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Anotace 
 

Tato diplomová práce se zabývá možností rozšíření dobývácího prostoru na lomu 

ČSA.  Jsou zde analyzovány ekonomické, sociální a také ekologické dopady pro region 

a jeho obyvatele v případě prolomení územně ekologických limitů a následnému 

vytěžení zásob hnědého uhlí. Toto téma je velice citlivé. Důvodem je ta skutečnost, že 

má-li dojít k realizaci státní energetické koncepci, která je ve značné míře postavena na 

získávání energie z hnědého uhlí, bodou muset těžbě ustoupit dvě obce, Horní Jiřetín a 

Černice. Tato možnost  pro většinu obyvatel těchto obcí je nepřijatelná, což potvrdil i 

průzkum, který byl vypracován a vyhodnocen pro tuto práci. Dále jsou zde zdůrazněny 

věškerá negativa a pozitiva plynoucí z obou možných variant, to znamená pokračování 

či ukončení těžby. 

Klí čová slova: dobývací prostor, region, územně ekologické limity, hnědé uhlí, státní 

energetická koncepce 

 

Annotation 

This thesis deals with the possibility of extension of mining area in the quarry CSA. It 

analyzed the economic, social and environmental impacts for the region and its 

inhabitants in case of breaking the local environmental limits and subsequent extraction 

of brown coal. This topic is very sensitive. The reason is the fact that to happen to 

implement the state energy concept, which is largely based on energy from coal, will 

have to move production of two villages, Horní Jiřetín and Černice. This option for the 

majority of the population of these villages is unacceptable, as confirmed by the survey, 

which was developed and evaluated for this work. There are also highlighted all the 

negatives and positives from the two possible options, which means the continuation or 

termination of mining. 

 

 Keywords: mining area, region, local environmental limits, brown coal, the State 

Energy concept 
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1 Úvod 

 
Diplomová práce pojednává o možnosti rozšíření dobývacího prostoru dolu ČSA 

v katastru obcí Horní Jiřetín a Černice se všemi ekonomickými a sociálními důsledky pro 

obyvatele regionu, životní prostředí a státní energetickou politiku. 

Celá oblast Podkrušnohoří prošla ve své dlouhé historii celou řadou převratných změn. 

V průběhu minulého století  a především v jeho druhé polovině dosáhly změny vyvolané 

těžbou hnědého uhlí takového rozsahu, které nelze srovnat s jinými oblastmi naší 

republiky. 

Těžební činnost přecházející především na povrchovou těžbu v uhelných lomech 

jako dominantní způsob získávání uhelných ložisek poznamenal tuto oblast nezvratnými 

změnami. Tento negativní dopad na krajinu v podstatě zlikvidoval v severní a západní části 

okresu Most zemědělskou činnost. Dochází zde k likvidaci lidských sídel a ke změnám 

v dopravní infrastruktuře, přeložkám inženýrských sítí , toků a likvidaci vodních ploch, což 

mělo za následek částečné změny místního klimatu. 

V okrese  Most  bylo zlikvidováno více než 20 obcí včetně historického okresního 

města Most.Tisíce lidí bylo přestěhováno do sídlištních aglomerací a to v důsledku 

energetické koncepce státu zaměřené na výrobu elektrické energie z hnědého uhlí. Kromě 

samotné těžby uhlí bylo nutné odtěžit miliony kubíků nadložní zeminy a tu pak uložit na 

jiném místě, což vedlo k záborům další volné půdy. 

Těžba sebou nesla celou řadu vyvolaných milionových investic, spočívajících v již 

zmíněných přeložkách inženýrských sítí, dopravních spojů, výstavbou sídlištních bytů za 

likvidovaný bytový fond a také nemalé prostředky na nápravu a revitalizaci zasaženého 

území.  I když tato revitalizace probíhala od samého počátku, spočívala především 

v zalesňování části výsypek, z důvodů ne pevně ujasněných dalších postupů těžby.Celá 

řada takto založených rekultivací již splynula s ostatní nezasaženou krajinou. V současné 

době dosahuje rekultivační činnost podstatně větších rozsahů se snahou řešit tuto oblast 

komplexně a výhledově. Na druhé straně při konstatování nepříznivých a devastujících 

vlivů hornické činnosti je nutné zdůraznit, že tisíce lidí v této oblasti s těchto důvodů 
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získalo zaměstnání v porovnání s ostatními resorty velmi dobře honorované a to nejen při 

samotné důlní činnosti ale i na realizaci doprovodné a vyvolané investiční činnosti.  
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2 Historie dobývání v regionu a charakteristika regionu 

 
Severočeská hnědouhelná pánev je největší přírodní poklad severních a 

severozápadních Čech. Na severozápadě omezena mohutným valem Krušných hor a na 

jihovýchodě Středohořím. Podle geologických kritérií se severočeská hnědouhelná pánev 

dělí na jihozápadní část chomutovskou, střední mosteckou a severovýchodní teplicko-

chabařovickou. [1] 

 

2.1 Počátky dolování hnědého uhlí 

 

Začátky hornického dobývání hnědého uhlí v severních Čechách sahají až do konce 

středověku. Pro nedostatek a stále stoupající ceně dřeva k výrobě dřevěného uhlí pro hutě 

se pozornost začala obracet k výskytům hnědého uhlí.  

Nejstarší dosud známá historická zmínka o uhelném hornictví v dnešní oblasti 

Severočeského hnědouhelného revíru pochází z roku 1403 v městské knize Duchova. 

Druhým nejstarším záznamem o dobývání hnědého uhlí pochází z roku 1550 – 1580. 

Záznam pojednává o dolování u Jirkova, Hrobu a na Pětipesku. [2] 

Další zpráva o dobývání hnědého uhlí v oblasti pod Krušnými horami pochází 

z nejstarší knihy hrobské z roku 1566. Důsledky třicetileté války zabránily dalšímu 

uchování zpráv o těžbě uhlí, takže o hnědouhelném hornictví chybí déle než sto let 

jakákoliv zpráva. Až kolem roku 1740 jsou doloženy zmínky o dobývání u Všestud na 

Chomutovsku, Varvažova a Otovic na Ústecku. [1] 

V období po sedmileté válce mezi roky 1756-1763 se zvyšovala poptávka po 

levném palivu (levnějším, než je dřevo) a tak roste počet otvírek hnědouhelných slojích. 

Tyto otvírky měly jen místní význam a získání uhlí bylo použito pro vlastní potřebu 

vrchnosti nebo soukromých podnikatelů. Právě nová industrie uhelných dodávek lákala 

majitele půdy, kteří měli právo těžit uhlí. Tak se například otevřel roku 1763 městský důl 

Trojice severně od Duchova. [1] 
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Na dobývání uhlí na Mostecku se v minulosti značnou měrou podílel osecký 

klášter. První zprávy z jeho kronik se zmiňují o těžbě jílovitých hornin. Z roku 1763 je 

dochována písemná zmínka o uhelném dole, patřícím klášteru ve Střimicích u Mostu. Je 

také zmíněno právo obyvatelstva dobývat uhlí pro topné účely. Z dolů bylo využíváno 

pouze hrubé kusové uhlí. [2]  

Roku 1811 započala těžba mezi Horním Litvínovem a Chudeřínem, kde uhlí leželo 

v nepatrné hloubce pod ornicí. Téhož roku bylo objeveno uhlí pod mosteckým Hněvínem. 

Roku 1817 existovalo v Čechách  264 dolů. Počínající rozvoj uhelného hornictví byl silně 

utlumen napoleonskými válkami a nedostatkem dopravních a odbytových možností, 

nedostatek prostředků k zamezení a nápravě důlních škod a technické omezenosti důlních 

zařízení. Pustošení majetku, propadliny, zátopy a důlní požáry byly na denním pořádku. 

Bylo to dáno neřízeným dolováním, které bylo prováděno bez jakéhokoliv odborného 

dohledu. Do počátku 19. století probíhala těžba uhlí primitivním způsobem. Na výchozech 

uhelné sloje se zakládaly nehluboké jámy, z nichž se těžilo pomocí rumpálu. Tam, kde to 

situace dovolovala, bylo uhlí těženo malými povrchovými otvírkami. Jejich technické 

vybavení nebylo prakticky žádné. V případě rostoucího zájmu o uhlí nebo při narůstajících 

obtížích (přítoky spodních vod) byly hloubeny nové šachtice. Tato těžba uhlí postrádala 

jakýkoliv odborný dozor ze strany báňských úřadů. Tomuto divokému selskému  dolování 

byl učiněn konec v roce 1789. Poté bylo dobývání podmíněno propůjčováním dolovacího 

práva a podrobeno dohledu báňského úřadu, který byl pro uhelné hornictví zřízen v roce 

1783 v Jáchymově. 

V prvních desetiletích 19. století se uhlí dobývalo nejčastěji hlubinně, následně i 

povrchově. K oživení těžby po napoleonských válkách přispělo zahájení dopravy uhlí po 

Labi do německých zemí v roce 1830. Exportovalo se hlavně kusové uhlí, popel z uhlí, 

který se prodával zemědělcům jako hnojivo pro svůj vysoký obsah vápna a draslíku. 

Z otevření této labské cesty měly prospěch jen doly ležící v blízkosti Ústí nad Labem, 

vzdálenější uhelné otvírky neměly z této dopravní cesty naprosto nic. 

Čtyřicátá až padesátá léta 19. století dala základ k tomu, že se v celé severočeské 

uhelné pánvi začaly vytvářet tři odlišné celky, teplický, mostecko-duchcovský a 

chomutovský revír. Příčinou odlišností těchto celků v uhelné pánvi byla rozdílnost 

v odbytových, topografických a dopravních poměrech, jako . Nejvýznamnějším územím 

z hlediska průmyslu a hornictví se stala část nejvýchodnější pánve mezi Teplicemi a  
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Ústím. Stalo se tak v důsledku jejích dopravních možností, díky nimž byla 

zapojována do širšího palivového trhu jak vnitrozemského tak i zahraničního. Na 

Teplicku je stále větší zájem o těžbu uhlí z důvodu horšího nedostatku dřeva 

v Krušných lesích. Důvodem se stala rostoucí potřeba cihelen, pivovarů, vápenek, 

palíren a cukrovarů. Toto významné období pro teplicko-ústecký revír trvalo do 

sedmdesátých let 19. století, kdy se po změně dopravních podmínek přesunovalo 

kvalitnější uhlí z hlubších mosteckých dolů. [1] 

Významným mezníkem ve vývoji těžby uhlí v Severočeském hnědouhelném 

revíru (SHR) bylo zprovoznění dráhy Praha - Podmokly v letech 1851 - 1858 a její 

napojení na trať Drážďany - Hřensko v roce 1852. Tato trať procházela přímo 

hnědouhelnou pánví. Tato trať byla vedena z Ústí nad Labem, přes Trmice, 

Tuchomyšle, Chabařovice do Teplic. Její součástí byla tzv. labská vlečka spojující 

ústecké nádraží s labským břehem a ústeckým překladištěm uhlí. V roce 1868 byla 

zahájena doprava na trati Teplice - Duchcov, v roce 1870 Duchcov - Most - 

Chomutov. V průběhu stavby této tratě se napojovaly první doly.  

