacím“. Tento projekt byl rozdělen na dvě části. Na zjišťovací fázi zaměřenou  

na komunikaci s občany obcí, která popisuje odškodnění obyvatel, náhradní výstavbu 

pro občany, podnikatele, sdruţení, majitele nemovitostí a pozemků, spolky, obec, církev 

a archeologický průzkum a na zjišťovací fázi zaměřenou na organizace jako jsou 

plynárny, vodárny, telekomunikační společnosti atd. 

 

5.2.1 Zjišťovací fáze 

MUS s představou dokonalé komunikace s občany obcí, vyškolila pod dohledem 

psychologů vyjednavače, kteří měli za úkol komunikovat s občany a představovat jim 

nabídky MUS. 26. 6. 2006 byli pomocí informačního dopisu osloveni obyvatelé  

a vlastníci pozemků v Horním Jiřetíně. Tento dopis informoval o osobní návštěvě 

vyjednavačů, kteří představí nabídky MUS a zodpoví poţadované informace.  

Cílem této fáze bylo prověřit: 

 skutečný názor obyvatel na navrhovaný způsob postupu MUS (ochota 

vyjednávat o nabídce), 

 zda upřednostňují odškodnění individuální či skupinové (výstavba nové 

obce), 

 jakou lokalitu pro novou obec preferují, 

 zda upřednostňují rodinné domky či nájemní domy, 

 získání přehledu o reálném vlastnictví nemovitostí a získání základního 

přehledu o sociální a demografické struktuře domácností.  
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V měsíci listopadu roku 2006 byla ukončena tato fáze a v prosinci její výsledky 

analyzovány. Ze zjišťovací fáze vyplynulo, ţe bylo kontaktováno 95% obyvatel 

(zbylých 5% se nepodařilo oslovit) a více neţ 75 % oslovených obyvatel Horního 

Jiřetína má zájem o podmínkách vypořádání se společností MUS jednat. Celých 60% 

oslovených chce uzavřít dohodu o odškodnění a to ihned. Následující graf poukazuje  

na přesnější poţadavky oslovených obyvatel. 

Graf č. 2 – Výsledky průzkumu zjišťovací fáze [10] 

 

S výsledky zjišťovací fáze byla MUS spokojena. Díky velmi pečlivému výběru 

vyjednavačů a jejich vzdělávání v oboru psychologie a za pomoci precizně vypracované 

nabídky pro občany obce, přinesla zjišťovací fáze výsledky, se kterými byli spokojeni 

akcionáři MUS, ale také samotní občané. Po vyhodnocení a uzavření zjišťovací fáze 

nastala fáze vykupování pozemků a odškodňování obyvatel.  

Zjišťovací fáze zaměřená na organizace nebyla započata. 

 

5.2.2 – Fáze vykupování a odškodňování 

Na počátku roku 2007 schválili akcionáři MUS výkupy pozemků a odškodnění 

obyvatel Horního Jiřetína. Po parlamentních volbách došlo k novému obsazení vlády, 

jejíţ koalice svým programovým prohlášením zpochybnila Státní energetickou 

koncepci. Korekce ÚEL se s programovým prohlášením koalice neslučovala a akcionáři 

42,5

27,5

1,4

5

25,8

finanční vyrovnání 42,5%

nový RD 27,5%

nový byt 1,4%

nelze kontaktovat 5%

odmítají komunikovat 25,8%
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v polovině roku 2007 výkupy a odškodňování pozastavili a prodlouţili obyvatelům 

Horního Jiřetína nabídku o rok, tedy do června 2008.  

MUS ovšem svou veškerou činnost nepozastavila a i nadále se pilně věnuje 

přípravám na výkupy a odškodňování. Vytipované lokality pro stavbu nových osad 

podstoupila urbanistům a architektům, kteří do studií a návrhů zapracovali výsledky  

ze zjišťovací fáze [11]. 

 

Obrázek č. 3 – Nové Černice  

 

Pro přesídlení obyvatel byla vybraná lokalita nazvaná „Za kotvou a kamenným 

mlýnem“, která se nachází v katastru obce Litvínov, konkrétně za Koldůmem na okraji 

obce Lom. 

