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Summary 
 
There is worked up a brawn coal‘s importance for Czech republic as a primary energetic 
source and causes of territorially- ecological mining limits in the submitted thesis. The first 
part includes present status, future prognoses and comparison of limits-brake surveys. In 
the next part is mentioned a different position of citizens of Horni Jiretin to question of 
brawn coal mining. In the next part is mentioned contradictory government decree limiting 
the mining and valid mining legislation. Sequentially is evaluated the relation of EU to 
coal and their experiences with municipality relocations. Further there is mentioned the 
importance of recultivation of landscape, present land revitalization in areas afflicted with 
coal mining and environment operational programme focused on environment quality 
improvement. In the conclusion are evaluated particular brawn coal mining impacts to 
environment and social-economical aspects of mining in comparison with global impacts 
to the CZ economics. 
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Anotace 
 
V předložené práci je uveden význam uhlí pro ČR jako primárního energetického zdroje a 
příčiny územně ekologických limitů těžby. První část práce zaznamenává současný stav, 
prognózy pro budoucnost a porovnání průzkumů k otázce prolomení těžby. V další části je 
uveden diferencovaný postoj obyvatel dotčené obce Horní Jiřetín k otázce těžby hnědého 
uhlí. Další část je zaměřena na protichůdnost vládního usnesení omezujícího těžbu a 
platnou báňskou legislativu. Následně je hodnocen vztah EU k uhlí a jejich zkušenosti 
s problematikou přesídlování obcí. Dále je uveden význam rekultivací, současná 
revitalizace krajiny v územích postižených těžbou a operační program životní prostředí 
zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí. Na závěr práce jsou vyhodnoceny 
jednotlivé vlivy těžby hnědého uhlí na životní prostředí a vyhodnoceny sociálně 
ekonomické aspekty těžby v porovnání s globálními dopady na celkovou ekonomiku ČR .  
 
 
Klíčová slova: uhlí, Horní Jiřetín, limity těžby 
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1. Úvod 
Význam hnědého uhlí nejlépe vystihuje skutečnost, že hnědé uhlí je v současné době 

nejvýznamnějším energetickým zdrojem České republiky. České hnědé uhlí se vyznačuje 

velkým potenciálem zásob, příznivými výrobními náklady a dlouhodobě stabilizovanou 

cenou. Spotřeba uhlí v ČR i ve světě nadále roste a při současném skokovém vývoji cen 

ropy a zemního plynu zůstává uhlí velmi důležitým základem hospodářského růstu ČR. 

Český hnědouhelný průmysl nepotřebuje pro provozování svých dolů žádnou státní pomoc 

a v regionech postižených vysokou mírou nezaměstnaností je velmi významným 

zaměstnavatelem. Také Evropská Unie počítá ve svých budoucích energetických 

strategiích, odvíjených od globálních aspektů, s těžbou a využitím uhlí. Pro hospodárné a 

efektivní využití zásob hnědého uhlí v severočeské pánvi je ale nutno vyřešit tolik 

diskutované územně ekologické limity stanovené usnesením vlády č. 444/191. Za liniemi 

dosud omezujícími těžbu jsou významné zásoby kvalitního hnědého uhlí, které je nutno 

efektivně využít. Rozpory mezi platnou báňskou legislativou a tímto vládním usnesením 

značně komplikují budoucí vývoj českého hnědouhelného průmyslu. Prolomení územně 

ekologických limitů by s sebou přineslo mnoho významných dopadů do ekologického, 

ekonomického a sociálního života. 

1.1. Sociálně ekonomické dopady při útlumu těžby uhlí  
Sociálně ekonomické dopady při útlumu těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi v 

důsledku dodržení územně ekologických limitů, je možno nejlépe dokumentovat na 

příkladu lomu ČSA, který těží nejkvalitnější hnědé uhlí v ČR. Při respektování územně 

ekologických limitů těžby ukončí těžbu v roce 2017. Nedotěženo tak za hranicí limitů 

zůstane ještě 287 milionů tun HU, které by umožnily další těžbu do roku 2065. Jejich 

vytěžení by však otevřelo cestu k dalším zásobám, umožňujícím pokračování těžby uhlí do 

roku 2124. Vezmeme-li v potaz sociální oblast, zastavení těžby lomu v roce 2017 se 

projeví úbytkem 2700 pracovních míst přímo při zabezpečování těžby, dalších 4000 míst 

se uvolní v navazujících oborech a službách v regionu a téměř tři tisíce míst mimo region. 

Sečteme-li tyto kalkulace, celkem by přišlo o práci přibližně 9400 pracovníků. Je 

nepravděpodobné, že by se investicemi do nových výrobních oborů podařilo do té doby 

vytvořit nová pracovní místa, která by nově vzniklé nezaměstnané vstřebala. Tím by však 

narostla nezaměstnanost v okrese Most z dnešních 22 % na více než 29 % a v okrese 
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Chomutov z dnešních zhruba 16,5 % asi na 19,5 %. Menší dopady lze očekávat i v okolí, v 

okresech Teplice, Louny i v Ústeckém kraji jako celku, kde by se dnešní míra 

nezaměstnanosti vyšplhala z 15,8 % na více než 17 %. 

 

1.2. Příčiny územně ekologických limitů těžby 
Územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách jsou závazným usnesením vlády 

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

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

uhlí odepsané. Hlavním důvodem jejich stanovení byla ochrana životního prostředí a 

krajiny v oblasti severních Čech. Limity slouží jako vládní záruka severočeským obcím, že 

se nadále nebude zhoršovat jejich prostředí a že mají dlouhodobou perspektivu své 

existence.  

Během 20. století se v oblasti od Kadaně až po Ústí nad Labem vytěžily kilometry 

krychlové hnědého uhlí, jež bylo spáleno v mnohých tepelných elektrárnách a továrnách. V 

70. a 80. letech byly kvůli rozšiřování dolů bourány celá města a vesnice (Most, Dolní 

Jiřetín, Kopisty, Albrechtice…). Jejich obyvatelé získali nová bydlení v tehdy masivně 

budovaných panelových sídlištích. 

Nekvalitní technologie pro masové spalování hnědého uhlí zároveň vedly k prudkému 

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

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

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

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

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

doly překročit. V oblastech již vytěžených pak byla podpořena tzv. rekultivace zničené 

(měsíční) krajiny. V roce 2005 se premiér Jiří Paroubek vyjádřil pro zrušení těchto limitů, 

což zahájilo diskuzi o jejich budoucí existenci. Případné rozšíření těžby uhlí by zasáhlo i 

některé obce, např. Horní Jiřetín a Černice, pod kterými se ještě nevytěžené uhlí nachází. 