V sedmdesátých letech 19. století nastává postupný přesun dolování z 

Ústecka západním směrem na Duchcovsko, Mostecko a Chomutovsko. Oblast 

Mostecka se stává centrem revíru, kdy zde vzniká řada významných uhelných 

společností, předchůdců budoucích Severočeských hnědouhelných dolů (resp. MUS, 

a.s.) v čele s nejvýznamnější Mosteckou společností pro dobývání uhlí. Dále k nim 

patřily Severočeská uhelná společnost, Státní doly a Těžařstvo Lomské uhelné 

doly. [2].  

 

2.2 Historie těžby – Mostecká uhelná a.s. 

Využívání uhlí se v okolí Mostu datuje od roku 1594. V roce 1871 byla ve 

Vídni Vídeňskou směnečnou bankou založena Mostecká společnost pro dobývání 

uhlí jako první hnědouhelná akciová společnost v Rakousku-Uhersku. Koncem roku 

1945 vznikl název Severočeské hnědouhelné doly (SHD) v Mostě. Tento název se 

udržel až do roku 1992. Po rozpadu SHD byla Fondem národní majetku založena 

v roce 1993 Mostecká uhelná společnost, a.s. Společnost vznikla spojením bývalých 

státních podniků Doly a Úpravny Komořany, Doly Ležáky a Doly Hlubina. [3]
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 Mostecká uhelná a.s. (MUS) byla v roce 2007 největší společností skupiny 

Czech Coal. Mostecká uhelná a.s. disponuje největšími zásobami uhlí v ČR a dodává 

je jak pro energetiku, tak pro malospotřebitele. Těžba uhlí probíhá v povrchových 

lomech v lokalitách Československá armáda (ČSA) a Vršany, kde hrubá těžba v roce 

2007 dosáhla 14 586 tisíc tun. V lokalitě Vršany těžba probíhá uvnitř schválených 

DP Holešice a Vršany, v lokalitě ČSA bude nadále probíhat v rámci územně 

ekologických limitů. Poslední činný hlubinný hnědouhelný důl v ČR, tedy důl 

Centrum provozuje dceřiná společnost Důl Kohinoor a.s. . V lokalitě Hrabák se 

zpracovává průmyslová směs o nižší výhřevnosti, která je určena hlavně pro 

elektrárny Chvaletice, Mělník a Počerady. Z úpravny uhlí Komořany jsou dodávány 

topné směsi do velké energetiky a závodových elektráren. Tříděné a prachové uhlí 

také z této úpravny jsou určené hlavně pro domácnosti a teplárenství. Nakládka 

uhelných produktů je zajišťována na zpracovatelské lokalitě Hrabák a na Úpravně 

uhlí Pomořany. [3] (viz. Příloha č.1). 

 

2.3  Charakteristika regionu 

2.3.1 Klimatické poměry 

Mostecko je charakteristické výraznou rozdílností reliéfu. Přitom na poloze 

utváření povrchu území závisí vytváření klimatu oceánského a kontinentálního, 

nížinného a horského a klimatu na větrných a závětrných místech morfologicky 

členitého území. Oceánské klima se vyznačuje mírnějšími změnami a kratším 

obdobím vegetačního klidu. Klima kontinentální je charakteristické většími a 

dlouhotrvajícími zimními mrazy a v létě opět vysokými teplotami. Území Mostecka 

leží na rozhraní oceánského a kontinentálního klimatu. Pro Mostecko je 

charakteristické i velmi proměnlivé klima ve vztahu k nadmořské výšce. Ve vyšších 

polohách klesají teploty a zvyšuje se sluneční záření. Rovněž kolísání denních a 

nočních teplot na horách je větší než v nížinách. Pro pánevní část Mostecka je 

charakteristická tvorba inverzních stavů, kdy se v nížině ukládá (zvláště v zimě) 

studený vzduch a nízko položené mraky zachycují sluneční záření. V důsledku 

dešťového stínu má kotlina mostecké pánve nižší oblačnost, nízké srážky a větší 
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kolísání teplot, čímž se více přibližuje kontinentálnímu klimatu, kdežto krušnohorská 

část Mostecka klimatu oceánskému. Klimaticky lze Mostecko rozdělit v podstatě na 

dvě oblasti: na pánevní část (včetně úseku Českého středohoří) a část 

Krušnohorskou. Obě se od sebe výrazně klimaticky odlišují. Přechod tvoří jižní 

svahy Krušných hor. Všeobecně platí, že oblast Krušných hor se vyznačuje mírně 

chladným a vlhkým klimatem, kdežto Podkrušnohoří závětrnou polohou v dešťovém 

stínu Krušných hor a částečně i Doupovských vrchů s klimatem výrazně sušším a 

teplejším [4]. 

 

2.3.2 Hydrologické poměry 

Mostecký region se děli do dvou skupin. Do první skupiny patří severní 

(horská) část, která je deštivá a je prameništěm mnoha vodních toků. Do druhé 

skupiny patří střední a jižní část regionu, která leží v dešťovém stínu a je na vody 

velmi chudá. Při popisu vodstva na Mostecku nelze opomenout změny, způsobené 

povrchovou těžbou hnědého uhlí. Toky byly nejen regulovány a upravovány, ale byl 

změněn i jejich směr. Příkladem je řeka Bílina, jejíž směr byl změněn na několika 

místech a všechny její levostranné (horské) přítoky byly také změněny. V této 

souvislosti je nutné se zmínit o vodním díle podkrušnohorský přivaděč, do kterého je 

zaústěno několik krušnohorských toků. Byl budován po etapách od roku 1961 do 

roku 1982 a slouží k zásobování průmyslu a energetiky Chomutovska a Mostecka 

povrchovou vodou a jako ochrana hnědouhelných dolů před účinky povodní. [4] 

 

Vodní toky 

Nejvodnatějším a nejdelším tokem oblasti je řeka Bílina, která pramení na 

Chomutovsku a vlévá se v Ústí nad Labem do řeky Labe. Její celková délka je 82 

km. 

Levostrannými přítoky Bíliny jsou bystřinné toky se značným spádem, které jsou 

zaříznuty v krušnohorských údolích. Délka těchto toků je různá a pohybuje se od 4 

km (Divoký potok) do 15 km (Bílý potok). Pravostranné přítoky, které jsou málo 

vodnaté, s malým spádem a v suchých letech zcela vysychají.. Délky těchto 
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pravostranných přítoků se pohybují od 2 km (Blažimský potok) do 25 km (Srpina). 

[4] 

 

Vodní plochy 

S rozvojem hnědouhelného hornictví na Mostecku muselo být sice 

zlikvidováno Komořanské jezero, ale náhradou byl na řece Bílině a jejích přítocích 

vybudován systém vodních nádrží, které zajišťují ochranu povrchových dolů před 

povodněmi, a navíc slouží k vodárenským účelům. V severní části Mostecka v 

Krušných horách jsou to nádrže Jezeří, Janov, Loupnice, Jiřetín a Fláje. Největší z 

nich je vodní nádrž Fláje, která má rozlohu 149 ha. Je zásobárnou pitné vody pro 

Mostecko a Teplicko a zadržuje asi 22,5 miliónu m3 vody. Ve střední a jižní části 

Mostecka jsou to pak nádrže Újezd (Kyjice), Zaječice a Lužické nádrže. 

V důsledku báňské činnosti a následné rekultivace vznikly vodní plochy, 

které mají na Mostecku svůj specifický ráz. Jedná se o rekultivované a zatopené 

zbytkové jámy po povrchových hnědouhelných dolech. Nejznámějšími z nich jsou 

vodní nádrž Benedikt a Matylda (bývalý Důl Vrbenský), které slouží jako nádrže pro 

rekreační účely. Nádrž Elisabeth slouží jako odkaliště z mostecké čistírny městských 

odpadních vod. Nádrže Saxonie a Venuše pak jako plaviště popelových odpadů. [4] 

V příštích letech zde budou postupně (v časové návaznosti na ukončení těžby) 

zaplavovány vytěžené prostory po lomech Ležáky - Most, Čs.armáda, Vršany - 

Šverma a směrem východním i po Lomu Bílina. [4] 

 

Podzemní vody          

 V blízkosti vesnice Zaječice a Korozluk, Sedlece, Židovic a Bečova se 

vyskytuje studená sírano-hořečnatá voda, kterou známe pod názvem Zaječická hořká 

voda.Ve městě Bílina se čerpá studená hydro-uhličitano-sodná kyselka se zvýšeným 

obsahem fluoru, která se dodává do obchodní sítě pod názvem Bílinská kyselka. U 

obce Břvany se čerpá studená hydro-uhličitano-síranová kyselka se zvýšeným 

obsahem sodíku, vápníku, hořčíku a fluoridů, která je známá pod názvem Praga. [4] 

     

Čistota a ochrana vod         

 V regionu se v důsledku výskytu hnědouhelných ložisek velmi rozvinul 

průmysl uhelný a chemický. Vody ovlivněné uhelným průmyslem se vyznačují 
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především zvýšenou kyselostí, vysokou koncentrací rozpuštěných látek a zvýšenými 

koncentracemi některých kovů, především železa a manganu. I chemický průmysl do 

značné míry ovlivňuje kvalitu povrchových i podzemních vod. V minulosti nebyla 

dostatečně prováděna ochrana proti únikům nebezpečných látek a voda byla velmi 

znečištěná.  