5.3 Rizika v rámci přemísťování obcí  

Při realizaci přemísťování obcí se mohou vyskytnout rizika právního, 

mimoprávního či ekonomického charakteru.  
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Jedním z rizik při vykupování pozemků či nemovitosti je nemoţnost kontaktování 

vlastníků z důvodu smrti majitele, v rámci majetku obce či právnické osoby pak 

z důvodu smrti statutárního orgánu. Po dobu dědického řízení dochází ke změnám 

vlastnického práva a neţ dojde k ukončení tohoto řízení, není moţné, aby se MUS stala 

vlastníkem pozemku či nemovitosti.  

Dalším úskalím převodů vlastnického práva jsou hypotéky, ke kterým se převáţně 

váţou zástavní práva. Vzhledem k mnoha druhům hypoték neexistuje jeden model 

řešení a poté je nutné kaţdý případ řešit individuálně.  

Problematiku ochrany vodohospodářských poměrů, ochrany zemědělského 

půdního fondu, telekomunikací, lesních pozemků, ochrany přírody a krajiny, dopady  

na lidské zdraví, ochrany komunikací, zajištění komunikací nutných pro krizové stavy, 

ochrany energetických sítí a ochrany vodovodů a kanalizací je nutné řešit dle zákona  

a obhájit zájem na dobývání výhradního loţiska nad shora uvedenými jednotlivými 

zájmy.  

Dalším případným problémem je sepisování petic, podávání stíţností a konáním 

shromáţdění.  

 

5.4 Sociální a ekonomické důsledky etapového rozvoje činných lomových 

lokalit v SHP 

Při dosaţení maxima v těţbě hnědého uhlí, tedy v 80. letech minulého století, bylo 

v resortu zaměřeném na těţbu uhlí (MUS, SD, Palivový kombinát Ústí) zaměstnáno 

celkem 45 tisíc zaměstnanců.  V roce 2002 počet zaměstnanců v tomto resortu klesl  

na 15 tisíc. Je transparentní, ţe růst míry nezaměstnanosti je vyvolán i útlumem 

hornictví a energetiky. Zastavením těţby v rámci zachování limitů nebudou vytvořeny 

základní předpoklady pro obnovu a výstavbu uhelných elektráren (dle Státní 

energetické koncepce) s ţivotností 40 let, a dojde k nevyčerpání hnědouhelných zásob  

a nepříznivý vývoj sociálně ekonomické situace v regionu severních Čech by se nadále 

stupňoval.  V případě, ţe těţba hnědého uhlí bude zastavena v rámci I. etapy ČSA 

vznikne nejméně 1600 nových nezaměstnaných v rámci MUS. Ve vazbě na okolní 

společnosti pak dalších 2400 zaměstnanců přijde o své zaměstnání. Oproti tomu  

II. etapa umoţní zachovat přibliţně 4500 pracovních míst [2]. 
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Tabulka č. 4 – Všeobecná pozitiva a negativa při korekcích ÚEL na lomu ČSA 

V rámci ÚEL Negativa 

Odpis 773 milionů tun 

hnědého uhlí na lomu ČSA 

(II. etapa 287 milionů tun 

III. a IV etapa. 486 milionů 

tun) 

Závislost ČR na 

zahraničních energetických 

zdrojích 

Zvýšení míry 

nezaměstnanosti a zvýšení 

výdajů státního rozpočtu na 

řešení této problematiky 

Při korekci ÚEL 

Negativa 
Přesídlení 2 obcí – téměř 

2000 obyvatel 

Pozitiva 

Zisk 1233,4 milionů tun 

hnědého uhlí 

Nezávislost ČR na 

zahraničních energetických 

zdrojích 

Dostatečné zásobení 

uhelných elektráren 

Zachování míry 

nezaměstnanosti na 

součastné úrovni cca do 

roku 2040. 
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6.  Státní energetická koncepce  

Státní energetická koncepce České republiky (SEK) patří k základním součástem 

hospodářské politiky České republiky. SEK byla schválena vládou ČR dne 10. března 

2004, a je vyjádřením  státní odpovědnosti, za vytváření podmínek pro dlouhodobé  

a spolehlivé dodávky energie a její co nejefektivnější vyuţití s ohledem na ţivotní 

prostředí. SEK byla vypracována na základě analýzy stavu a vývoje energetického 

hospodářství a stanovuje cíle, kterých chce dosáhnout pro období do roku 2030 s tím, ţe 

bude prováděno vyhodnocení naplnění cílů vţdy jednou za tři roky.  