Jejich obyvatelé již dlouho bojují proti prolomení limitů, které by způsobily zánik těchto 

obcí.  
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Mostecká uhelná společnost (dnes Czech Coal) naopak nabízí náhradní bydlení na zcela 

jiné úrovni než v dřívějších dobách a argumentuje významností dosud nevytěženého uhlí. 

Podporu částečného prolomení limitů těžby vyjádřil na konci února 2007 ministr průmyslu 

a obchodu Martin Říman, který navrhnul obnovu těžby u Mariánských Radčic a Lomu 

(oblast bývalých Libkovic), tj. v oblasti, kde těží firma Severočeské doly. K obcím by se 

těžba přiblížila na 800, resp. 500 metrů. Na konci září 2008 Rada Ústeckého kraje 

podpořila odpis zásob hnědého uhlí pod městem Horní Jiřetín a pověřila krajského 

hejtmana, aby jej prosazoval při jednáních s vládou a dalšími ústředními orgány státní 

správy. V říjnu 2008 vládou jmenovaná Nezávislá energetická komise (NEK) vedená prof. 

Václavem Pačesem v žádném scénáři dalšího energetického vývoje nepočítá s využitím 

dostupných zásob uhlí za limity těžby, které v roce 1991 stanovila vláda Petra Pitharta, aby 

ochránila severočeské obce před rozšiřováním povrchových dolů.  

 

Analýza NEK ale ukazuje, že ČR po roce 2015 hrozí nestabilita energetického 

hospodářství, zejména elektroenergetiky, distribučních systémů a systémů centrálního 

zásobování teplem. Vyčerpávají se domácí zdroje energie (uhlí) a potenciál jiných 

tuzemských zdrojů k jejich substituci (především OZE) není dostatečný a přechod je 

pomalý. Stárne výrobní základna a proces obnovy výroben elektřiny a tepla se téměř 

zastavil, především v důsledku měnící se státní energetické strategie a diskontinuitě priorit 

střídajících se vládních reprezentací. V takové situaci je pravděpodobné, že v případě 

zachování limitů bude v období 2015-2025 v některých letech nutné krýt část poptávky po 

elektrické energii dovozy. Při očekávaných nerovnováhách na energetických trzích v 

okolních zemích to povede nejen v ČR k nárůstu cen elektřiny s dopady do obchodní a 

platební bilance země a přeneseně k možným tlakům na měnu a dlouhodobé úrokové 

sazby. Zvýší se citlivost ČR vůči zahraničně-politickým rizikům. Ceny silové 

(neregulované) elektřiny již dnes v důsledku napětí na okolních trzích rychle rostou a 

dojde-li k výraznějšímu převisu poptávky nad nabídkou na domácím trhu, pak vyšší cena 

energie povede k nižší konkurenceschopnosti všech navazujících produktů a služeb. Totéž 

platí i pro teplo, kde je navíc substituce hnědého uhlí plynem a dovezeným černým uhlím 

ještě problematičtější.  
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V případě dlouhodobějšího převisu poptávky a prudkého nárůstu cen budou muset být 

environmentální kriteria rychle potlačena, neboť prioritu bude mít krátkodobé využití 

jakéhokoliv rychle využitelného zdroje bez zřetele na okamžité dopady na životní 

prostředí.[ ] 1

 

Podle předpokladů Státní energetické koncepce dojde k vyčerpání zásob černého uhlí po 

roce 2030 a hnědého uhlí v sokolovské pánvi někdy v roce 2040. Jediným ložiskem v 

České republice, kde bude možné těžit dlouho po tomto období, tak zůstává severočeská 

hnědouhelná pánev v oblasti mezi Ústím nad Labem a Kadaní. 

Reálně vytěžitelné zásoby ve zdejších činných těžebních lokalitách představují 1,9 

miliardy tun a umožnily by nepřetržitou těžbu za rok 2100. V případě energetické krize 

existuje ještě dalších asi 450 miliónů tun zásob v tzv. rezervních lokalitách. 

V důsledku územně ekologických limitů stanovených vládou ČR v roce 1991 je však k 

těžbě uvolněno pouze 40 % využitelných zásob. Za této situace a při těžbách 

předpokládaných ve Státní energetické koncepci ukončí současné těžební lokality svoji 

činnost mezi roky 2017 (lom Československé armády) a 2056 (lomy Vršany-Šverma). 

V případě zachování územně ekologických limitů by těžba uhlí v ČR skončila přibližně v 

období, kdy je také předpovídáno vyčerpání zásob ropy a zemního plynu a kdy jedinou 

energetickou surovinou bude uhlí. Nejkvalitnější hnědé uhlí těží lom ČSA. V jeho předpolí 

je rozhodující objem těžitelných zásob a při respektování limitů ukončí těžbu v roce 2017. 

Nedotěženo tak zůstane 287 miliónů tun, které by umožnily těžbu do roku 2065 a jejichž 

vytěžení by otevřelo cestu k dalším zásobám umožňujícím pokračování těžby uhlí až do 

roku 2124.[ ] 2

 

                                                 
1 Zdroj: Nezávislá energetická komise ČR 
2 Zdroj: Lenz, S. a kol.  Státní energetická koncepce: posouzení vlivů koncepce na životní prostředí dle 
zákona č. 244/1992 Sb.; Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.  
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2. Dotčené obce 
V důsledku exploatace ložisek paliv byla v minulosti kompletně nebo částečně likvidována 

řada lidských sídel v oblastech povrchové i hlubinné těžby. Likvidovány byly i místí 

architektonické památky a dále místní vybudovaná infrastruktura (dopravní, 

vodohospodářská, telekomunikační). Místí obyvatelstvo bylo přesídleno. Tímto způsobem 

docházelo k totální destrukci antropogenních systémů včetně jejich složek a funkcí. 

2.1. Vliv užití primárních energetických zdrojů - hnědé uhlí 
Uvolnění limitů těžby HÚ znamená rozšíření těžby lomu ČSA. Postup lomu by byl 

směrován přes obce Horní Jiřetín a Černice. 

Vliv těžby na obec Horní Jiřetín 

Celkový počet domů v obci je 667, z toho 

Rodinných domků 435 

Obytných domků  57 

Ostatních domů 157 

Pro potřeby těžby musí být zlikvidováno 593 domů, v ochranném pásmu lomu by mohlo 

zůstat 74 domů, které by však musely být vystěhovány. Pro náhradní výstavbu byly 

vytipovány lokality Loučná a Lom. 

Vliv těžby na obec Černice 

Pro potřeby těžby by muselo být zlikvidováno 95 domů se 118 byty, z toho 

Rodinných domků 85 

Obytných domů   6 

Ostatních domů  4 

Pro náhradní výstavbu bylo v prvé polovině 90. let vytipováno stanoviště v lokalitě Janov, 

případně Vysoká Pec. 