 

2.3.3 Pedologické poměry           

 Mezi nejúrodnější půdy Mostecka patří černozemě, které se vyskytují 

vesměs v jižní, tzv. zemědělské části regionu, vyvinuly se hlavně na na sprašových 

horninách. Pánevní část Mostecka se vyznačuje značnou devastací půd jako důsledek 

hnědouhelné těžby. Na poklesech terénu po hlubinné těžbě dochází k degradaci půdy 

silným podmáčením, zabahněním až zavodněním. Při povrchové těžbě, která zde 

převládá, jsou původní humózní vrstvy půdy odděleně odtěženy jako součást 

nadložní skrývky a je využíván při zemědělské rekultivaci. Na takto 

zrekultivovaných výsypkách se vzniklé půdě vzniká tzv. antropogenní půda. V 

oblasti Krušných hor se lesní hnědé půdy vyvíjely na zvětralinách krystalických 

minerálně chudých hornin. V náhorních částech této horské oblasti s nízkými 

teplotami a vysokými srážkami se vyvinuly hnědé podzolované půdy s vysokým 

organickým obsahem, značně kyselé a zpravidla silně zamokřené, z jejichž 

humusového horizontu se vyplavuje značná část živin. Jejich výrazné okyselení bylo 

umocňováno navíc i dlouhodobým působením extrémně kyselých složek 

průmyslových a dopravních exhalací. V nejvlhčích částech Krušných hor se 

vyskytují i půdy rašelinové. [4]  
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3 Zájmy těžařů, energetická politika státu, vliv na 

obyvatelstvo 

 

3.1 Představení skupiny Czech Coal 

Skupina Czech Coal (viz. přílohy, č. 2) zahrnuje společnost Czech Coal a.s., 

obchodníka s energetickými komoditami, především s hnědým uhlím (73 %), 

elektrickou energií (26 %) a povolenkami na emise skleníkových plynů (1 %), 

společnosti Vršanská uhelná a.s., Litvínovská uhelná a.s. a Czech Coal Services a.s.. 

Do skupiny rovněž patří řada obslužných společností a majetkové účasti v 

regionálních teplárnách (viz. přílohy, č. 3).      

   

3.1.1 Produkty 

 

a) hnědé uhlí 

Prodej hnědého uhlí ve skupině Czech Coal zajišťuje společnost Czech Coal 

a.s. Odpovídá za prodej mosteckého hnědého uhlí do energetiky a zajišťuje obchodní 

zastoupení Mostecké uhelné a.s. pro prodej tříděného uhlí v segmentu domácností a 

malých kotelen. 

Skupina v roce 2007 uplatnila na trhu přes 15 milionů tun mosteckého 

hnědého uhlí. Pro prodej mosteckého hnědého uhlí je rozhodující tuzemský trh, na 

němž bylo uplatněno 14,9 milionu tun hnědého mosteckého uhlí, což je cca 99 % 

roční produkce (viz. přílohy č. 4). 

 Prodej mosteckého hnědého uhlí je směrován do tří segmentů trhu - do 

elektroenergetiky, do segmentu tepláren a závodových elektráren a do segmentu 

domácností a malých kotelen. Z hlediska sortimentní skladby produkce mosteckého 

hnědého uhlí dominuje výroba a prodej topných a průmyslových směsí s podílem na 

celkové produkci téměř 83 %. Prodej tříděných druhů činí přibližně 5 % celkových 

prodejů. Tříděné druhy uhlí jsou prodávány převážně malospotřebitelům. Mezi 
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odběratele tříděného, ale i prachového uhlí patří průmyslové a komunální teplárny. 

Do energetiky směřují průmyslové a topné směsy (viz. přílohy, č. 1)  

Prodej uhlí prostřednictvím útvaru Czech Coal a.s. a v roce 2007 byl směřován do tří 

segmentů trhu a to: 

� Velká energetika - 72,48 % (10,9 milionu tun mosteckého hnědého uhlí) 

� Teplárny a závodové elektrárny – 23,85 % (téměř 3,6 milionu tun 

mosteckého uhlí) 

� Domácnosti a kotelny – 3,69 (téměř 0,6 milionu tun mosteckého hnědého 

uhlí) 

�  

Tříděné hnědé uhlí: 

Prodej tříděných druhů organizují v České republice tři těžební společnosti a 

pohybuje se v rozmezí od 3,4 do 3,7 milionů tun ročně. Skupina Czech Coal se 

dlouhodobě podílí na těchto prodejích v úrovni 30 %. [3] 

Energetické hnědé uhlí: 

Je určen segmentu elektroenergetiky a teplárenství. Hlavním zákazníkem je 

elektrárenská společnost ČEZ, společnost Chemopetrol, United Energy a Elektrárny 

Opatovice. [3] 

 

b) neuhelné produkty 

Skupina Czech Coal se zabývá také využíváním vedlejších energetických 

produktů, tedy zbytků po spalování uhlí. V neupravené formě jsou vedlejší 

energetické produkty využívány v zařízení k využívání odpadů, především k tvorbě 

kolejového lože, k podsypovým a posypovým účelům a vytváření násypů a zásypů 

při stavbě pozemních komunikací a tras linek dálkové pasové dopravy. V upravené 

formě je odebírán granulát a granulát aditivovaný do výsypek povrchových dolů pro 

separátní nebo směsné zakládání do výsypek a pro násypy a zásypy. [3] 

 

c) teplo 

Pojem teplárenství označuje společnou výrobu tepla a elektřiny v rámci 

jednoho technologického procesu. Výroba centralizovaného tepla je dlouhodobě 
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jedním z rozhodujících a vysoce stabilních segmentů k nákupu mosteckého hnědého 

uhlí. Společný prodej paliva, tepla a elektrické energie uvnitř skupiny tak přináší 

vzájemně výhodnou spolupráci. 

zákazníci skupiny Czech Coal v teplárenství 

• United Energy právní nástupce, a.s.        

• Příbramská teplárenská, a.s.        

• Teplárna Strakonice, a.s.         

• Teplárna Otrokovice, a.s.        

• Actherm, spol. s r.o., odštěpný závod Chomutov      

• Žatecká teplárenská, a.s.  

Zákazníci, kteří zásobují obyvatelstvo teplem z elektroenergetiky 

• ČEZ, a.s.          

• International Power Opatovice, a.s.       

• Energotrans a.s. (Pražská teplárenská)  

 

d) povolenky na emise 

Skupina Czech Coal je účastníkem národního rejstříku pro obchodování s 

povolenkami na emise skleníkových plynů, který je spravován společností Operátor 

trhu s elektřinou, a.s. [3] 

 

3.1.2   Strategie skupiny Czech Coal  

 Obchodní strategie skupiny je založena hlavně na střednědobých a 

dlouhodobých smlouvách, které  vytváří podmínky pro dlouhodobé využívání 

hnědého uhlí jako domácí cenově dostupné suroviny. Skupina bude nucena zahájit 

snížení produkce, aby  udržela prodej mosteckého hnědého uhlí na stejné úrovni jako 

v předchozích letech a tedy kolem roku 2020 v lokalitě ČSA omezit objem těžby až 

na polovinu stávající úrovně, tedy cca na 2,5 milionu tun ročně. V rámci limitů totiž 

obsahuje lom ČSA posledních 48 milionu tun hnědého uhlí. Skupina proto připravuje 
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obchodní řešení, které co nejlépe zajistí rovný přístup všech zákazníků ke zmenšující 

se nabídce hnědého uhlí, které je způsobena především územními limity těžby 

stanovenými v usnesení č. 444/1991. Jedním z kroků je příprava aukční formy 

prodeje hnědého uhlí. Princip aukcí se zavádí na veškeré volné zásoby uhlí v rámci 

územních limitů. [3] 

 

3.2 Zájmy těžařů 

Hnědé uhlí je jediným domácím primárním zdrojem energie, v němž je Česká 

republika soběstačná. Ložiska hnědého uhlí se nacházejí ve 4 pánvích. Největší 

Severočeská pánev je situována pod Krušnými horami a táhne se od Chabařovic až 

ke Kadani a Žatci. Další je Sokolovská, Chebská a Žitavská pánev. Veškerá zásoby 

hnědého uhlí jsou odhadovány na 9,87 miliardy tun, z toho na využívaných ložiscích 

2,39 miliardy tun. V rámci tzv. územních limitů jsou vytěžitelné zásoby odhadnuty 

na 1,20 miliardy tun uhlí. Mostecká uhelná společnost, a.s. provozuje v současné 

době 3 těžebny hnědého uhlí. Jedná se o hlubinný důl Centrum v Záluží, velkolom 

ČSA a velkolom Hrabák. Těžba v dole Centrum bude ukončena v roce 2010. 

Výpadek těžby z tohoto dolu bude nahrazen těžbou z velkolomu ČSA. Velkolom 

Hrabák, těžící především energetické uhlí pro elektrárnu Počerady není omezen 

v těžbě územními limity, a těžba v úrovni cca 6 mil.tun bude pokračovat i za rok 

2050. Předpokládané ukončení těžby uhlí vyvolané dosažením hranice územních 

limitů postihne velkolom ČSA kolem roku 2015. Za územními limity pod obcemi 

Horní Jiřetín a Černice je ukryto cca 280 mil.t. (II.etapa) velmi kvalitního hnědého 

uhlí. Rozšířením těžby do III. a IV. etapy by se otevřela cesta k dalším 470 mil.t. 

strategických zásob (viz. příloha č. 5 a č. 12). 

 Zatímco těžba hnědého uhlí Mostecké uhelné a.s. dlouhodobě klesá, 

poptávka roste. Tato nerovnost se může navíc ještě kvůli stávajícím územním 

limitům těžby prohlubovat. 

Pokud nebudou zpřístupněny zásoby hnědého uhlí za územní limity v lokalitě 

ČSA, klesne během příštích deseti let těžba Mostecké uhelné a.s. na méně něž 

polovinu dnešního stavu. Tato situace bude mít tyto důsledky: 
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� Nejistota těžby za stávajícími územními limity znemožňuje Czech Coal a.s. 

uzavírat dlouhodobé smlouvy o dodávkách uhlí přesahující rok 2015. Již po 

roce 2012 bude muset klesnout objem těžby v ČSA na polovinu stávající 

úrovně, tedy zhruba na 2,5 milionu tun ročně. V rámci limitů totiž obsahuje 

lom ČSA posledních 48 milionů tun hnědého uhlí. Skupina Czech Coal proto 

vidí řešení v aukčním prodeji uhlí. 

� Po roce 2020 by společnost dobývala jen v lokalitě Vršany, která ročně 

vyprodukuje 6–7 milionů tun uhlí, přičemž v roce 2007 činil objem 

prodaného mosteckého uhlí 15,04 milionu tun. 