 

6.1 Priority Státní energetické koncepce 

Vize SEK definuje tři základní priority pro dlouhodobý vývoj energetického 

hospodářství ČR.  

Těmito prioritami jsou: 

 Maximální nezávislost - tzn. nezávislost na cizích energetických zdrojích, 

na zdrojích energie z rizikových oblastí a nezávislosti na spolehlivosti 

dodávek cizích zdrojů. 

 Maximální bezpečnost - tzn. bezpečnost zdrojů energie vč. jaderné 

bezpečnosti, spolehlivost dodávek všech druhů energie a bezpečnosti při 

racionální decentralizaci energetických systémů. 

 Maximální udrţitelný rozvoj - tzn. ochrana ţivotního prostředí  

a ekonomický a sociální rozvoj.  

 

6.2 Cíle Státní energetické koncepce 

Cíle SEK směřují ke splnění její vize a zpracovávají základní pojmy priority  

do konkrétnější podoby. Hlavní cíle jsou definovány čtyři, přičemţ kaţdý z nich 

obsahuje několik dílčích cílů. 

 

6.2.1 Maximalizace energetické efektivnosti 

Tento hlavní cíl naplňuje všechny priority SEK a je povaţován za nejdůleţitější. 

Souhrnně vyjadřuje růst energetické efektivnosti s pomocí ukazatelů spotřeby 

primárních energetických zdrojů (PEZ), resp. spotřeby elektřiny, na vytvořený hrubý 
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domácí produkt (HDP). V tomto cíli je zohledněna maximalizace zhodnocování 

energie, efektivnost při získávání a přeměnách energetických zdrojů, úspora tepla, 

efektivnosti spotřebičů energie a rozvodných soustav.  

 

6.2.2 Zajištění efektivní výše a struktury spotřeby prvotních energetických 

zdrojů. 

Tímto cílem jsou rovněţ naplňovány všechny priority SEK a to při optimálně 

diverzifikované a dlouhodobě bezpečné struktuře spotřeby PEZ  a výrobě elektřiny. 

Tento cíl podporuje výrobu elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů - zdroje 

vyuţívající vodní energii, energii věru, sluneční energii, biomasu a energii geotermální. 

Vysokou prioritu tohoto cíle má optimální vyuţití domácích energetických zdrojů, 

konkrétně podpora státu při vyuţití všech vytěţitelných zásob hnědého a černého uhlí  

a dalších paliv, které se nacházejí na území ČR. Stejnou prioritou je optimalizace 

vyuţití jaderné energie. V souhrnu to znamená, ţe plnění tohoto cíle přispěje  

ke sniţování ekologické zátěţe území ČR, včetně sníţení produkce skleníkových plynů.  

 

6.2.3 Zajištění maximální šetrnosti k ţivotnímu prostředí 

Tímto cílem jsou naplňování priority bezpečnosti a udrţitelného rozvoje. 

Maximální šetrnost k ţivotnímu prostředí bude primárně spočívat v efektivní  

a k ţivotnímu prostředí šetrné struktuře spotřeby PEZ a také ve způsobu výroby 

elektřiny a tepla. 

Prioritní dílčí cíl minimalizuje emise poškozující ţivotní prostředí a směřuje 

k prosazování nejlepších dostupných technik zajišťujících trvalé sniţování emisí,  

ze všech spalovacích procesů. Důsledkem by měla být minimalizace emisí skleníkových 

plynů, ekologického zatíţení budoucích generací a ekologické zátěţe z let minulých. 

 

6.2.4 Dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství  

Cíl odpovídá vizi priorit bezpečnosti a udrţitelného rozvoje. Tento cíl naplňuje 

poţadavky na zajištění plné adaptace ČR na trţní model energetického hospodářství, 

rozvíjený v rámci EU a poţadavky ekonomické a sociální.  
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Dílčí cíle se zaměřují na dokončení transformačních opatření vč. zajištění nově 

formulovaných legislativních a technických poţadavků a pravidel ohroţujících 

spolehlivost funkce energetického hospodářství, minimalizuje cenovou hladinu všech 

druhů energie a optimalizuje zálohování zdrojů energie. 