Primární dopady postupující těžby ovlivní i stávající místní infrastrukturu (dopravní, 

vodohospodářskou, telekomunikační, atd.). Ovlivněny mohou být i historické a 

architektonické památky (Státní zámek Jezeří). Přesídlení obou obcí by se dotklo 2065 lidí, 

z nichž přibližně jedna polovina je ekonomicky aktivní. 
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Vliv prolomení těžebních limitů na kulturní hodnoty (nehmotné povahy) 

V oblastech exploatace ložisek uhlí dochází v průběhu historie k přesídlením tisíců lidí do 

nových sídel. Byly likvidovány, změněny nebo narušeny dosavadní zvyky a tradice 

místního obyvatelstva. 

Tyto vlivy se mohou negativně projevit v případě přesídlení obcí Horní Jiřetín a Černice. 

Přesídlením 2065 obyvatel dojde k významnému ovlivnění zvyků a tradic obyvatelstva.  

Vliv prolomení těžebních limitů na poškození či ztrátu geologických a 

paleontologických památek 

V důsledku rozšíření lomu ČSA se zde nepředpokládá ztráta nebo poškození geologických 

nebo paleontologických památek. Tyto památky se nacházejí v dostatečné vzdálenosti. 

Severovýchodně od Horního Jiřetína ve vzdálenosti necelých 9 km se nachází Přírodní 

památka Vrása tvořená svislou stěnou s výrazným ležatým vrásněním a dále Přírodní 

památka Salesiova výšina představující křemencové skalní město. Tyto památky se 

nacházejí v blízkém okolí obce Osek okr. Teplice. 

 

2.2. Horní Jiřetín 
Horní Jiřetín, dříve německy též Obergeorgenthal je město v severozápadních Čechách na 

úpatí Krušných hor, 8 km severně od Mostu, 2 km západně od Litvínova, 40 km západně 

od Ústí nad Labem a 90 km severozápadně od Prahy. 

Historie - Od 10. října 2006 byl obci vrácen status města.  

Současnost 

Horní Jiřetín patří právě k obcím, které by musely ustoupit těžbě v případě prolomení 

územních limitů těžby hnědého uhlí. V referendu konaném na jaře 2005 většina obyvatel 

zbourání své obce odmítla. V komunálních volbách v říjnu 2006 zvítězili taktéž odpůrci 

jednání s Mosteckou uhelnou a.s.. Na konci září 2008 Rada Ústeckého kraje podpořila 

odpis zásob hnědého uhlí pod městem a pověřila krajského hejtmana, aby jej prosazoval 

při jednáních s vládou a dalšími ústředními orgány státní správy.  
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Pamětihodnosti obce: 

Státní zámek Jezeří 

Barokní kostel Nanebevzetí P. Marie od J. B. Mathese vystavěný v letech 1694 – 1700 

Barokní sousoší sv. Jiří přenesené z Dolního Jiřetína do Litvínova a v nedávné době zpět 

do Horního Jiřetína.  

Místní části: 

Horní Jiřetín 

Černice 

Mariánské údolí 

 
Tabulka č. 1 Statistické údaje – počet obyvatel Horní Jiřetín 

  Počet obyvatel 

  Obec Dospělí Děti 

  Horní Jiřetín 1498 310 

  Černice 221 36 

  Mariánské údolí 32 7 

Zdroj dat: Obecní úřad Horní Jiřetín 

  Horní Jiřetín
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  Mariánské údolí
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Graf č. 2 Statistické údaje OÚ Horní Jiřetín,  počet obyvatel Horní Jiřetín  

Zdroj dat: Obecní úřad Horní Jiřetín 
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2.3. Referendum k prolomení územně ekologických limitů těžby 
Horní Jiřetín: K referendu dne 25.2.2005 přišlo 75% občanů tohoto dvoutisícového 

města, které by muselo ustoupit těžbě uhlí. 96% z hlasujících se vyjádřilo pro zachování 

své obce a proti prolomení limitů těžby.  

 

Výsledek referenda Horní Jiřetín dne 25.2.2005 - účast 75% obyvatel

96%

4%

prolomení limitů NE

prolomení limitů ANO

Graf č. 3 Referendum Horní Jiřetín 

 

Tabulka č. 2 Referendum Horní Jiřetín 

Referendum Horní Jiřetín dne 25.2.2005 

celkem obyvatel 1751 

účast na referentu 1313 

prolomení limitů NE 1260 

prolomení limitů ANO 53 
Zdroj dat: Zastupitelstvo obce Horní Jiřetín 

 

Litvínov: Občané nedalekého Litvínova se také mohli 1.12.2006 přímo vyjádřit k otázce 

postupu velkolomů do bezprostřední blízkosti města. V případě likvidace Horního Jiřetína 

a Černic by se těžební jáma velkolomu ČSA zastavila jen 500 metrů od města a ovlivnila 

tak jeho život na více než 100 let. K referendu se dostavilo 38% obyvatel s výsledkem - 

95% hlasujících obyvatel se rozhodlo pro zachování těžebních limitů.  
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2.4. Nabídka MUS (Czech Coal) 
MUS nabízí obyvatelům Horního Jiřetína několik variant odškodnění. Pokud by souhlasili 

s vybudováním nové obce na náklady těžební firmy, přemístí je do asi 17 kilometrů 

vzdálené lokality Vysoká Pec - Drmaly na Chomutovsku, připravena má i další místa. Lidé 

se však také mohou rozhodnout pro individuální výstavbu jinde. Základem pro výpočet 

výše náhrady bude odhadní cena nemovitosti navýšená o koeficienty. Tříčlenná rodina, 

která se rozhodne pro hromadné přestěhování a jejíž rodinný dům má hodnotu 1,1 milionu 

korun, dostane 2,73 milionu korun. Při stejných podmínkách, ale volbě individuální nové 

výstavby, činí kompenzace 3,23 milionu korun. 