� Ztráta 280 milionů tun hnědého uhlí v II. etapě lomu ČSA znamená zatížení 

zahraniční platební bilance dovozem 628,3 TWh elektřiny (odhad cca 700 

miliard Kč), snížení příjmů a zvýšení výdajů státního rozpočtu na řešení 

problematiky nezaměstnanosti. (viz. přílohy č. 6) 

� V případě setrvání platnosti limitů totiž bude nejpozději do roku 2021 

zrušeno přibližně 2,7 tisíce pracovních míst přímo ve Skupině. Včetně 

dodavatelů a dalších návazných profesí se jedná přibližně o 9,5 tisíce lidí, 

kteří přijdou o práci. (viz. přílohy č. 7) 

� Zvýší se ovšem i riziko nezajištění dodávek tepla pro Prahu (Mělník), 

Chomutov, Most, Litvínov, Hradec Králové, Pardubice, Strakonice, Příbram, 

Zlín a Otrokovice, cca pro 750 000 obyvatel ČR. (viz. přílohy č. 8) 

� Nedostupnost zásob za územními limity komplikuje i rozhodování investorů 

o výstavbu nových efektivních uhelných elektráren, které mají mnohem 

příznivější ekologické parametry než stávající. [3] 

 

3.3 Vliv ukon čení nebo pokračování těžby lomu ČSA na 

obyvatelstvo 

 Činnost lomu ČSA by měla být na základě územních limitů ukončena 

zhruba do pěti let, kolem roku 2014 a dotěžením v roce 2017. To bude mít za 

následek propouštění zaměstnanců. Jedná se téměř o tři tisíce pracovníků, přímo na 

dole, což je přibližně polovina z celkového počtu Mostecké uhelné a.s. Tato 

společnost zaměstnává téměř desetinu práce schopných obyvatel okresu Most a více 
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jak dvě procenta okresu Chomutov. O práci přijde ale i téměř deset tisíc lidí 

v návazných profesích. Tím se zvýší již tak vysoká míra nezaměstnanosti v těchto 

okresech. Současný odhad počtu zaměstnanců v případě realizace II. etapy lomu 

ČSA v roce 2014 je skoro 8500 pracovních míst. 

V rámci zaměstnanosti se jeví varianta pokračovat v těžbě jako opodstatněná.  

 

3.4 Energetická politika státu 

Státní energetická politika je základní dokument vyjadřující cíle v 

energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského 

rozvoje, včetně ochrany  životního prostředí. Státní energetickou politiku zpracovává 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, jako otevřený dokument s výhledem na 15 až 20 

let a předkládá ji ke schválení vládě.  

Energetická politika je založena na shodných pilířích jako energetická politika 

Evropské unie, to znamená, že zdůrazňuje požadavky na zajištění: 

• cílů ochrany životního prostředí a respektování zásad udržitelného rozvoje 

• bezpečnosti dodávek energie  

• podpory konkurenční schopnosti ekonomiky 

V tomto rámci jsou dále respektovány tyto základní záměry: 

• zajištění účelného a ekonomicky výhodného využití domácích prvotních 

energetických zdrojů (umožňujících omezit závislost na dovozu paliv a 

energie), včetně zachování přiměřené míry národního zacházení s domácími 

energetickými zdroji a příslušnou energetickou infrastrukturou: 

• vymezení závazků veřejné služby, resp. ve všeobecném ekonomickém 

zájmu 

• dosažení souladu mezi ekonomickým a sociálním rozvojem a ochranou 

životního prostředí České republiky, jejích regionů a lokalit 

• postupné zajištění společných cílů a záměrů EU, včetně aplikace legislativy 

speciálně určené pro sektor energetiky 
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• rozšíření svobody rozhodování konečných zákazníků o způsobu či výběru 

zdrojů dodávek paliv a energie a energetických služeb 

• vytvoření průhledných a relativně stabilních věcných a legislativních 

podmínek pro efektivní řízení podnikatelských procesů subjekty, které 

zajišťují dodávky paliv a energie a příslušné energetické služby 

 

3.4.1 Základní problémy energetického sektoru 

 
 Energetická náročnost tvorby hrubého domácího produktu (HDP) je v České 

republice ve srovnání s vyspělými státy stále relativně vysoká. Energetická 

náročnost, vyjádřená jako spotřeba primárních energetických zdrojů na jednotku 

hrubého domácího produktu (při použití přepočtu paritou kupní síly), je v ČR 2,3 

krát vyšší než hodnota zemí EU, ale ve srovnání s maximální hodnotou v rámci EU 

je rozdíl jen 4 % (Portugalsko). Srovnání energetické náročnosti ČR a zemí střední a 

východní Evropy však vychází pro ČR příznivěji (Slovensko má energetickou 

náročnost vyšší, Polsko téměř stejnou, Maďarsko mírně nižší).  

 Hlavní příčinou vysoké energetické náročnosti ČR ve srovnání s vyspělými 

zeměmi EU je výrazně nižší souhrnná hospodářská produktivita. Další příčinou je 

struktura primárních energetických zdrojů a konečné spotřeby s vyšším podílem 

tuhých paliv (na druhé straně však tato struktura snižuje dovozní závislost a omezuje 

růst pasivního salda obchodní bilance státu). Dalším důvodem vyšší energetické 

náročnosti je historická struktura průmyslové výroby, ve které je vysoký podíl 

energeticky náročných odvětví (hutní výroba, průmysl stavebních hmot apod.). 

Jedním ze současných problémů energetiky je podpora únosné těžby 

domácích energetických nerostných surovin (orientace na tuzemské zdroje se 

sociálními aspekty a udržení zaměstnanosti v těžebních regionech). 

 Pro oblast těžby uhlí je nutné zabezpečit důslednou ochranu zásob 

energetických zdrojů pro očekávané využití ve vzdálenější budoucnosti. 

 Hnědé uhlí - je nezbytné respektovat územní ekologické limity těžby hnědého 

uhlí. 
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Rozčlenění zásob určených k odpisu podle platných usnesení vlády č. 331/1991, 

č. 444/1991 a č. 490/1991 o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí 

uvádí následující tabulka: 

  

Tabulka č. 1: Rozčlenění zásob určených k odpisu 

Lokalita Určeno k odpisu Usnesení vlády č. 

Lom ČSA - MUS, a. s., Most 392 mil. tun 444/1991 

Lom Libouš, Lom Bílina - SD, a. s., 
Chomutov 

301 mil. tun 444/1991 

Lom Chabařovice - PK Ústí, s. p. 100 mil. tun 331/1991,444/1991 

Sokolovský revír 177 mil. tun 490/1991 

Celkem 970 mil. tun  

Zdroj: Interní materiály MUS a.s. 

 Usnesení vlády byla naplněna a zásoby odepsány na lomu Libouš, lomu 

Chabařovice a v Sokolovském revíru, a to v celkovém objemu 578 mil. tun. 

Dobývací prostory byly po odpisu zásob redukovány podle závazných linií. 

Chráněná ložisková území zůstala nezměněna. Nutno konstatovat, že usnesení vlády 

č. 444/1991 v případě dobývacích prostorů lomu ČSA nebylo zcela naplněno. 

Zásoby kvalitního a málo sirnatého hnědého uhlí v tomto dobývacím prostoru zatím 

nebyly odepsány. Posouzení současného stavu na lomu ČSA z hlediska horního 

práva lze shrnout tak, že podmínkou povolení další hornické činnosti je vyřešení 

střetů zájmů s vlastníky nemovitostí, s obcemi, popř. i s orgány, jimž přísluší ochrana 

veřejných zájmů (při umožnění dalšího postupu lomu ČSA se jedná o zpřístupnění 

minimálně 750 mil. tun zásob nejkvalitnějšího hnědého uhlí s výhřevností nad 17,5 

MJ.kg-1 ). Z hlediska energetické politiky státu platí výše uvedený návrh řešení, tj. 

územní ekologické limity těžby budou respektovány.  

 Disponibilní zásoby hnědého uhlí při respektování územních ekologických 

limitů těžby hnědého uhlí a při dále uváděných ročních těžbách by mohly být 

vyčerpány do roku 2040.          

 Z hlediska využití zásob hnědého uhlí a lignitu, které má ČR v současné době 

k dispozici, lze zajistit zdroje pevných paliv do roku 2060, avšak při korekci 

územních ekologických limitů těžby (lomu ČSA, lomu Bílina a otvírce rezervních 
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nových ložisek). Pokud nebude o těchto omezeních v uvedeném termínu rozhodnuto, 

budou tyto zásoby buď pro těžbu zcela ztraceny, nebo vzniknou báňské podmínky, 

které zhorší ekonomiku těžby do té míry, že neumožní jejich rentabilní vytěžení. [5] 

 

3.4.2 Disponibilita hnědouhelných zásob podkrušnohorských pánví ve vztahu 

ke Státní energetické koncepci 

 

Dne 10. března roku 2004 bylo vydáno vládní usnesení č. 211 ke Státní 

energetické koncepci. Tato koncepce vytyčila čtyři základní cíle pro období do roku 

2030. Patří k nim mimo jiné i „optimalizace využití domácích energetických zdrojů“ 

a tedy i zmírnění tempa růstu závislosti na dovozech energie, zejména zvýšení 

disponibility a prodloužení životnosti domácího potenciálu zásob tuhých paliv, 

především hnědého uhlí, protože v případě výstavby nových efektivních zdrojů je 

nezbytné uvolnit zásoby hnědého uhlí v potřebné výši minimálně na čtyřicet let 

jejich provozu. [6] 

Ze schváleného zeleného scénáře SEK vyplývá, že v období mezi roky 2011 až 

2024 bude uvedeno do provozu 4 137 MW instalovaného výkonu nových 

hnědouhelných elektráren, takže v roce 2030 bude na bázi hnědého uhlí provozováno 

v ČR minimálně 4 528 MW uhelných elektráren. Budou zajišťovat  min. 28,46 TWh 

elektrické energie. Pro splnění tohoto předpokladu uvádí Státní energetická koncepce 

z roku 2004 pro rok  2030 pravděpodobnou těžbu hnědého uhlí na úrovni 32,59 mil. 

tun. 

Tyto předpoklady nelze splnit při zachování vládních usnesení o územně 

ekologických limitech těžby v původní podobě z roku 1991, zejména vládního 

usnesení č. 444/91 Sb., kterým byla omezena těžba činných lokalit v oblasti 

severočeské hnědouhelné pánve. Je si toho vědoma i sama vláda, protože v záznamu 

z jednání její schůze konané dne 10.3. 2004 se hovoří o „racionálním přehodnocení 

územně ekologických limitů“.  

