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ABSTRAKT  BAKALÁ ŘSKÉ  PRÁCE 

 

 Stávající územně ekologické limity na těžbu hnědého uhlí dolu ČSA jsou do budoucna 

jedním z hlavních problémů Státní energetické koncepce v rámci rozvoje energetiky ČR a 

budou hlavním slovem v této bakalářské práci. Práce se zabývá těžbou, návrhy, scénáři a 

důsledky neuvolnění současných ekologických limitů v rámci dolu ČSA. 

 Cílem této práce je se seznámit čtenáře s tím, jakou má například úlohu hnědé uhlí 

v současnosti  a převážné míře do budoucnosti  v energetickém hospodářství ČR, co se 

týče zásob, těžby uhlí na lomu ČSA, jeho spotřeby v hnědouhelných elektrárnách při 

výrobě elektrické energie v porovnání s ostatními činnými lomy  Sokolovské pánve a 

Severočeské hnědouhelné pánve. Jak mohou ovlivnit současné územní ekologické limity 

budoucnost nejen lomu ČSA a celého regiónu Ústeckého kraje, ale i Českou republiku, aby 

nebyla  v plné míře závislá na dovozu energetických zdrojů ze zahraničí. 

 

ABSTRACT OF BACHELOR THESIS 
 
Current territorial ecologic limits for brown coal mining in open-cast mine ČSA are one of 

the main problems of the Energy concept in terms of CR energy development for the 

future. 

These limits are the main theme of this bachelor thesis. The thesis is focused on mining, 

proposals, scenarios and consequences ecologic limits blocking in the area of ČSA mine. 

The aim of this thesis is to make the reader familier with present and future roles of brown 

coal for the CR energy economy, regarding its reserves, coal mining in ČSA mine, its 

consumption in power plants at electric energy production; all that in comperison with 

other active open-cast mines in Sokolovská pánev basin and Severočeská hnědouhelná 

pánev basin. Then I focused on possible effects of current territorial ecologic limits on the 

future of ČSA mine and also on the future of the whole Ústecký kraj region and the total 

independence of the Czech republic on power sources imported from abroad. 
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1. Úloha hnědého uhlí v České republice 
 
  Hnědé uhlí hrálo v energetickém hospodářství ČR velmi důležitou úlohu. I když se jeho 
podíl v bilanci spotřeby primárních energetických zdrojů (PEZ)najetím JETE mírně snížil, 
zůstává hnědé uhlí stále nejdůležitějším primárním zdrojem energie v ČR, jehož hlavním 
využitím je výroba elektřiny a centrální výroba tepla. Pro současnost platí, že hnědé uhlí je 
jediným palivo-energetickým zdrojem, jehož disponibilní těžitelné zásoby se mohou 
podílet na krytí dlouhodobých energetických potřeb státu a snižovat jeho dovozovou 
energetickou  závislost v souladu s energetickou politikou EU. 

 Tuzemské zásoby ropy a zemního plynu jsou omezené a jejich roční těžba se na 
spotřebě PEZ v ČR podílí max. ve výši do 1,5 – 2%. 
 Hodnotíme-li světové zásoby ropy, zemního plynu a uhlí z pohledu současné světové 
spotřeby dojdeme k následujícím přibližným výsledkům: 
 

Tabulka 1: Světové zásoby ropy, zemního plynu a uhlí: 

 Bilanční světové 

zásoby (mld toe) 

Životnost zásob při 

současné spotřebě 

Ropa 170 cca 60 let 

Zemní plyn 200 cca 60 let 

Uhlí 600 cca 250 let 

 
  Právě uhlí jako jediné je schopno se výrazně podílet na krytí světové energetické 
spotřeby při přechodu od ropy a zemního plynu k jiným zdrojům výroby elektrické energie 
a tepla. 
  Stanovit přesně prognózu vývoje spotřeby elektrické energie není zcela možné, ale 
z objektivních důvodů bude mít nepochybně stoupající trend. Zásoby hnědého uhlí jsou 
pro Českou republiku garantem určitého stupně energetické soběstačnosti a nezávislosti. 
Rozhodující zásoby hnědého uhlí se nacházejí v oblast severozápadních Čech. Jejich 
množství a rozdělení dle těžebních společností a lokalit je uvedeno v samostatné kapitole 
2.2. Vývoj těžeb hnědého uhlí a lignitu v ČR je znázorněn na grafu č.1. 
 