Průzkum MUS - Horní Jiřetín s bydlícími vlastníky
            Celkem bydlících vlastníků je 945

26,77%
15,66%

17,99%

9,52%

0,95%
0,42%

2,86%

25,82%

NE - odmítají komunikovat 

Finanční řešení - jednoznačně Ano 

Finanční řešení - podmíněně

Rodinný dům - jednoznačně Ano

Rodinný dům - podmíněně

Byt - jednoznačně Ano

Byt - podmíněně 

Nelze kontaktovat

Graf č. 4  Průzkum MUS v obci Horní Jiřetín a jednání s bydlícími vlastníky 

Tabulka č. 3  Průzkum MUS v obci Horní Jiřetín 

Průzkum MUS v obci Horní Jiřetín (bydlící vlastníci) 
Celkem vlastníci bydlící 945 
NE - odmítají komunikovat  244 
Finanční řešení - jednoznačně Ano  253 
Finanční řešení - podmíněně 148 
Rodinný dům - jednoznačně Ano 170 
Rodinný dům - podmíněně 90 
Byt - jednoznačně Ano 9 
Byt - podmíněně  4 
Nelze kontaktovat 27 

Zdroj dat: Spolužití. Informační centrum Czech Coal pro obyvatele regionu 
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3. Legislativa 
 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

 Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci živ. prostředí a její působnosti v ochraně 

lesa 

 Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky 

 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí  

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

 Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o 

změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 

 Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště 

chráněnými živočichy 

 Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích  

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

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

 Zákon č. 62/1988 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů  

 Zákon č. 334/1992 Sb., o geologických pracích 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

 Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a 

genetickými produkty 

 Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 

425/1999 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších 

opatřeních  

 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích  

 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 

integrované prevenci) 

 Usnesení vlády č. 444/1999 
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3.1. Usnesení vlády č. 444 ze dne 30. října 1991 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 

 

USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 30. října 1991 č. 444 

ke zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v 

Severočeské hnědouhelné pánvi 

V l á d a  

I. s c h v a l u j e  

1. návrh závazných linií omezení těžby a výsypek dle grafických příloh č. 1 - 6, uvedených 

v příloze tohoto usnesení,  

2. návrh mezních hodnot znečišťování ovzduší dle tabulky č. 1 a 2 uvedených v příloze 

tohoto usnesení;  

II. u k l á d á  

1. ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj, ministru životního prostředí, předsedovi 

Českého báňského úřadu, přednostům okresních úřadů Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad 

Labem, Louny a Litoměřice respektovat závazné linie omezení těžby a výsypek ve 

správních řízeních a rozhodnutích o funkčním využití území, o umístění staveb a zařízení, 

které nesouvisí s dobýváním a o povolení hornické činnosti, výsypek, složišť popílku a 

rekultivací; za závaznými liniemi odpovídajícím způsobem upravit vyhlášené dobývací 

prostory a provést odpis zásob,  

2. ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj  

a) vycházet z omezení dle bodu I. při koncipování státní energetické politiky České 

republiky do roku 2005,  
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b) rozhodnout do 31. prosince 1992 o těžbě v hořanském koridoru lomem Vršany.  

Provedou:  

ministři pro hospodářskou politiku a rozvoj, životního prostředí  

předseda České báňského úřadu  

přednostové Okresních úřadů v Chomutově, Mostě, Teplicích, Ústí nad Labem, Lounech a 

Litoměřicích  

 

Předseda vlády  

JUDr. Petr P i t h a r t  v. r.  [ ] 3

 

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

§ 1 

Úvodní ustanovení 

Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného 

bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek 

nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, 

jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při těchto činnostech. [ ] 4

 

Hlavní znaky zákona: 

 zákon č. 44/1988 Sb., je v účinnosti od 1.7.1988 

 účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany a racionálního využívání 

nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a 

dobývání ložisek nerostů, bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí při 

těchto činnostech.  

 nerostné bohatství je jedním ze základních přírodních zdrojů, ochrana nerostného 

bohatství je jedním z důležitých úkolů společnosti, významnou úlohu zde má hlavní 

dozor báňské správy 

                                                 
3 Zdroj: Úřad Vlády České republiky, Praha 1991 
4 Zdroj: Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
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4. Evropská Unie 

4.1. Energetická politika EU 
Společná energetická politika sama o sobě v rámci Evropské unie prozatím neexistuje, 

přestože samotné základy evropské integrace byly postaveny na spolupráci mezi státy 

právě v oblasti energetiky. Orgány energetické politiky EU jsou Evropské společenství uhlí 

a oceli (ESUO) založené v roce 1951 a Evropské společenství pro atomovou energii 

(EURATOM), které vzniklo v roce 1957.  

 

EU a uhlí 

Uhlí patří mezi energetické suroviny, kterých je na území EU zatím dostatek. Zhruba 1/3 

veškeré elektřiny vyrobené v EU pochází právě z uhlí (celosvětově je z uhlí 44 % 

spotřebované energie). V ČR je vyrobeno z uhlí 61 % elektřiny [ ]5 . ČR je také jedním 

z mála členských států EU, kde je těžba uhlí rentabilní. V některých státech EU je těžba 

dotována vládami či bývá dokonce i omezována. 

EU si je plně vědoma strategického významu uhlí jako udržitelného, konkurenceschopného 

a dostupného zdroje energie a proto investuje mnoho prostředků do výzkumu tzv. Clean 

Coal Technologies (technologie čistého uhlí) a do technologií zachycování a ukládání 

uhlíku a v neposlední řadě i do zvyšování účinnosti uhelných elektráren. 

Mezi hlavní instituce které se uhlím a energetikou obecně zabývají patří Evropská komise, 

Evropský parlament a Rada EU. Na návrh Evropské komise vzniklo tzv. Berlínské fórum, 

které je platformou pro dialog mezi Evropskou komisí a investory z oblasti energetiky. 

                                                 
5 Zdroj: Informace o uhelné energetice. Skupiny ČEZ. Dostupné na <http://www.cez.cz/cs/energie-a-zivotni-
prostredi/uhelne-elektrarny/informace-o-uhelne-energetice.html> 
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Význam hnědého uhlí v Evropě je nejlépe patrný z porovnání podílu domácí výroby 

elektřiny z hnědého uhlí na jednoho obyvatele.  
Tabulka č. 4 Význam HU v Evropě 

Země 
Populace (v 

mil. obyvatel) 
Produkce elektřiny 

celkem (TWh) 
Procento elektřiny z 

uhlí (%) 
Rakousko 8,2 59,9 13,5 
Bosna a Hercegovina 4 10 47 
Bulharsko 7,8 41,6 45,4 
Česká republika 10,2 84,3 67,5 
Německo 82,5 606,5 48,8 
Řecko 11,1 54,9 59,3 
Maďarsko 10,1 33,5 25,3 
Polsko 38,2 156,1 94,2 
Rumunsko 21,7 57 41 
Srbsko 10,5 35,1 68,7 
Slovensko 5,4 31,2 68,7 
Slovinsko 2 16 25,6 
Španělsko 43,2 280,4 28,1 
Turecko 69,6 149,6 22,6 

Zdroj dat: Graf a údaje z publikace sdružení Euracoal, The European Association for Coal and Lignite 
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Graf. č. 5 Uvedeny tři země s nejnižší a tři země s nejvyšší spotřebou uhlí 

Zdroj dat: Publikace sdružení Euracoal, The European Association for Coal and Lignite 
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Graf. č. 6 Uvedeny tři země s nejnižší a tři země s nejvyšší spotřebou uhlí, s celkovým počtem obyvatel  

                a s celkovou produkcí elektřiny 

Zdroj dat: Publikace sdružení Euracoal, The European Association for Coal and Lignite 

 

4.2. EU a přesídlování obcí v důsledku těžební činnosti 
Německo má rovněž rozšířenou těžbu hnědého uhlí, přičemž zde také zasahuje do 

obydlených oblastí a řeší problematiku přesídlování obcí.