 Souběžně s přípravou vládního usnesení č. 211 o Státní energetické koncepci 

zadal Krajský úřad Ústeckého kraje zpracování konceptu „Územního plánu velkého 

územního celku“. Koncept řeší územní rozvoj regionu ústeckého kraje v jediné 

variantě, a to v rámci územně ekologických limitů. Pouze v případě lokality Bílina, 

umožňuje návrh konceptu alternativně postup porubních front tohoto lomu sz 
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směrem do tzv. Libkovického pole, a to do vzdálenosti 1000 m od jv okraje obce 

Mariánské Radčice. Zpracování konceptu Územního plánu velkého územního celku 

Ústeckého kraje je tak v rozporu se Státní energetickou koncepcí a jeho schválení by 

dále zkomplikovalo využití vytěžitelných zásob hnědého uhlí vně ÚEL  v souladu se 

záměrem SEK. [6] 
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4 Průzkum a vnímání dané problematiky obyvateli H. 

Jiřetína 

 

 V měsících leden až únor 2009 jsem uskutečnil průzkum pomocí anketních 

lístků v rámci diplomové práce na téma: Rozšíření dobývacího prostoru dolu čs. 

armády a jeho ekonomicko-sociální důsledky pro region. K této studii jsem použil 

nashromážděné anketní lístky za účelem zmapovat, jaký názor mají lidé v Horním 

Jiřetíně a osadě Černice na prolomení ekologických limitů těžby hnědého uhlí. 

Anketa (viz. příloha č. 9) si myslím vystihuje názory žijících obyvatel v této oblasti 

na tuto složitou problematiku. 

 

Metodika:  

K získání informací od respondentů jsem použil metodu přímého dotazování 

náhodným výběrem. Cílovou populací byli obyvatelé Horní Jiřetína a Černic. 

Analýzu dat jsem provedl pomocí programu Microsoft Office Excel. 

Nashromážděná data jsem převedl do příslušného programu, zpracoval a zpřehlednil 

pomocí tabulek a grafů. 

 

Nástroj pro výzkum: 

Jako nástroj pro výzkum zvolím „anketu“. Anketa je nesystematický průzkum 

názorů veřejnosti nebo nějaké skupiny. Dává nám pouze orientační náhled. Liší se od 

dotazníku v tom, že soubor dotazovaných, kteří odpovídají na anketu, není 

reprezentativním vzorkem populace. Anketní lístky mohou být distribuovány 

několika způsoby. 

 

Typ otázek: 

1. Polootevřené (více alternativ, poslední otázka je otevřená)  

2. filtrační (dělí soubor na podsoubory) 
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4.1 Předběžný průzkum 

 

Cílem předběžného průzkumu bylo získat dostatečné množství informací, 

které by mi posloužily k vytvoření ankety. Předběžný průzkum měl dvě fáze: 

1. nalezení studie, které se zabývaly také touto problematikou 

2. rozhovory s respondenty s předběžnou verzí ankety 

Během zpracování ankety jsem provedl cca 5 rozhovorů. Zaznamenával jsem si 

komentáře a reakce respondentů na otázky. Anketu jsem postupně měnil. Výsledkem 

byla konečná verze ankety, kde jsou pro respondenty logicky formulované a 

srozumitelné otázky. V příloze uvádím jen konečnou verzi ankety. 

 

4.1.1 Stanovení základních hypotéz 

 

Na základě pročtení různých studií, článků a odpovědí respondentů na 

předběžnou verzi dotazníku jsem stanovil hypotézy, které se mi vyvrátí nebo potvrdí. 

 

1. Více jak 80 % respondentů nebude souhlasit s prolomením těžby hnědého uhlí 

za územní ekologické limity 

2.  Více jak 50 % respondentů bude vidět klad v pokračování těžby v nových 

pracovních příležitostech 

3.  Více jak 75 % respondentů bude vidět hlavní negativum v pokračování těžby 

ve ztrátě svého domova 

4.  100 % respondentů, kteří nesouhlasí s těžbou, jsou utvrzený ve svém postoji a 

žádný důvod je nepřesvědčí ke změně názoru 

 

4.1.2 Výsledky předběžného průzkumu 

 

  I přes omezené množství respondentů a přečtení studií mi předběžný 

průzkum naznačil trendy, které by mohly směřovat k mým hypotézám. 

Více jak 80 % respondentů nebude souhlasit s prolomením těžby hnědého uhlí za  

  územní ekologické limity. Více jak 50 % respondentů bude vidět klad těžby hlavně 

v nových  pracovních příležitostech. Negativum těžby budou tamní obyvatelé vidět 
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hlavně ve ztrátě svého domova. 

 

4.2 Hlavní fáze průzkumu 

  

Velikost vzorku 

Když uvážím neochotu lidí vyplnit anketní lístky v předvýzkumu, stanovil 

jsem si velikost vzorku o 20 respondentech. 

 

Místo sběru dat 

Obec  Horní Jiřetín a osada Černice. 

 

Termín dotazování 

Data jsem sbíral od 5. ledna do 20. února. 

 

Průběh sběru dat 

První vlna sběru dat směřovala k mým známým a anketní šetření probíhalo 

bez komplikací. Druhá vlna sběru dat probíhala na ulicích obcí, kde jsem se setkal 

často s neochotou lidí vyplnit anketní lístek z důvodu nedostatku času a jiných 

argumentů. 

 

Metoda sběru dat 

 Pro účely mého výzkumu jsem zvolil metodu přímého dotazování náhodným 

výběrem. 

 

4.3  Příklady provedených výzkumů 

 

 Zde uvádím příklad anketních šetření, které se prováděly v obcích Horní 

Jiřetín a osady Černice. Tyto výzkumy mi namohly ke stanovení výše uvedených 

základních hypotéz. 
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4.3.1  Výzkum CVVM 

 

V roce 2007 provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 

Sociologického ústavu Akademie věd ČR) sociologický výzkum po celé ČR na téma 

„Prolomení limitů těžby hnědého uhlí na Mostecku“. Výzkumu se zúčastnilo 1 132 

respondentů, kteří byli reprezentativně vybraní podle kritéria pohlaví, věku, vzdělání, 

velikosti místa bydliště a regionu. 

 Výsledek výzkumu nebyl nějak překvapivý: cca dvě třetiny Čechů (66 %) 

nesouhlasí s prolomením limitů těžby hnědého uhlí na Mostecku. S těžbou souhlasí 

jen 8 % respondentů, 26 % dotázaných nemá na těžbu žádný názor, neví. 

Respondenti výzkumu „Ekologické chování Čechů“ mj. odpovídali na otázku, zda 

souhlasí či nesouhlasí se zachováním územních limitů těžby hnědého uhlí.  

 

 Graf č.1: Ekologické chování čechů 

 
 Zdroj: http://www.greenpeace.org/czech/news/dve-tretiny-obcanu-nesouhlasi (úprava: Vít 

Křesák) 

 

4.3.2 Anketa deníku Mostecka 

 

V roce 2007 provedl deník Mostecka anketní šetření, které se týkalo těžby za 

územní ekologické limity. Anketní lístky byly doručeny obyvatelům Horního 

Jiřetína. Ankety se zúčastnilo 94 lidí. 5 lidí by bylo ochotno jednat s Mosteckou 

SOUHLASÍTE ČI  NESOUHLASÍTE SE ZACHOVÁNÍM
ÚZEMNÍCH LIMIT Ů TĚŽBY HNĚDÉHO UHLÍ?  

rozhodně nesouhlasí 
22% 

neví 
26% 

spíše souhlasí 
7% spíše nesouhlasí 

44% 

rozhodně souhlasí 
1% 
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uhelnou, zbytek je proti těžbě. Vyjádřit se k těžbě měli také možnost všichni lidé  na 

internetových stránkách tamního deníku. Zde bylo hlasování vyrovnanější.  S těžbou 

souhlasilo 1 074 lidí, 821 bylo proti. (Oldřich Hájek, Jitka Bakovská, 18.7.2007, 

Mostecký deník) 

 

4.4 Anketní šetření 

 

 Na základě výzkumu jsem se pokusil potvrdit nebo vyvrátit hypotézy, které 

jsem si stanovil v předběžném výzkumu (4.1.1). 

 
První otázka z mé ankety zněla: 
„Souhlasíte či nesouhlasíte se zachováním územních limitů těžby hnědého uhlí?“ 
(možnost jedné odpovědi, odpovídají všichni respondenti) 
 
 Z dotázaných respondentů v Horním Jiřetíně a Černicích „rozhodně 
nesouhlasí“ 14 dotázaných. Čtyři dotázaní spíše nesouhlasí s prolomením těžby, 
pouze dva respondenti „spíše souhlasí“. Rozhodně ano pro těžbu není žádný 
dotázaný. 
 

Graf č. 2: Souhlas či nesouhlas se zachováním územních limitů těžby hnědého uhlí 
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 Zdroj: Vlastní zpracování z anketního šetření 
 
 
Z tohoto poznatku potvrzuji první hypotézu, která zní: 
 
Více jak 80 % respondentů nebude souhlasit s prolomením těžby hnědého uhlí za 
územní ekologické limity 
 
 

n: 20 respondentů 
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Druhá otázka z mé ankety zněla: 
„Jaké vidíte výhody těžby?“ 
(možnost jedné odpovědi, odpovídají všichni respondenti) 
 
 Polovina z dotázaných respondentů vidí výhody v prolomení těžby v nových 
pracovních příležitostech. Druhou nejčastější odpovědí bylo finanční odškodnění. 

 
 

  Graf č. 3: Pohled respondentů na výhody těžby 
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JAKÉ VIDÍTE VÝHODY T ĚŽBY?