 

6.3 Aktuálně platné a nově uplatňované nástroje SEK 

Pro zajištění shora uvedených priorit a cílů SEK jsou stanoveny soubory 

realizačních nástrojů. Tyto soubory tvoří legislativní nástroje, státní programy podpory 

a útlumu, dlouhodobé výhledy a koncepce, analytické, mediální a další opatření. SEK 

předpokládá průběţnou aktualizaci a upřesňování. 

Realizační nástroje v souboru - Legislativní opatření: 

 Liberalizace trhu s elektřinou a plynem 

 Přístup k sítím pro mezinárodní obchod s elektrickou energií 

 Veřejný zájem včetně dlouhodobého plánování 

 Ochrana konečných zákazníků 

 Prohlubování nástrojů podporujících hospodaření energií 

 Obnovitelné zdroje energie 

 Podpora vyuţití kombinované výroby elektřiny a tepla 

 Vyšší vyuţívání alternativních paliv v dopravě 

 Investiční pobídky 

 Opatření proti rizikům růstu dovozní energetické závislosti 

 Autorizace na výstavbu výroben elektřiny a zdrojů tepla, vč. vytvoření 

moţnosti pro tendrový způsob v případě ohroţení spolehlivosti dodávek 

 Řízení energetiky při krizových stavech 

 Strategické energetické rezervy 

 Racionální přehodnocení územních limitů těţby hnědého uhlí 

 Ekologizace daňové soustavy 

 Integrovaný systém k ochraně ţivotního prostředí 

 Obchodování s emisními kredity u skleníkových plynů 

 

Realizační nástroje v souboru – Státní podpory a útlumu 

 Národní program hospodárného nakládání s energií a vyuţívání jejich 

obnovitelných a druhotných zdrojů – na období 2006-2009. 

 Programy podpory výzkumu a vývoje vč. Národního programu výzkumu. 
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 Národní program sniţování emisí ze zvláště velkých spalovacích zdrojů 

znečišťování ovzduší. 

 Programy útlumu uhelného, rudného a uranového průmyslu. 

 Programy řešení sociálních důsledků sniţování zaměstnanosti v uhelném 

průmyslu a v elektroenergetice. 

 

Realizační nástroje v souboru – Dlouhodobé výhledy a koncepce 

 Zajištění souladu SEK s územními energetickými koncepcemi. 

 Dlouhodobý výhled energetického hospodářství do roku 2030. 

 Indikativní koncepce obnovy a náhrady doţívajících výroben elektřiny  

za zdroje s vyšší energetickou účinností a příznivějším vlivem na ţivotní 

prostředí. 

 Dlouhodobá indikativní koncepce vyuţití obnovitelných zdrojů energie 

v ČR. 

 Dlouhodobá stabilizace cen a vzájemných relací tarifů energetických 

komodit. 

 

Realizační nástroje souboru – Analytická, mediální a další opatření 

 Vyhodnocování a analytické činnosti. 

 Energetická statistika. 

 Mediální opatření. 

 Další opatření. 

Realizační nástroje v souboru – Ocenění dopadu na opatření k zajištění cílů SEK na 

státní rozpočet 

Většina navrhovaných opatření nemá dopad na státní rozpočet. Výjimkou jsou 

např. útlumové programy uhelného a rudného průmyslu a národních programů 

týkajících se hospodárnosti nakládání s energiemi, výzkumu a vytváření a udrţování 

strategických zásob zdrojů energie. 

 

6.4 Energetické scénáře  

Energetické scénáře byly podkladovým materiálem pro samotný vznik SEK. 

Obsahovaly energetické, ekologické a sociální parametry moţných směrů vývoje 

energetického hospodářství do roku 2030, v úzké návaznosti na různá tempa růstu HDP 

a opatření státu k moţnosti ovlivňování vývoje energetického hospodářství.   
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Scénáře byly posuzovány z hlediska národohospodářského, ale především 

z hlediska energetického. Jsou to modely zaměřené na ekonomiku, energetiku a ţivotní 

prostředí. Jejich cílem je nalezení rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu 

s energiemi. Modely umoţňují simulaci dopadů na trh s energiemi a to zejména 

v oblasti změn cen energií, omezení nebo změn ve výrobě, těţbě nebo dovozu nosičů 

energie, zvýšení limitů emisí jednotlivých škodlivin, v nákladech na sníţení emisí 

jednotlivých škodlivin, posuzování ekonomické efektivnosti jednotlivých energetických 

technologií atd. 