K přesídlování obcí v důsledku postupující těžby hnědého uhlí dochází v Německu od 

třicátých let minulého století, kdy jej zahájili těžaři z okolí Kolína nad Rýnem. Od druhé 

poloviny 20. století přestěhovali přibližně 33 000 obyvatel z téměř padesáti obcí. 

Společnost RWE Power vlastnící doly v Rýnském hnědouhelném revíru připravuje v 

nejbližších letech přemístění dalších dvou tisíc obyvatel a má hotové plány přesídlení do 

roku 2021.  

S přesídlováním obcí mají zkušenosti také v nedalekém Sasku, kde se těžbou uhlí zabývá 

soukromá společnost Vattenfall Europe vlastnící dva uhelné lomy v této oblasti. Od roku 

1994 zde těžbě ustoupilo pět obcí. Do roku 2015 budou přesunuty další dvě obce, které se 

v současné době nacházejí v dobývacím prostoru. Kvůli těžbě uhlí se v říjnu 2007 

přesouvala i 750 let stará románská stavba - vzácný románský kostel ze saské obce 
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Heuersdorf. Pod obcí se nachází 52 mil. tun nejkvalitnějšího uhlí (toto množství 

představuje 10% z celkového ložiska). Budova kostela vážící 800 tun byla přesunuta do 12 

kilometrů vzdálené obce Borna. Celá akce byla vyčíslena na tři miliony Eur, které hradí 

uhelný koncern MIBRAG (společnost MIBRAG těží hnědé uhlí ve středoněmecké uhelné 

pánvi, jižně od Lipska, ve vzdálenosti několika desítek kilometrů od českých hranic. Firmu 

nyní vlastní rovným podílem americké společnosti URS Corporation a NRG Energy Inc.).  

Spolu s kostelem se z obce Heuersdorf odstěhovalo v několika etapách 312 místních 

občanů. Těžba hnědého uhlí je zde důležitá pro posílení regionální ekonomiky. [ ] 6

Kvůli těžbě uhlí byl také u nás v říjnu 1975 přesunut o 841 metrů severočeský gotický 

kostel Nanebevzetí Panny Marie ve starém Mostě. 

 

                                                 
6 Zdroj dat: MIBRAG mbH.  
Dostupné na <http://www.mibrag.de/pages/pressemitteilungen.php?idpage=40&archiv=2007> 
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5. Operační a revitalizační programy 

5.1. Operační program Životní prostředí 
Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí 

a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší 

problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání 

obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) spadá mezi tematické operační programy s cíli 

konvergence a z pohledu finančních prostředků je druhým největším českým operačním 

programem. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,92 mld. €, což činí přibližně 18,4 % 

veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných 

zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,87 mld. €. 

OPŽP obsahuje 8 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou 

dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, případně ještě podoblastí podpor, 

které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.  

Operační program byl schválen Evropskou komisí (EK) dne 20. 12. 2007. 

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní  

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 1,99 mld. €, tj. 40,4 % OPŽP  

Např. výstavba, rekonstrukce či intenzifikace čistíren odpadních vod a stokových systémů, 

úpraven vody, rozvodných sítí pitné vody, budování systémů komplexního sledování, 

zjišťování a hodnocení stavu jakosti a množství povrchových a podzemních vod, výstavba 

poldrů, úpravy koryt řek apod.  

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí  

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 0,63 mld. €, tj. 12,9 % OPŽP  

Např. rekonstrukce a pořízení spalovacích zdrojů pro snížení spotřeby a omezení emisí, 

pořízení spalovacích zařízení se značkou ekologicky šetrný výrobek, výsadba a regenerace 

izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů 

nebo frekventovaných dopravních koridorů, spížování tepelných ztrát rodinných a 

bytových domů, opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí těkavých 

organických látek do ovzduší formou přechodu na vodou ředitelné barvy, instalace 

katalytických či termooxidačních jednotek apod.  
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Udržitelné využívání zdrojů energie  

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 0,67 mld. €, tj. 13,7 % OPŽP  

Např. instalace větrných elektráren, aplikace technologií na využití odpadního tepla, 

zateplovací systémy budov, výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, 

instalace obnovitelných zdrojů energie zejména pro vytápění a přípravu teplé vody typu 

solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla apod.  

Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží  

Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 0,78 mld. €, tj. 15,8 % OPŽP  

Např. budování systémů odděleného sběru odpadů, budování zařízení na využívání 

odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů, rekultivace starých skládek, sanace 

vážně kontaminovaných lokalit apod.  

Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik  

Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 0,06 mld. €, tj. 1,2 % OPŽP  

Např. zpřístupňování informací o životním prostředí uživatelům Internetu, infrastruktura 

pro program REACH (evropský program na testování chemikálií), budování infrastruktury 

pro institucionálního zázemí výzkumu BAT (nejlepších dostupných technik) apod.  

Zlepšování stavu přírody a krajiny  

Na prioritní osu 6 je z fondů EU vyčleněno 0,60 mld. €, tj. 12,2 % OPŽP  

Např. opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, obnova a výstavba návštěvnické 

infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných 

lokalitách, přírodních parcích a geoparcích, opatření spojená s implementací soustavy 

Natura 2000, výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů, zvyšování 

retenční schopnosti krajiny, zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, stabilizace 

nebo sanace sesuvů a skalních masivů apod.  

Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu  

Na prioritní osu 7 je z fondů EU vyčleněno 0,04 mld. €, tj. 0,9 % OPŽP  

Např. nákup, rekonstrukce, výstavba a technické vybavení objektů za účelem vzniku 

nových center a poraden, tvorba environmentálních osvětových, informačních a odborných 

materiálů a vzdělávacích a metodických pomůcek apod.  