 
 Zdroj: Vlastní zpracování z anketního šetření 
 
 
Z tohoto poznatku potvrzuji druhou hypotézu, která zní: 
 
Více jak 50 % respondentů bude vidět klad v pokračování těžby v nových 

pracovních příležitostech 
 
 
Třetí otázka z mé ankety zněla: 
„Jaké problémy vidíte v prolomení těžby?“ 
(možnost jedné odpovědi, odpovídají všichni respondenti) 
 
 Jak je vidět z grafu, téměř 100 % dotázaných vidí problém ve ztrátě svého 
domova. Pouze jeden respondent jako prioritní problém zvolil poškození životního 
prostředí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n: 20 respondentů 
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 Graf č. 4: Pohled respondentů na problémy v prolomení těžby 

 
  Zdroj: Vlastní zpracování z anketního šetření 
 
Z tohoto poznatku potvrzuji třetí hypotézu, která zní: 
 
Více jak 75 % respondentů bude vidět hlavní negativum v pokračování těžby ve 

ztrátě svého domova 
 
 
Čtvrtá otázka z mé ankety zněla: 
„Existuje nějaký důvod, který by Vás přesvědčil k souhlasu s těžbou?“ 
(Odpovídají jen ti, kteří nesouhlasí s těžbou) 
 
 Z 18 dotázaných respondentů, kteří nesouhlasí s těžbou, si jich 16 stojí pevně 
za svým názorem a žádný důvod k souhlasu s těžbou je nepřesvědčí. Pouze dva 
respondenti by se nechali přesvědčit. 
 
  
  Graf č.5: Důvody souhlasu s těžbou 

2

16

0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

po
č
et

ano ne nevím

EXISTUJE NĚJAKÝ DŮVOD, KTERÝ BY VÁS PŘESVĚDČIL K  
SOUHLASU S TĚŽBOU?

 
  Zdroj: Vlastní zpracování z anketního šetření 

19 

0 0 1 0 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

počet 

ztráta domova hluk prašnost poškození 
životního 
prostředí 

nevím 

JAKÉ PROBLÉMY VIDÍTE V PROLOMENÍ T ĚŽBY? 

n: 20 respondentů 

n: 18 respondentů 



Vít Křesák: Rozšíření dobývacího prostoru 

2009 27 

 
 
Z tohoto poznatku zamítám čtvrtou hypotézu, která zní: 
 
100 % respondentů, kteří nesouhlasí s těžbou, jsou utvrzení ve svém postoji a žádný 
důvod je nepřesvědčí ke změně názoru 
 
 
4.5 Výsledky anketního šetření 

 

 Anketní šetření, které jsem prováděl od ledna do února dopadlo takto: 

V Horním Jiřetíně a osadě Černice nesouhlasí s těžbou z celkového počtu 20 

dotázaných 18 respondentů. Dva dotázaní s těžbou souhlasí. Další otázka zkoumala, 

zda vůbec obyvatelé vidí nějaké klady v prolomení těžby i když  těžbu většina 

razantně odmítá. Uvědomují si vůbec nějaké výhody? Výsledek nebyl překvapující, 

lidé si opravdu uvědomují důležitost nových pracovních míst, které jsou na 

Mostecku pro vysokou nezaměstnanost (cca 23 %), velmi důležitá. Druhou 

nejčastější odpovědí bylo finanční odškodnění (takto odpovídali často mladí lidé, 

kteří do budoucna plánují odchod z těchto obcí, z důvodů lepších a dostupnějších 

pracovních míst i kulturního vyžití). 

 Na otázku, jaký největší problém vidí v prolomení těžby hnědého uhlí viděli 

dotázaní hlavně ve ztrátě svého domova (i když většina mladších lidí z dotázaných 

respondentů plánuje do budoucna odchod z obce, volili také ztrátu svého domova, 

neboť k němu mají vytvořený cit – dům po rodičích, prarodičích apod.). Pouze jeden 

dotázaný viděl nevětší problém v poškození životního prostředí. 

 Na poslední čtvrtou otázku odpovídali jen respondenti, kteří s těžbou 

nesouhlasí ať už spíše nesouhlasí nebo zásadně nesouhlasí. Otázka zněla: Existuje 

nějaký důvod, který by Vás přesvědčil k souhlasu s těžbou? Jak se dalo očekávat, 

z 18 respondentů, kteří s těžbou nesouhlasí, si jich 16 pevně stojí za svým názorem a 

žádný důvod je nepřesvědčí k jejímu porušení. Zbylí dva respondenti by se nechali 

přesvědčit (z důvodu vysokého odškodnění). 
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5  Stanovení ekonomických, sociálních a ekologických 

důsledků v případě otevření či neotevření dolu a návrhy 

řešení 

 

 Prapůvodcem většiny energie na Zemi je sluneční záření nebo teplo ze 

zemského nitra. Energii vytvořenou v přírodě za miliony let se snaží lidstvo 

zužitkovat během několika staletí. Bohužel, výroba a spotřeba energii jsou velmi 

často spojeny s ekonomickými, sociálními a enviromentálními problémy. Současný 

progresivní trend v energetické politice prosazuje vyrovnaný „energetický mix“. 

Není jednoduché řešení pro vytvoření tohoto mixu, neboť každý zdroj má své 

výhody i nevýhody. 

 

5.1  Ekonomické důsledky 

 

 Česká republika je v zásobování elektřinou v současné době soběstačná, po 

roce 2015 bez dalších investic nikoliv. Platná státní energetická koncepce č. 211 

z roku 2004 předpokládá využití hnědého uhlí i za územní limity (danými dřívějším 

vládním usnesením č. 444 z roku 1991). Jak ukazuje graf, Státní energetická 

koncepce z roku 2004 předpokládá, že by měla být energie (teplo i elektřina) 

v současné době vyráběna ze 38,3 % z hnědého uhlí, z 26 % z jaderné energie, 5,2 % 

z černého uhlí, 3,7 % ze zemního plynu a 4,2 % z obnovitelných zdrojů (jak je vidět 

z grafu, státní energetická koncepce se nenaplnila). Oproti tomu v roce 2030 má 

vzrůst podíl energie z jaderného paliva na 34,4 %, podíl hnědého uhlí klesnout na 

28,5 % a výrazně na 15 % stoupnout obnovitelné zdroje. 

Je možno této vize vůbec dosáhnout? Podle grafu č.6 se v roce 2005 podílely 

obnovitelné zdroje energie na hrubé výrobě elektřiny jen z 5 %. Proč nejsou 

obnovitelné zdroje používány ve větším měřítku? Odpověď je prostá. Je jednoduší 

použít „energetické konzervy“ s koncentrovanou energií ve formě fosilních paliv. 
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 Česká republika má vzhledem ke svým geografickým a dalším podmínkám 

předurčeno, že bude patřit k oblastem s nejdražší energií. Jinak tomu není i u 

obnovitelných zdrojů. Česká republika nemá významný hydroenergetický potenciál, 

protože ležíme na rozhraní několika povodí, sluneční svit u nás nedosahuje 

parametrů jižních zemí a větrné poměry jsou až na výjimky nedostačující. Je fakt, že 

naše hospodářství je energeticky velmi náročné a energií se šetří málo. [7] 

 Jak je vidět z grafu č.1, naše požadavky na energii v ČR z velké části 

uspokojujeme z uhlí. Jeho zásoby jsou omezené a je nutné hledat zdroje jinde. 

 

 Graf č. 6 : Podíl zdrojů na hrubé výrobě elektřiny v ČR v roce 2005 

Podíl zdrojů na hrubé výrobě elektřiny v ČR
v roce 2005

hnědé uhlí
49%

jádro
33%

obnovitelné zdroje
5%

černé uhlí
7%

plynná paliva
4%

kapalná paliva
2%

 
 Zdroj: [7]  

 

Podíl výroby elektrické energie z hnědého uhlí v ČR 

  V roce 2007 dosáhla ČR při výrobě elektrické energie svého maxima, neboť 

bylo vyrobeno 88, 2 TWh elektrické energie (více o 3,9 TWh než v roce 2006), což 

je nárůst o 4,6 % oproti roku 2006. 

Hnědouhelné elektrárny se podílely z 64,3 % (nárůst oproti roku 2006 o 2,2%) na 

celkové výrobě elektrické energie, v jaderných elektrárnách bylo vyrobeno 29,7 % 

(méně o 1,2 % oproti roku 2006). 
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5.1.1 Vliv lomu ČSA na zaměstnaneckou situaci 

 

V rámci územních limitů by měl lom ČSA ukončit svou činnost v roce 2014 a 

dotěžení proběhne do roku 2017. Ukončení těžby bude mít za následek snížení stavu 

zaměstnanců.  

 Mostecká uhelná a.s. a většina jejích dceřiných společností patří mezi 

nejvýznamnější zaměstnavatele v Ústeckém kraji. Poskytují práci více než 6 tisícům 

zaměstnanců, kteří tvoří 8,3 % zaměstnaných obyvatel okresu Most a 2,3 % okresu 

Chomutov (viz. přílohy č. 10). Zavřením samotného lomu ČSA ztratí práci přibližně 

2,7 tisíce pracovních míst přímo ve skupině. Ztráta zaměstnání se netýká jen 

samotného lomu, ale i návazných profesí, což bude mít za následek další ztrátu 

zaměstnání  to u cca 9,5 tisíce lidí, kteří přijdou o práci (viz. přílohy č. 7). Zároveň se 

prohloubí problematika už tak vysoké nezaměstnanosti v mosteckém regionu, kde 

v Mostě a Chomutově je míra nezaměstnanosti nejvyšší v republice. [5] 

  

5.1.2  Zisk pracovních míst spojený s prodloužením těžby lomu ČSA  

  
 V současné době odhaduje personální odbor MUS a.s. možný počet 

zaměstnanců v roce 2014, v případě realizace II. etapy lomu ČSA, na 8 381 

pracovních míst uvnitř celé skupiny, z toho 5 106 míst v MUS a.s. . [5] 

 
 
5.1.3  Předčasné ukončení těžby hnědého uhlí na dole ČSA a jeho negativní 

ekonomické důsledky 

 

Enormní růst závislosti na dovážených palivových energetických zásob a to do 

budoucna s úplnou závislostí. 

Ztráta 280 mil. tun hnědého uhlí s hodnotou energetického ekvivalentu cca 5000 PJ. 

Zatížení zahraniční platební bilance dovozem 628,3 TWh elektřiny = 703 mld. Kč. 

Snížení příjmů a zvýšení výdajů státního rozpočtu na řešení problematiky 

nezaměstnanosti o 3 mld. Kč za rok 

Zvýšení míry nezaměstnanosti v okrese Most z 22,7% na 29,3% 

Riziko nezajištění dodávek tepla pro Prahu, Most, H. Králové, Pardubice [5] 
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5.1.4  Pokračování těžby hnědého uhlí na dole ČSA 

 

Pozitiva 

Eliminace negativních důsledků uvedených při ukončení těžby. 