Celkem bylo zpracováno 40 různých scénářů, jejichţ počet se zúţil na konečných 

6 realistických variant (viz tab. 5), přičemţ konečný výběr preferovaného scénáře 

provedlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Toto ministerstvo na základě 

dalších analýz doporučilo vládě ke schválení tzv. „Zelený scénář“, který byl vládou  

v roce 2004 schválen. 

Tabulka č. 5 – Šest variant scénářů pro moţný vývoj energetického hospodářství  

Scénář Charakteristika 

Bílý Kombinovaný s převahou černého uhlí, nejniţší podíl jaderné energie 

Zelený Hnědouhelný, nejniţší závislost na dovozu primárně energetických zdrojů. 

Černý Černouhelný, s předpokladem nejvýše moţného dovozu černého uhlí 

Červený Vysoký podíl zemního plynu, velmi vysoká závislost na dodavatelích 

Modrý Kombinovaný s převahou jaderné energie, velmi vysoká závislost na 

dodavatelích 

Ţlutý Jaderný, velmi vysoká dovozní závislost 

 

6.4.1 „Zelený scénář“ 

Zelený scénář byl vybrán a schválen díky následujícím vlastnostem: 

 Administrativně se neblokuje ţádný zdroj primární energie. 

 Poskytuje subjektům v energetickém sektoru nejširší nabídku energetických 

zdrojů. 
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 Počítá s nejniţší dovozní energetickou závislostí a nejmenšími dopady 

v souvislosti se sniţováním nezaměstnanosti. 

 Ze všech navrhovaných scénářů nejdále nahlíţí do budoucnosti, tedy za rok 

2030 a uvaţuje tak se zásobami hnědého uhlí, které je schopno zásobit novou 

generaci uhelných elektráren (výstavba a zprovoznění po r. 2010) 

 Je nejvíce odolný vůči kolísání světových cen, s příznivými dopady na ceny 

elektřiny a tepla z velkých tepláren, protoţe domácí těţby hnědého uhlí má 

nejtransparentnější náklady. 

 Nejvíce odpovídá historickým tradicím ČR. 

 Byl nejvíce doporučovanou variantou ve veřejné diskusi k předloţenému návrhu 

SEK v roce 2003. 

 

Původní „Zelený scénář“ prošel prozatím jedinou změnou. Při jeho původním 

vzniku bylo pracováno s informacemi a daty, které byly v daném okamţiku známé. 

Od té doby vznikly nové poznatky jak z veřejných slyšení, tak ze scénáře 

Ministerstva ţivotního prostředí ČR (MŢP), a bylo nutné na ně reagovat. Tyto 

změny se týkaly především sjednocené daně z přidané hodnoty (DPH), vyuţití 

biomasy u elektrárenských výrobních bloků vyšších výkonů (nad 50MW) či změny 

počtu do provozu zavedených jaderných bloků z původních tří na dva (2x 600 MW). 

Tyto změny ovlivnily „Zelený scénář“ především v úsporách a posílily pozici 

obnovitelných zdrojů a zemního plynu na úkor tuhých, kapalných a jaderných paliv. 

Takto upravený „Zelený scénář“ byl označen jako – „Zelený scénář – U“. 

 Výstupy z něho jsou uvedeny v následující kapitole. 
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6.5 Státní energetická koncepce v číslech 

Tabulka č. 6 – Pravděpodobná výše a struktura spotřeby prvotních zdrojů energie 

„Zelený scénář – U“ (PJ b)) [12] 

Typ zdroje/rok 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

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 

Plynný 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 a) -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 

a) záporná hodnota v položce „elektřina“ znamená převahu jejího vývozu (aktivní 

saldo); při přepočtu PJ na TWh odpovídá např. rok 2005 saldu cca - 11,2 TWh 

(skutečnost byla -12,6TWh); podle scénáře dochází po roce 2010 k poklesu vývozu 

elektřiny (pokles salda), který je způsoben poklesem instalovaných výkonů zdrojů, 

vyrovnáváním české a evropských cen apod. 

b) 1 PJ (petajoule) = 10
15

J – je jednotka energie (tepla); 1 mil. tun hnědého uhlí 

z lomu Vršany představuje cca 11 PJ (výhřevnost 11 MJ.kg
-1

); Příklad: údaj z roku 

2005 -  507 PJ odpovídá cca 46 mil. tun hnědého uhlí (507:11) 

Z tabulky č. 6 vyplývá, ţe spotřeba (těţba) hnědého a černého uhlí bude 

s výhledem do roku 2030 klesat a to především díky plánovanému sníţení spotřeby 

hnědého uhlí k výrobě tepla a elektrické energie v elektrárnách nové generace (vyšší 

účinnost = menší spotřeba (*)) a také poklesu instalovaného výkonu. (blíţe tab.č.8). 