Technická pomoc  

Na prioritní osu 8 je z fondů EU vyčleněno 0,14 mld. €, tj. 2,9 % OPŽP  
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Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do 

řízení OPŽP, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, 

publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky 

z programu apod. [ ] 7

 

5.2. Rekultivace při povrchové těžbě 
Při stanovení koncepce technické rekultivace u povrchové těžby je třeba vycházet ze 

znalostí: 

 geologických poměrů v celém dobývacím prostoru 

 dostupné technicky pro odkliz nadložních hornin 

 technicky, organizačně a ekonomicky realizovatelné technologie umožňující 

selektivní odklizení nadložních hornin a stavbu odvalu se zřetelem na dosažení 

žádoucích parametrů jejich geometrie 

 cílové představy o způsobech využití vytěženého prostoru se základním členěním 

na zemědělské lesnické a vodohospodářské a rekreační způsoby rekultivace 

 

Základní prvky struktury důlně technické rekultivace jsou dány: 

 zpracováním geopedologické charakteristiky všech nadložních hornin dobývacího 

prostoru, přičemž je třeba zjistit, jaké množství, v jakých mocnostech a v jakém 

prostorovém uložení se v nadloží vyskytují úrodné, potenciálně úrodné, melioračně 

hodnotné a pro rekultivaci nevhodné až fytotoxické horniny 

 zásadou rekultivačního odklizu nadložních hornin, a to buď jednotlivých druhů 

hornin, nebo jejich výhodných směsí, přitom je třeba zajistit, aby pedofeneticky 

progresivní nadložní horniny byly v rámci odklizu umísťovány na konečném 

povrchu odvalů a naopak horniny pedogeneticky nevhodné na spodní etáže odvalů 

 stavbou odvalů, které by parametry geometrie a umístěním v terénu krajiny 

odpovídaly cílové představě o způsobu využití vytěženého prostoru 

 celkovou koncepcí těžby, a hlavně odvalového hospodářství, která by odpovídala 

žádoucímu obnovení vodního režimu v celém dobývacím prostoru [ ]8  

                                                 
7 Zdroj: MŽP. Operační program Životní prostředí pro období 2007–2013  
8 Zdroj: Dirner , V. a kol. Ochrana životního prostředí: základy, plánování, technologie, ekonomika, právo a 
management. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 1997. 333 stran, ISBN 80-7078-490-3
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5.3. Komplexní revitalizace krajiny dotčené těžební činností 
Komplexní revitalizace (rekultivace) krajiny dotčené těžební činností mají v současné době 

velký význam. Obzvláště významné jsou rozsáhlé hydrické rekultivace – vytváření jezer ze 

zbytkových jam lomu Chabařovice a lomu Most – Ležáky.  

Rekultivace celého území lomu Most - Ležáky je od počátku koncipována tak, aby toto 

území mohlo být v budoucnu využíváno pro příměstskou rekreaci. Projekční příprava 

posledních fází rekultivací byla prováděna s cílem vytvořit předpoklady pro následné 

konkrétní využití jednotlivých částí území. V řešení území jsou vytvořeny předpoklady pro 

následné umístění komunikace Most – Mariánské Radčice, přístaviště plachetnic, 

vybudování repliky starého Mostu – MINIMOST, arboreta a další. K následnému 

vybudování pláží a jejich provozování by měla napomoci i budovaná síť provozních 

komunikací, která po ukončení rekultivací může po drobných úpravách sloužit 

rekreačnímu využití. 

Řešení celé lokality je v souladu s územním plánem města Mostu a konkrétní řešení 

jednotlivých částí projektu je konzultováno s odborníky z Magistrátu města Mostu, aby 

nedošlo k nesouladu vůči městem připravovaným aktivitám. 

Jezerem „Most“ se rozumí zatápění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky. Jedná se o 

rozsáhlou plánovanou hydrickou rekultivaci, která je prováděna v rámci revitalizace území 

po vyuhlení lomu Most – Ležáky. Představuje vodní plochu 311,1 ha, projektovaná 

hloubka maximálně 75 m a celkový objem vody dosáhne k 68,9 mil. m . Rekultivace 

celého území je od počátku koncipována tak, aby toto území mohlo být v budoucnu 

využíváno pro příměstskou rekreaci. Proto bylo důležité zajistit odpovídající zdroj kvalitní 

vody k napouštění.  

3

Kvalita vody bude zabezpečena jejím kvalitním zdrojem. Jezero Most bude napuštěno 

vodou z řeky Ohře, která je do této oblasti přiváděna z čerpací stanice Straná, pod 

přehradou Nechranice, průmyslovým vodovodem. Na tento zdroj bude v k.ú. Třebušice 

napojen trubní přivaděč DN 800 v délce 4690 m, kterým bude voda z Ohře v množství až 

1,2 m /s dopravena do jezera Most. Dalším povoleným zdrojem kvalitní vody pro 

napouštění a doplňování hladiny v jezeře Most jsou důlní vody z dolu Kohinoor, 

hlubinného dolu s ukončenou těžbou a ročním objemem čerpání až 3,5 mil m . Tyto 

kvalitní důlní vody budou přivedeny trubním přivaděčem o délce 2 700 m. 

3

3
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Tabulka č. 5 Základní parametry jezera Most 

Parametr Hodnota 

Kóta provozní hladiny (hladina stálého nadržení) 199,00 m n.m. 

Povolené kolísání hladiny v jezeře okolo kóty 199 m n.m. ± 30 cm 

Kóta maximální hladiny 199,3 m n.m. 

Zatopená plocha 311,1 ha 

Objem vody 68,9 mil. m3

Maximální hloubka 75,0 m 

Rychlost napouštění až 1,2 m3/s 

Předpoklad ukončení napouštění rok 2010 

Délka přivaděče z Ohře 4 690 m 

Délka přivaděče z dolu Kohinoor 2 700 m 

Zdroj dat: Palivový kombinát Ústí s.p. 

 

Území okolí jezera Most v celkové jeho šíři slibuje po dokončení rekultivačních prací 

širokou škálu způsobů jeho využití. Jako stěžejní je plánováno především rekreační 

využití, které nebude samo o sobě omezeno pouze na plochy pláží s možností koupání a 

provozování vodních sportů, ale počítá se s vybudováním rozličných sportovních areálů, 

cyklostezek, naučných stezek, přírodních sportovišť atd. Kromě rekreační a hospodářské 

funkce a velkého rezervoáru stále cennější vody se stane jezero Most výrazným 

stabilizačním prvkem v krajině. Nově vzniklá vodní plocha bude mít příznivý vliv na klima 

okolní krajiny zvýšením vlhkosti vzduchu. Vodní pára bude fungovat jako automatický 

čistící filtr ovzduší. Jezero kladně ovlivní celkově nepříznivé hydrologické poměry na 

dotčeném území. Velká vodní plocha, vzhledem k hloubce jezera i se zaručenou kvalitou 

vody a s možností rekreačního využití, přiláká turisty i zájemce o sportovní vyžití z širšího 

okolí a postupně tak spolu s autodromem a hipodromem vrátí zájem veřejnosti do krajiny 

mezi Krušnými horami a Českým středohořím a zcela vyvrátí nálepku měsíční krajiny. 