Tuzemská výroba téměř 13 TWh elektřiny ročně z hnědého uhlí po dobu 50 let (2016 

– 2065) 

Možnost získání dalších 470 mil. tun strategických zásob hnědého uhlí po roce 2065 

Vyšší úroveň dopravního a vodohospodářského řešení a realizace územního systému 

ekologické stability po ukončení těžby. 

 

Negativa 

Demolice dvou obcí Horní Jiřetín a Černice, které by musely ustoupit těžbě. 

Přesídlení a finanční vyrovnání téměř 2000 obyvatel z těchto obcí. 

 

5.1.5   Přemístění obcí Horní Jiřetín a Černice do nových sídel 

 

Vychází se z faktu o nepřemístitelnosti ložiska a trvalé hrozby jeho využití. 

Přemístění obcí z důvodu těžby vyhrazeného nerostu není ve světě nic neobvyklého. 

V Německu do roku 2004 bylo z důvodu těžby přesídleno 111 tisíc obyvatel z 308 

obcí. Ostatně demolice obcí a přesídlování obyvatel pamatuje i naše historie. 

V severočeské hnědouhelné pánvi bylo těžbou postiženo a tím pádem zlikvidováno 

26 obcí. 

V ČR je v současné době toto  legislativně dostatečně ošetřeno horním zákonem a 

zákony souvisejícími. 

Těžební organizace musí vycházet z principu řešení podmínek přemístění převážně 

dohodou, to znamená nabídkou obci a obyvatelům nadstandardních náhrad, které 

umožňují: 

 - dohodu o lokalitě, kde bude vybudována nová obec 

 - vybudování „nové obce“ ve vybrané lokalitě v souladu s územním plánem 

 - respektování a umožnění individuálního výběru místa a způsobu náhrad 

  - řešení individuálních problémů jednotlivců a skupin různých typů majitelů,  
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 nájemníků, podnikatelů, spolků  

 - zajištění a úhrada právního a technického poradenství 

 

 

5.2 Sociální důsledky 

 

Varianty vypořádání střetů zájmů ve městě Horní Jiřetín a osady Černice 

Vládní usnesení č. 211/2004 o Státní energetické koncepci vytváří složitou 

situaci pro obyvatele Horního Jiřetína, Černic, skupinu Czech Coal, českou 

energetiku a teplárenství. Z tohoto vládního usnesení vyplývá pokračování těžby 

hnědého uhlí. To je právě v nesouladu s dřívějším usnesením č. 444/1991, které 

stanovuje územní limity. 

 Skupina Czech Coal a její těžební společnost Mostecká uhelná a.s. je povinna 

řídit se horním zákonem. Vládní usnesení o územních limitech těžby je podzákonnou 

normou. Zákon ukládá společnosti co nejhospodárněji a s co nejšetrnějším přístupem 

k ŽP vytěžit nerost. Ukládá také vypořádat střety zájmů. 

 Situace na lomu ČSA u města Horní Jiřetín není jen lokálním problémem 

severních Čech, protože pokud by se nepokračovalo v těžbě za územní limity, tak 

není možné naplnit schválenou variantu Státní energetické koncepce. Jaký by to 

mělo následek? Snížila by se produkce energie z domácích zdrojů, energie by se 

musela dovážet ze zahraničí a tudíž by došlo k nárůstu její ceny. 

 V únoru roku 2005 obyvatelé Horního Jiřetína rozhodli o tom, že nesouhlasí 

s prolomením územních limitů. MUS a.s. respektuje výsledky tohoto referenda. 

Respektuje také i výsledek negativního postoje k těžbě z referenda roku 2006, které 

proběhlo v Litvínově. 

 V červnu roku 2006 obdrželi obyvatelé města Horního Jiřetína a Černic 

nabídku na vypořádání v případě přesídlení z důvodu pokračování těžby. Platnost 

publikované nabídky na vyrovnání v případě přesídlení obce končí 30. června roku 

2009. Obyvatelé si mohou vybrat mezi skupinovou výstavbou, v rámci které 

zájemcům náhradní bydlení v rámci odškodnění zrealizuje MUS, nebo mohou zvolit 

finanční vypořádání a stavět sami dům či řešit jinou bytovou situaci. Společnost má 

několik vytipovaných míst na výstavbu až 2 200 domů. Skupina Czech Coal je 
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připravena zahájit výstavbu rodinných domů v lokalitě Lom- Na Výklučeninách (viz. 

přílohy č. 11). 

 V rámci přesídlení obce a výstavby nových domovů MUS připravila čtyři 

možnosti vypořádání: 

 

1. Stavba s Mosteckou uhelnou a.s. – skupinová výstavba v lokalitě Lom – Na 

Vyloučeninách (viz. Přílohy č.11) 

Za původní objekt pro bydlení je nabízen objekt nový. Například při hodnotě 

nemovitosti 1,1 milionu bude mít nový postavený dům od MUS pro tříčlennou 

rodinu cenu 2,7 milionu. Odškodňovaný získá rodinný dům odpovídající této 

hodnotě, nikoli hotovost. Nabídka MUS v případě skupinové výstavby dále zahrnuje: 

právní poradenství, technické poradenství, služby architekta, pomoc při zajištění 

půjček, inženýring při realizaci skupinové výstavby, dále i pomoc sociálně slabším 

osobám, v případě zájmu i podporu zaměstnanosti v rámci provozu MUS a podporu 

při studiu pro potřebu MUS. [3] 

 

2. Finanční odškodnění pro individuální výstavbu či pořízení jiného náhradního 

bydlení odškodňovaným 

Individuální výstavba či pořízení náhradního bydlení mimo lokality 

skupinové výstavby MUS. Zájemce o tuto variantu odškodnění bude při hodnotě 

nemovitosti 1,1 milionu a tříčlenné rodině odškodněn částkou 3,2 milionu Kč. 

Finanční prostředky budou ze strany MUS uvolňovány po dohodě s odškodňovaným 

postupně tak, aby jejich tok umožňoval realizaci náhradního bydlení 

odškodňovaným. [3] 

 

3. Jednorázové finanční odškodnění nemovitostí 

Jako základ hodnoty je stanovena odhadní cena dle odborného znaleckého 

posudku. Tu navýší o dohodnutý koeficient. MUS případně bezúplatně zajistí 

komplexní servis služeb spojených s prodejem. [3] 

 

4. Individuální řešení pro specifické případy (podnikatele, nájemníky, spolky 

atd.) 
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• podnikatelům (například odškodnění nemovitosti, náhrada prokazatelného zisku po 

dobu 3 let, pomoc při vyhledávání nové podnikatelské aktivity, technická pomoc při 

zajištění náhradní provozovny) 

• obyvatelům obce, kteří nejsou vlastníky nemovitosti (nájemníkům) 

• spolkům, sdružením, zájmovým organizacím (například finanční odškodnění, 

možnost výstavby náhradních objektů, zajištění náhradních ploch…) 

• zdravotně postiženým formou sociální asistence [3] 

 

5.3 Ekologické důsledky 

 

Těžba neovlivňuje životní prostředí až při svém provozu, ale už 

v prvopočátcích. Dané lokality určené k těžbě se musí upravit, zničí se zde žijící 

fauna a flora a to nemluvě o bourání vesnic či měst ležících na ložiscích této 

suroviny.  

U samotné těžby je velkým problémem u povrchových lomů, které jsou 

v současnosti nejrozšířenějším typem dobývání uhlí polétavý prach, zplodiny z ohňů 

a zápar vznikajících na odkrytých částech uhelné sloje a na výsypkách, kdy dochází 

k nekontrolovatelnému hoření uhlí. Dalším problémem jsou emise výfukových plynů 

z tamější automobilové dopravy sloužící k nakládání a převozu zeminy a uhlí. 

Automobily mají také za následek nadměrný hluk pocházející z jejich motorů. Mezi 

další rušící element patří také hluk z pásové dopravy a těžařských strojů. Negativem 

je také produkce komunálního odpadu a nebezpečného odpadu. Příkladem je 

například kal z lapáku nečistot nebo obaly od nebezpečných látek. Kontaminaci 

zemin pak způsobují například mazací tuky nebo olejové filtry. To vše dnes řeší 

naštěstí těžební společnosti sanacemi, které se provádějí po ukončení těžby.  Krajinu 

vrací do původního stavu rekultivací, ale už však ji bohužel nedokáží vrátit původní 

ráz. Tvoří zde místo původních lokalit uměle vytvořené reliéfy, jezera, zemědělské 

plochy, rekreační centra, lesy. 
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5.3.1 Problematika emisí 
 
 Těžebními a úpravárenskými aktivitami vznikají zcela logicky prašné i plynné 

emise, které se podílejí na imisní zátěži důlního pracoviště i v jeho okolí. Prašnost 

vzniká jak při vlastní těžbě, tak i v procesu přepravy uhlí a nadloží, při zakládání 

zemin  na výsypkách a v rámci úpravárenského procesu. Plynné emise jsou zdrojově 

vázány hlavně na  prostor vlastního lomu, kde vznikají v důsledku zápar a ohňů 

uhelné substance, při výrobě tepla v kotelnách a při podnikové dopravě. [8] 

 Opatřením proti prašnosti by mohlo být například výstavba nových kotelen, 

budování bezprašných komunikací, zkrápění provozních komunikací a přesypů 

dálkové pásové dopravy i skrývky v rámci úpravy uhlí. [8] 

Co se týče podílu jednotlivých sektorů na vzniku emisí skleníkových plynů, 

nejvyšší produkci vykazuje energetika ze stacionárních zdrojů a to z cca z 68 %, 

druhé místo zaujímá energetika z mobilních zdrojů (cca 13 %). Na třetím místě stojí 

průmyslové procesy a to z 9 % a zemědělství (cca 5%). 