Spotřeba kapalného paliva – zemního plynu, bude stagnovat, poroste vyuţití jaderného 

paliva v souvislosti s plánovanou výstavbou dvou nových jaderných bloků (**).  

Za mírně přeceňovaný lze povaţovat (na základě vývoje několika posledních let) 

význam a podíl obnovitelných zdrojů. Charakteristické pro tento scénář je, ţe v celém 

mapovaném období se celková spotřeba pohybuje kolem hranice 1 800 PJ; dochází 

pouze k diverzifikaci jednotlivých PEZ (energetického mixu). 
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*) v roce 2009 začne výstavby nového moderního uhelného bloku spalujícího hnědé uhlí 

v lokalitě stávající elektrárny Ledvice (Bílina) – výkon bloku bude 660 MW; další 

uhelné bloky stejného výkonu plánuje ČEZ postavit v elektrárně Počerady (elektrárna 

by měla spalovat hnědé uhlí z lomu Vršany) 

**) podle posledních prognóz energetické firmy ČEZ, a.s. by to mohly být 2 nové 

jaderné bloky v současné elektrárně Temelín (+ 2 x 1200 MW) - zvětšení z dnešních 

2000 MW na 4400 MW. 

 

Tabulka č. 7 – Skutečná výše a struktura výroby elektřiny v letech 2000 a 2005  

a pravděpodobná výše a struktura výroby elektřiny v letech 2010 aţ 

2030 (v TWh) [12] 

Typ zdroje/ rok 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Hnědé uhlí 
43,06 42,66 37,3 32,76 31,72 28,86 28,46 

Černé uhlí 8,94 5,18 5,58 5,26 7,79 6,36 4,34 

Ostatní tuhá paliva 0,14 0,06 0,1 0,1 0,07 0,06 0,06 

Plynná paliva 4,69 3,66 4,56 6,25 7,27 7,37 6,46 

Kapalná paliva 1,59 0,84 0,62 0,6 0,48 0,41 0,34 

Jaderné palivo 13,59 26,04 26,04 26,04 26,04 30,24 34,44 

Obnovitelné zdroje 1,71 4,16 8,17 9,84 11,58 14,2 15,06 

Celkem 73,72 82,6 82,37 80,85 84,95 87,5 89,16 

 

Z údajů v tabulce č. 7 plyne, ţe úloha hnědého a černého uhlí bude ve výrobě elektrické 

energie zastávat stále menší úlohu. Na druhou stranu jaderné palivo a obnovitelné 

zdroje budou při výrobě získávat stále důleţitější postavení. Toto „vyrovnávání“ podílů 

potvrzuje, ţe rozhodujícími PEZ v ČR i pro budoucnost jsou domácí uhlí (především 

hnědé) a „jádro“. 
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Tabulka č. 8 – Srovnání vývoje instalovaného výkonu elektráren, výroby elektřiny, 

těţby hnědého uhlí a konečné spotřeby energie dle SEK [12] 

Hnědé uhlí - instalovaný výkon 

celkem v MW 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

7854 7360 6273 5491 5056 4530 4528 

Hnědé uhlí - úloha při výrobě 

elektřiny v TWh 
43,06 38,27 37,3 32,76 31,72 28,86 28,46 

Hnědé uhlí  - těţba v mil/tun 49,46 44.94 44,58 42,01 40,48 35,88 32,59 

Hnědé uhlí - konečná spotřeba energie 51 40 42 39 25 31 26 

Hnědé uhlí – centralizovaná výroba 

tepla v PJ 
90 66 67 76 74 63 60 

 