Časový průběh postupu zahlazování následků hornické činnosti je stanoven usnesením 

vlády ČR č. 688 ze dne 9.6.2008. 
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6. Současný stav a jeho vliv na životní prostředí 

6.1. Primární energetické zdroje (PEZ) – vliv užití hnědého uhlí na 
nerostné zdroje  
Zvýšením rozlohy exploatovaného území dojde k dalšímu významnému negativnímu 

ovlivnění horninového prostředí a hydrogeologického režimu. Těžební činnost je 

významným zásahem do krajiny a životního prostředí v lokalitách v koncentrované formě i 

v regionálním měřítku. Exploatací ložisek dochází k úbytku zásob nerostných surovin nebo 

k jejich vyčerpání. 

 
Tabulka č. 6  Vliv užití primárních energetických zdrojů na půdu, území a geologické podmínky [9]

  Primární energetický zdroj 

  Indikátor 
hnědé 
uhlí 

černé 
uhlí 

ostatní 
pevná 
paliva 

plynná 
paliva 

surová 
ropa 

kapalná 
paliva 

elektřin
a 

jaderné 
palivo 

obnovi
telné 

zdroje
  Vliv na rozsah a způsob 
   užití půdy -3 -2 0 0 0 0 0 0 0 

  Vliv na znečištění půdy -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
  Vliv na stabilitu a erozi 
  půdy -3 -2 -2 0 0 0 0 0 0 
  Vliv na horninové  
  prostředí -3 -2 -2 0 0 0 0 0 0 

  Vliv na nerostné zdroje -3 -3 -3 0 0 0 0 0 0 
  Vliv na chráněné oblasti  
  přírody -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 
  Vlivy v důsledku  
  ukládání odpadů -2 -2 -2 0 0 0 0 -1 0 

 

Legenda: 

velmi příznivý dopad: +2  mírně nepříznivý dopad: -1 

příznivý dopad:  +1  nepříznivý dopad: -2 

neutrální dopad:    0  velmi nepříznivý dopad: -3 

 

6.2. Vliv užití hnědého uhlí na faunu a flóru  
Vliv samotné těžby hnědého uhlí na faunu a floru je hodnocen jako negativní. V oblastech 

těžby dojde k destrukci v místě rostoucích rostlin a u živočišných druhů můžeme 

                                                 
9 Zdroj dat: Státní energetická koncepce 
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předpokládat negativní dopad hlavně u druhů s nízkou možností migrace. Pravděpodobnost 

možné záchrany především u rostlinných druhů je minimální. Dalším nepříznivým vlivem 

je hluk a prašnost vznikající při těžbě a následně při dopravě uhlí. V dlouhodobém 

horizontu dojde k porušení vodní bilance na daném území. Náprava těchto škod je velmi 

problematická. Co se týká možností obnovy lokality postižené povrchovou těžbou, např. 

z hlediska přirozené původní vegetace, je možné předpokládat, že časový horizont této 

obnovy bude v desítkách let (v lesních ekosystémech ještě déle). 

Z hlediska dopadu na faunu a flóru lze jednoznačně negativně hodnotit dopad, způsobený 

plánovaným otevřením nových dobývacích prostor pro těžbu hnědého uhlí. Tento záměr 

povede k úplné destrukci lokalit a následky budou mít dlouhodobý negativní dopad na 

rostliny a živočichy i přes provedení rekultivačních prací. 

 
Tabulka č. 7 Vliv užití primárních energetických zdrojů na faunu a flóru [ ]10

  Primární energetický zdroj 

  Indikátor 
hnědé 
uhlí 

černé 
uhlí 

ostatní 
pevná 
paliva 

plynná 
paliva 

surová 
ropa 

kapalná 
paliva 

elektřin
a 

jaderné 
palivo 

obnovit
elné 

zdroje 
  Poškození a vyhubení  
  rostlinných druhů a nebo 
  jejich biotopu -3 -1 -1 0 -1 -1 0 0* -1 
  Poškození a vyhubení  
  živočišných druhů a nebo 
  jejich biotopu -2 -1 0 0 -1 -1 0 0 +1 

 

Legenda: 

velmi příznivý dopad: +2  mírně nepříznivý dopad: -1 

příznivý dopad:  +1  nepříznivý dopad: -2 

neutrální dopad:    0  velmi nepříznivý dopad: -3 

*  v případě havárie je vliv hodnocen -3 

 

6.3. Velkoplošné vlivy v krajině 
Velkoplošné vlivy v krajině se projevují v zejména v severočeských uhelných pánvích při 

povrchovém dobývání uhlí. Exploatace ložisek zde byla spojena s velkoplošnými zábory 

území, změnou morfologických poměrů, degradací krajinného rázu, hydrologických, 

hydrogeologických poměrů a dalších faktorů.  

                                                 
10 Zdroj dat: Státní energetická koncepce 
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Na těchto vlivech se podílí ojedinělý plošný a hloubkový rozsah těžby hnědého uhlí. 

Kromě vlastních lomů a velkolomů mají velkoplošný rozsah i výsypky hlušiny značných 

objemů. Výsledkem procesu poklesů zemského povrchu v prostoru hlubinně 

exploatovaných severomoravských ložisek černého uhlí je rovněž rozsáhlá destrukce 

původního reliéfu krajiny, spojená se změnou v systému povrchové vodní sítě a režimu 

podzemních vod. Jedná se o území s minimální až nulovou ekologickou stabilitou, 

zatěžovaná nad únosnou mírou. Pozvolné zvyšování ekologické stability krajiny lze 

očekávat v rekultivovaných prostorech. 

Dlouhodobě a velkoplošně působily imise ze spalování paliv na lesní ekosystémy. 

Velkoplošný charakter mí také degradace lesních půd v důsledku kyselých depozic. 

 

6.4. Velkoplošné vlivy užití primárních energetických zdrojů v krajině 
Velkoplošnými vlivy v krajině se projeví zejména pokračující těžba hnědého uhlí. Území 

povrchové těžby bude zatěžováno nad míru únosného zatížení území. V dlouhodobé 

perspektivě, po realizaci rekultivačních prací v územních ovlivněných těžbou hnědého 

uhlí, je možno předpokládat postupné zvyšování ekologické stability krajiny a pozvolný 

návrat funkcí krajiny. Zátěže lesních ekosystémů a půdy z minulosti budou mít setrvačný 

vliv. Vlivy degradace lesní půdy mohou v návrhovém období kulminovat. 

Programy útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví mají z pohledu životního 

prostředí kladný vliv. 