Produkce emisí skleníkových plynů od roku 2000 stagnuje a zároveň se mění 

struktura jejích zdrojů. Emise ze stacionárních zdrojů pokračují v mírném poklesu, 

emise z motorové dopravy výrazně rostou. [8] 

Uhelnou energetiku ovlivňuje řada mezinárodních závazků ČR. Produkce 

CO2 je v důsledku Kjótského protokolu regulována obchodem se emisními 

povolenkami. SO2, nejvýznamnější  škodlivá látka vznikající při spalování hnědého 

uhlí je regulována národními emisními stropy. Výše emisních stropů je odvozena 

z Göteborského protokolu k Úmluvě EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší – 

CLRTAP a ze směrnice 2001/81/ES (o národních emisních stropech), jejíž 

implementace proběhla zákonem č. 86/2002. [8] 

Ústecký kraj má díky své surovinové základně možnost  se aktivně podílet a 

přilákat řadu investic z oblasti energetiky, neboť v Evropě bude během příštích 20 let 

nutné investovat přibližně jeden bilion eur, aby bylo možno vyhovět očekávané 

poptávce po energii. Výzva Evropské strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou 

a bezpečnou energii, k redukci CO2 a  zvyšování konkurenceschopnosti, umožňuje 

Ústeckému kraji využít zájmu investorů financovat zejména modernizaci 

energetického průmyslu ke zvýšení životní úrovně obyvatel. [8] 

Jde hlavně o následující: 
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� V rámci státní energetické koncepce (SEK) prosazovat přechod ze současné 

technologie výroby elektrické energie na výstavbu nových, efektivnějších 

zdrojů, které výrazně zvýší účinnost výroby a budou představovat pokrok 

v přechodu od klasických uhelných technologií k systému „čistých uhelných 

technologií“. Tyto zdroje přinesou úsporu samotného paliva a snížení CO2 [3 

� Pro tyto nové zdroje je nutné zajistit dostatek paliva do takové míry, aby 

jejich výstavba byla z nákladového hlediska efektivní, a zajistit takovou 

právní dokumentaci, která umožní příznivý rozvoj energetiky i v budoucích 

padesáti a více letech. [8] 

 

5.3.2 Problematika hluku 

 

 Hluk je nežádoucí zvuk, který působí na náš sluchový orgán a jeho účinky se 

pak mohou projevovat jako výkyvu nějaké funkce či poruchy orgánů. Z těžební 

technologie vyvíjejí hluk hlavně rýpadla, dálková pásová doprava i zakladače a 

doplňková mechanizace. Rozhodující je, v jaká vzdálenosti jsou situovány od 

obytných zón a jaké překážky zvukové vlny překonávají. Příkladem protihlukových 

opatření můžou být: 

� Protihlukové stěny podél pásových dopravníků 

� Zabudování pryžových podložek  pro střední díly pásových dopravníků 

� Výměna nepřesných válečků u pásových dopravníků za přesné 

� Použití kvalitních a méně hlučných převodovek [3] 

 

5.4  Shrnutí ekonomických důsledků 
 
 
• Zásoby hnědého uhlí ČR jsou jediným významným PEZ státu, jehož využitím 

lze zabránit hrozící budoucí téměř 100% energetické závislosti na dovozu 

• Schválená státní energetická koncepce (SEK) je zpracovaná v souladu s 

novými přístupy, které uplatňují všechny vyspělé země nejen EU, ale i světa 

– s orientací na využití PEZ zaručují bezpečnost a ekonomickou dostupnost 

energetického zásobení 
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• Z těchto důvodů SEK považuje stále i když ve snížené míře, domácí hnědé 

uhlí za strategický palivový zdroj a vychází z předpokladu racionálního 

přehodnocení tzv. ÚEL jeho těžby 

• Racionální přehodnocení ÚEL umožní využití 280 mil. t hnědého uhlí lomu 

ČSA II. etapa a 120 mil. t hnědého uhlí lomu Bílina v období let 2015 - 2065 

• Využití hnědého uhlí za ÚEL jen při postupu lomu ČSA ve II. etapě  umožní 

obnovu elektráren o výkonu cca 2000 MW s životností 50 let a vyloučí 

zastavení stávajících dodávek tepla pro Prahu, Most, Litvínov, Hradec 

Králové  a Pardubice. 

• Pokračování těžby lomu ČSA II. etapa vytváří 12 tisíc  (místně 8,5 tisíc 

pracovních příležitostí) 

• Ukončení těžby by mělo za následek ztrátu zaměstnání nejen pro pracovníky 

na dole, ale také v hnědouhelných elektrárnách, které jsou závislé na 

dodávkách uhlí. 

• V případě nepokračování těžby, vzniknou rovněž velké ztráty uhelné 

společnosti, spojené s odpisem těžebních strojů a zařízení, které nebudou mít 

uplatnění. 

• Negativní dopad mezi ukončením a pokračováním těžby lomu ČSA na státní 

rozpočet je cca 3 mld. Kč ročně (ztráty příjmů a zvýšení výdajů) 

• Pokračování těžby lomu ČSA přinese možnost takového zahlazení, které 

umožní návrat k původnímu krajinnému rázu s vyšší užitnou hodnotou 

rekultivovaného území 

• Přesídlení obcí v souvislosti s těžbou není neobvyklou záležitostí nikde ve 

světě a legislativa ČR řešící ochranu zájmů dotčených v mnohém předčí 

obdobnou legislativu v EU 

• MUS je připravena zahájit jednání s dotčenými obcemi Horní Jiřetín  a 

Černice o přemístění  a nabídnout nadstandardní odškodnění  

 

5.5    Návrhy řešení a doporučení 

 

Při následném hodnocení, které se týká realizace státní energetické koncepce (SEK) 

je důležité vyzdvihnout rostoucí význam zajištění spolehlivého a bezpečného 
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energetického zásobení za ceny, které budou přijatelné a to s ohledem na životní 

prostředí, jako prioritní zásady vyváženého ekonomicko-sociálního rozvoje ČR. 

Na pomoc realizaci schválené varianty SEK a zpracování programu obnovy a 

náhrady dožívajících kapacit výroby elektřiny a centrálního tepla je potřeba 

racionálně přehodnotit, což znamená uvolnit  územně ekologické limity pouze na 

činných lokalitách ČSA a Bílina. 

Brát v úvahu a chápat další pokračování těžby lomů ČSA a Bílina s důležitými 

zásobami domácího hnědého uhlí nejen jako energeticko-strategickou nezbytnost, ale 

také i jako nenahraditelné řešení ve smyslu udržení dlouhodobé sociální stability a 

zaměstnanosti v regionu severozápadních Čech. 

V této souvislosti je tedy nutné: 

1. Projednat a poté schválit takovou podobu Územního plánu Ústeckého kraje, 

která je v zájmu SEK a regionu 

2. Zajistit na státní i regionální úrovni podmínky k projednání a řešení 

pokračující těžby, které jsou v souladu s platnou legislativou ČR. 

V případě, že by nedošlo k prolomení územně ekologických limitů a pokračování 

v těžbě na dolu ČSA, nelze podle mého názoru naplnit poptávku po hnědém uhlí a 

realizovat tak státní energetickou koncepci.  
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6  Závěr 
 
 

Cílem diplomové práce bylo dle všech dostupných informací a dat, posoudit 

variantu případného prolomení územně těžebních limitů a otevřít tak prostor pro 

dobývání nových ložisek hnědého uhlí. Tím by došlo k rozšíření a pokračování těžby 

na dolu ČSA v katastru obcí Horní Jiřetín a Černice, což by vedlo k jejich likvidaci. 

Snažil jsem se zvážit veškeré ekonomické, sociální a ekologické důsledky.  

Z ekonomického hlediska, potřeb státu a jednoduchých čísel je zřejmé, že 

pokračování v těžbě je  víceméně nevyhnutelné. Důvody jsou celkem jasné. Státní 

energetická koncepce je založena na výrobě energie převážně z hnědého uhlí a na 

soběstačnosti prostřednictvím těchto zdrojů. Spotřeba energie neustále roste díky 

průmyslové výrobě a také vyšší životní úrovni domácností. Zásoby nerostných 

surovin se snižují a jiná náhradní alternativa v podobě jiných možností, jako je 

výroba energie z jádra, obnovitelných zdrojů a biomasy nedokáže nahradit a pokrýt 

výrobu energie z uhelných zdrojů. Nabízí se proto možnost využít, tedy vytěžit velké 

zásoby ložisek kvalitního hnědého uhlí, které se nacházejí pod zmíněnými obcemi a 

zabezpečit tak zdroj k výrobě energie z této lokality na několik desítek let dopředu. 

To sebou přinese pochopitelně nové pracovní příležitosti. Jednak přímo spojené 

s těžbou, tak i v dalších odvětvích, což povede ke snížení nezaměstnanosti, která je 

na Mostecku již řadu let nejvyšší v naší republice. Z historického hlediska je také 

potřeba zmínit několik staletí dlouhou tradici hornictví v tomto regionu. Zůstaneme-

li ještě v ekonomických číslech, půjde ale o obrovské finanční náklady a investice 

spojené s přípravou těžby, samotného dobývání, potřebné infrastruktury, odškodnění 

postižených obcí a jejich obyvatel a také následnému zahlazování stop po důlní 

činnosti, rekultivace. 

Ze sociálního pohledu případné rozšíření těžby přinese sebou již zmíněné 

nové pracovní příležitosti v regionu a s tím spojené pozitivní efekty. Zaměříme-li se 

však konkrétně na obyvatele zmíněných obcí, které by museli ustoupit těžbě, 

znamená to jejich přímou a nenávratnou likvidaci. Veškeré argumenty podporující 

těžbu pro většinu z nich vychází jako neopodstatněné a s prolomením těžebních 

limitů nesouhlasí. To ostatně potvrdil výzkum CVVM a také průzkum, který  jsem 

provedl a vyhodnotil v této diplomové práci. Ztráta domova, přetržení sociálních a 

rodinných vazeb je velmi skličující. Mnozí se zde narodili nebo zdědili nemovitosti 
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po svých předcích. Jsou zde i případy, kdy obyvatelé byli nuceni se do zmíněných 

obcí přestěhovat a vybudovat si zde nový domov, jelikož jejich původní obydlí 

muselo ustoupit těžbě již před tím.   

V případě pokračování těžby bude vliv na životní prostředí značný. Vedle již 

zmíněných obcí se změní ráz krajiny. Zvýší se prašnost, hlučnost, emise z dopravy. 

Vzniká zde tedy celá řada rozporných skutečnostní, na které není možno najít řešení, 

se kterými by byly spokojené obě strany. Na jedné straně dnes těžařské společnosti a 

energetická koncepce státu, horní zákony, zaměstnanecká politika a na straně druhé 

obyvatelé území, které má být těžbou zasaženo a organizace chránící přírodní a 

stavební památky. 

Dojde-li k zachování stávajících územně ekologických limitů nebo k jejich 

prolomení, budou mít obě možné varianty dopady jak v negativním tak pozitivním 

smyslu. Z této diplomové práce tedy vyplývá , že aby došlo k realizaci státní 

energetické koncepce, je nutné rozšířit dobývací prostor ve zmíněné lokalitě. Zásadní 

rozhodnutí bude stejně muset být učiněno na politické úrovni.  
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