Z tabulky č. 8 vyplývá, ţe podle „Zeleného scénáře – U“ by mělo být po roce 

2030 na bázi hnědého uhlí provozováno v ČR minimálně 4 500 MW ve výrobních 

energetických zdrojích, u nichţ se předpokládá výroba ve výši cca 28,5 TWh elektrické 

energie. Pro naplnění tohoto záměru uvaţuje SEK pro rok 2030 s  těţbou cca 32,6 

milionů tun, protoţe mimo dodávky hnědého uhlí pro uhelné elektrárny bude přibliţně 

potřeba dodat 26 PJ (cca 2 mil. tun) v hnědém tříděném uhlí i pro zajištění 

malospotřeby v domácnostech a cca 60 PJ pro centralizovanou výrobu tepla. Tato 

energie by měla být zajištěna dlouhodobě za horizont roku 2030, a to zejména 

s ohledem na efektivní ţivotnost nových elektrárenských kapacit. 

 

6.6 Dílčí závěry ze Státní energetické koncepce – význam uvolnění územně 

ekologických limitů 

V oblasti těţby hnědého uhlí SEK definuje priority státu a stanovuje si krátkodobé 

a dlouhodobé cíle, kterých chce dosáhnout při ovlivňování vývoje energetického 

hospodářství v horizontu 30 let. Preferuje především vyuţití domácích zdrojů uhlí  

a jako PEZ, které posiluje národní soběstačnost, nezávislost a bezpečnost dodávek 

elektřiny a tepla. Tyto aspekty jsou rovněţ zakotveny v zákoně č. 44/1989 Sb. - „Zákon 

o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon)“.  

Z komentářů v kapitole 6 vyplývá, ţe je nutné udrţet těţbu hnědého uhlí aţ  

za horizont roku 2050, neboť elektrárenskými zdroji se rozumí elektrárny, které budou 

uvedeny do provozu po roce 2010 (po cca 2015 případně 2020) a jejich předpokládaná 
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efektivní ţivotnost musí být zhruba 40 let. Tato skutečnost tedy zakládá rozpor mezi 

„Zeleným scénářem – U“ SEK a tzv. nulovou korekcí UEL, neboť při zachování těchto 

limitů není moţné zajistit pro uvedené zdroje palivo z domácích těţebních lokalit.  

Nic na tom nemění předpoklad, ţe se po roce 2015 účinnost hnědouhelných 

elektráren nové generace zvýší ze 34% aţ k hranici 48%. U těchto zdrojů tedy dojde 

k výraznému sníţení měrné spotřeby (z cca 0,9 kg.kWh
-1

 na cca 0,65 kg.kWh
-1

); coţ 

představuje pokles spotřeby hnědého uhlí z teoretických (při zachování původní 

účinnosti) cca 25,6 mil tun na cca 18,5 mil [12].  Avšak ani toto sníţení spotřeby však 

neznamená, ţe uhelné zásoby v hranicích ÚEL (bez jejich korekce) postačují pro provoz 

nových energetických zdrojů. Je tedy zřejmé, ţe při nulové korekci UEL bude zásoba 

hnědého uhlí při výrobě elektrické energie (při 0,9 kg.TWh
-1

) spotřebována k horizontu 

2032 a v případě vyšší účinnosti elektráren, tedy 0,675 kg.kWh
-
1, do roku 2034 – 2035 

[12]. To však platí za předpokladu, ţe veškeré vytěţené hnědé uhlí bude pouţito 

výhradně pro zásobování nových elektráren. Při racionálním zhodnocení současného 

stavu a naznačeným výhledem do roku 2030 je nutno konstatovat, ţe ÚEL budou muset 

být přehodnoceny. 

Je také nutné zdůraznit, ţe SEK nezahrnuje rozhodnutí o rozsahu korekce ÚEL, 

ale pouze upozorňuje na nedostatek hnědouhelných zásob uvnitř těchto limitů. 

V uvedených souvislostech je ţádoucí, aby dosud platná usnesení vlády č. 331, 

444, 490 z roku 1991, která jiţ splnila svá poslání, byla nahrazena opatřeními 

zajišťujících také ochranu krajiny, sídel a ţivotního prostředí, avšak jiţ v nových 

politických, energetických a environmentálních podmínkách. V opačném případě 

dochází k rozporu mezi racionálními záměry SEK a realitou. Jako ilustrační příklad 

 oblasti legislativy lze uvést nesoulad mezi vládním usnesením č. 444/1991 Sb.  

o územně ekologickém omezení rozsahu těţby na straně jedné a vládním usnesením č. 