 
Tabulka č. 8  Struktura primárních energetických zdrojů (PEZ) 

Druh PEZ do r. 2005 do r. 2030 

tuhá paliva 43-45% 31-33% 

plynný paliva 19-20% 19-20% 

kapalná paliva 16-17% 12-13% 

jaderné palivo 16-17% 23-24% 

obnovitelné zdroje 5-6% 12-13% 
Zdroj dat: Státní energetická koncepce 
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Z hlediska vlivu na životní prostředí lze jednotlivé druhy PEZ v základních parametrech 

hodnotit takto: 

 Tuhá paliva – celý životní cyklus je realizován na území ČR. Při těžbě je výrazný 

vliv na krajinu, při dopravě do místa spotřeby dochází k emisím prachových částic. 

Užití produkuje značné množství emisí a u velkých spalovacích zdrojů je nutné 

čištění spalin. Rovněž množství odpadů má negativní vliv na ŽP. 

 Plynná paliva – na území ČR je realizována distribuce a užití tohoto druhu PEZ. 

Distribuční systémy ovlivňují ŽP marginálně a to zejména při výstavbě. Spotřebou 

vznikají pouze plynné spaliny, v podobě zejména NOx, CO, CO2. Odpady 

nevznikají. 

 Kapalná paliva – na území ČR je realizována distribuce, úprava a užití. Distribuční 

systémy rovněž ovlivňují ŽP minimálně. Užití kapalných paliv ovlivňuje ŽP ve 

formě emisí znečišťujících látek, zejména NOx, CO, CO2 a VOC. Ohrožení ŽP je 

potencionální v případě výskytu havarijních stavů v podobě úniku ropných látek. 

 Jaderné palivo – na území ČR je uvažováno pouze jeho užití, přičemž doprava 

paliva v případě dodržení bezpečnostních opatření nepředstavuje ohrožení ŽP. 

Rovněž užití jaderného paliva lze považovat z hlediska vlivu na ŽP za velmi 

příznivé, neboť neprodukuje, s výjimkou odpadů prakticky žádné znečišťující 

látky. Eliminace vlivu radioaktivních odpadů na ŽP vyžaduje zvláštní a investičně 

národní opatření. V případě výskytu havarijních stavů v oblasti přeměny energie je 

stupeň ohrožení ŽP mimořádně vysoký. 

 Obnovitelné zdroje energie – vliv těchto zdrojů na ŽP je většinou minimální. Užití 

biomasy produkuje emise tuhách látek a NOx, odpady jsou minimální a bez 

zásadního vlivu na ŽP. Užití geotermální energie může mít negativní vliv na jakost 

podzemních vod. Užití větrné energie má určitý negativní vliv na krajinu, vyvedení 

el. výkonu pak může mát vliv na zábor území. Užití solární energie je prakticky bez 

vlivu na ŽP. Užití vodní energie může mít určitý vliv na vodní toky. 

Z hlediska míry negativních vlivů na ŽP lze za nejpříznivější považovat obnovitelné zdroje 

energie (OZE) a jaderné palivo. Kapalná a plynná paliva disponují mírně nepříznivým 

vlivem za životní prostředí. Tuhá paliva mají negativní vliv na životní prostředí.  
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7. Vyhodnocení - závěr 

7.1. Vyhodnocení - environmentální aspekty 
Environmentální aspekty se v případě prolomení územně ekologických limitů těžby do 

současného stavu projeví rozhodně negativně. Negativní dopady těžby ovlivní život 

v krajině na dlouhá desetiletí. Na druhé straně dochází velmi intenzivně ke komplexní 

revitalizaci krajiny a k likvidaci následků těžby, což je hodnoceno velice pozitivně.  

7.2. Vyhodnocení - sociálně ekonomické aspekty 
V sociální oblasti se zastavení těžby v roce 2017 projeví úbytkem přibližně 9400 

pracovníků. V Ústeckém kraji by dnešní míra nezaměstnanosti 15,8 % mohla stoupnout na 

17,4 %. Zastavení těžby se projeví také především ve státním rozpočtu. Podle propočtů se 

roční příjmy sníží o zhruba 1,55 miliardy Kč, souběžně se však zvýší výdaje na pokrytí 

nárůstu nezaměstnaných asi o 1,48 miliardy Kč. Celkově musí státní rozpočet počítat s 

roční ztrátou 3 miliardy Kč. Pokud by naopak těžba pokračovala za hranici limitů, počet 

pracovníků zabezpečujících těžbu by se zvýšil o 700 lidí (plus dalších 1700 zaměstnanců v 

navazujících oborech). Prolomením územně ekologických limitů by se nezaměstnanost v 

okrese Most snížila na 20 %. Státnímu rozpočtu by odpadly popisované výdaje a naopak 

by se zvýšily roční příjmy o necelou 1 miliardu Kč. Celkové rozpočtové dopady proti 

variantě se zastavením těžby v roce 2017 tak představují 4 miliardy Kč ročně. Zcela by 

odpadly také další náklady na dovoz náhradních zdrojů energie ze zahraničí. Z tohoto je 

naprosto zřejmé, že zrušení územně ekologických limitů těžby vede k zachování důležité 

soběstačnosti ČR v oblasti spotřeby primárních energetických zdrojů. 

 

7.3. Závěr 
V celkovém zhodnocování vlivů prolomení územně ekologických limitů těžby v budoucím 

výhledu jsou nejen vyhodnoceny výzkumy a rozhodnutí týkající se skupiny obyvatel žijící 

v těžebních lokalitách, ale zejména celkové dopady prolomení či zachování limitů těžby na 

současnou ekonomiku v ČR. Zde je na místě prosazovat zejména taková rozhodnutí a 

komplexní řešení dotýkající se nás všech a zároveň zajišťovat minimalizaci negativních 

dopadů současné celosvětové ekonomické krize na Českou republiku.  
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Dotčeným obcím postižených budoucí těžbou a jejich obyvatelům je nutno poskytnout 

adekvátní náhradu za ztrátu svého původní obydlí a zároveň jim umožnit vytvořit takové 

nové prostředí pro život, odpovídající jejich zvyklostem a současnému modernímu a 

evropskému standardu. Je nesporné, že v souvislosti s rozšíření těžby hnědého uhlí, toto 

přinese obyvatelům těchto blízkých obcí mnoho pracovních příležitostí a v samotném 

důsledku dojde k zvýšenému sociálně ekonomickému statutu obyvatel oblasti, v níž je 

v současné době spíše zaznamenáván útlum.  

 

Z dosud popisovaných analýz jednoznačně vyplývá, že je vládou České republiky nutno 

urychleně vyřešit tolik diskutovanou otázku územně ekologických limitů těžby a 

rozhodnout ve stanoveném časovém horizontu o zahájení těžby ve II. etapě. Je v zájmu 

celé České republiky, aby tato země dosahovala co nejvyššího ekonomického, 

energetického a sociálního efektu. Česká republika musí být v tomto ohledu zemí 

suverénní a energeticky nezávislou a nesmí podléhat nátlakům různých zájmových skupin.  
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