211/2004 Sb. o optimálním vyuţití domácích energetických surovin k výrobě elektrické 

energie na straně druhé. 

SEK, vládní usnesení a podobné významné dokumenty a především rozhodnutí  

o energetice země jsou nezastupitelnou rolí státních orgánů, tedy vlády. Energetika státu 

hraje v jeho fungování naprosto zásadní roli a není moţné, aby byl rozhodovací proces 

přenesen na někoho jiného. V této oblasti nemohou platit ani příliš „uvolněné“ 
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demokratické principy – stát nese zodpovědnost a ten musí rozhodovat. Prioritním 

úkolem pro vládu ČR tedy zůstává ÚEL racionálně přehodnotit. 

 

6.7 Státní energetická koncepce a současný vývoj 

SEK byla přijata v roce 2004 a zavazuje se, ţe naplňování priorit a cílů SEK bude 

vyhodnocovat MPO v tříletých intervalech. V roce 2007 uplynula lhůta na tříleté 

vyhodnocení a porovnání uvedených vizí se skutečností. Ve skutečnosti byl MPO 

předloţen jediný dokument, a to zpráva o stavu ţivotního prostředí, kterou předloţil 

ministr Bursík. Tato zpráva se věnovala úsporám energie a její obsah velmi kladně 

hodnotil platnou SEK ve sniţování energetické náročnosti a zvyšování úspor PEZ. 

V současné době je na MPO připraveno nové vyhodnocení plnění cílů SEK se záměrem 

předloţit ji počátkem roku 2008 vládě ČR [14]. 
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7. Závěr 

Ve své práci jsem se zabývala problematikou územně ekologických limitů těţby 

hnědého uhlí v souvislosti s legislativou České republiky a došla jsem k závěru, ţe 

jedinou legislativní překáţkou rozvoje těţby v SHP je stále platné usnesení vlády  

č. 444/1991 O územních ekologických limitech těţby hnědého uhlí a energetiky 

v severočeské hnědouhelné pánvi.  

Dále jsem územně ekologické limity posuzovala ze sociálního a ekonomického 

pohledu a došla jsem k přesvědčení, ţe zachování územně ekologických limitů by vedlo 

k velmi závaţným problémům týkajících se nejenom nezaměstnanosti, ale také celkové 

ekonomické situace obyvatel v mosteckém regionu. 

Dále jsem se zaměřila na popis a výklad Státní energetické koncepce, která nadále 

zůstává v platnosti, ale i v kolizi s programovým prohlášením vlády ČR. I proto je 

úkolem Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2008 připravit pro vládu ČR analýzu 

energetických potřeb v dlouhodobém horizontu a popsat jak dosáhnout rovnováhy mezi 

rostoucí spotřebou energie, sníţení energetické závislosti a ochranou ţivotního prostředí 

včetně klimatu a to vše při zachování konkurenceschopnosti průmyslu. To je velmi 

těţký úkol, který neřeší jen ČR, ale všechny evropské země. Na jedné straně má ovšem 

ČR tu výhodu, ţe je díky těţbě hnědého uhlí ve výrobě elektřiny soběstačná, na straně 

druhé je vázána programovým prohlášením stanoveným uţ před 17 lety, a které 

nedovoluje těţbu hnědého uhlí za územně ekologické limity.  

Domnívám se, ţe je úkolem politických činitelů udat směr, stanovit pravidla  

a to v době co nejkratší, neboť je ţádoucí vyřešit současný stav jak v oblasti rozvoje 

energetických trhů, tak trvalé nejistoty obyvatel obcí ohroţených výhledovou těţbou.  

Na základě informací, které jsem při tvorbě této práce zjistila, zcela souhlasím 

s prolomením územně ekologických limitů na velkolomech SHP, a to především 

z důvodu zajištění bezpečnosti energetického zásobování a omezení či zastavení 

nepříznivého vývoje sociálně ekonomické situace. 

Postup těţby za územně ekologické limity na lomech v SHP je zcela závislý  

na vládě ČR a věřím, ţe k rozhodnutí o těţbě vně limitů přistoupí více neţ zodpovědně, 

neboť jejich rozhodnutí ovlivní v mnoha směrech nejenom nás, ale i budoucí generace, 

na kterých by nám všem přeci jen mělo velmi záleţet.  
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