 Graf č.1: Dlouhodobý vývoj těžby hnědého uhlí a lignitu v ČR 
 

Vývoj težby hnědého uhlí a lignitu v ČR od roku 1900
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Těžba hnědého uhlí kulminovala v 90. letech a po roce 1990 začala spotřeba i těžba 

rychle klesat v důsledku společenské a ekonomické transformace. Po roce 2000 se pokles 

spotřeby a těžby hnědého uhlí zastavil a jeho trh se stabilizoval na úrovni potřeb 

ekonomiky. 

Vytváření podmínek pro spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky energie za 

přijatelné ceny, stejně tak vytváření podmínek pro její efektivní využívání, které 

neohrožuje životní prostředí a které jsou v souladu se zásadami  udržitelného rozvoje, si 

klade za úkol státní energetická koncepce. 
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2. Státní energetická koncepce ČR 
 

SEK patří k základním koncepčním součástem hospodářské politiky České republiky. 

SEK ve své vizi konkretizuje státní priority a stanovuje cíle, jichž chce stát dosáhnout při 

ovlivňování vývoje energetického hospodářství ve výhledu příštích 30let. 

Základní vizí SEK ČR je maximální nezávislost, bezpečnost a udržitelný rozvoj.  

SEK ČR má poskytnout účinnou strategií pro rozvoj energetiky do roku 2030 

 

2.1. Návrh Státní energetické koncepce 
 

Návrh SEK byl zpracován v roce 2003 v šesti variantách. Možnost a rozsah uplatnění 

hnědého uhlí při výrobě elektřiny a tepla závisel na přístupu k „Územně ekologickým 

limitům“ (dále ÚEL), které byly stanoveny NV č. 444/1991, a které omezovaly postup 

porubních front těžebních lokalit a zásadně snižují disponibilní těžitelné zásoby hnědého 

uhlí do budoucnosti.  

Podmínkou dostatečných těžitelných zásob pro obnovu hnědouhelných elektrárenských 

a teplárenských zdrojů, která je bezpodmínečně nutná s ohledem na stáří a nové požadavky 

vyplývající z ekologické legislativy, je uvolnění části zásob blokovaných ÚEL tak, aby 

bylo možné zásobit obnovené zdroje po dobu jejich životnosti tj.40 let, nebo po dobu cca 

25 let při komplexní obnově zdrojů.    

Stručná charakteristika jednotlivých scénářů návrhu SEK, které byly „barevně“ 

pojmenovány je uvedena dále. Hlavním rozdílem je způsob zajištění předpokládaných 

potřeb elektřiny a tepla. 

- bílý: respektoval platné ÚEL, uplatnění obnovitelných zdrojů energie (OZE) 

- zelený: nejvhodnější varianta pro ČR, uvolnění limitů HU, podpora OZE, další 

jaderné zdroje 

- černý: neuvolnění limitů, nutnost dovážení černého uhlí (ČU) 

- červený: vyšší význam zemního plynu, neuvolnění limitů HU 

- modrý: vyšší význam jaderné energie, neuvolnění limitů, výstavba tří bloků JETE 

žlutý: nejvyšší uplatnění jaderné energie, neuvolnění limitů, vysoký rozvoj jaderné 

energetiky, až 8 nových bloků po 600MW. 

     Existuje tedy jediná reálná možnost perspektivního využití hnědouhelných zásob 

v severozápadních Čechách a to formou přehodnocení stávajících ekologických limitů. 
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Jsou dvě varianty : a) útlumová varianta 

                               b) optimalizovaná varianta 

Pro konkrétní představu vlivu ÚEL na disponibilní množství těžitelných zásob hnědého 

uhlí uvádím jejich bilanci při platnosti ÚEL a jejich přehodnocení dle návrhu zeleného 

scénáře. 

 

2.2 Těžitelné zásoby hnědého uhlí 
 

     Z následující tabulky vyplývá, že přehodnocení ÚEL se týká lomu ČSA a Bílina. 

Přehodnocením ÚEL je získáno cca 400 mil.tun nejkvalitnějšího hnědého uhlí a zvýší se 

množství disponibilních těžitelných zásob o cca 35% z 1184 mil.tun na 1591 mil.tun 

k 1.1.2005. 

 

Tabulka 2: Vliv návrhu na  přehodnocení ÚEL z UV 444 a 490/91 na výši těžitelných   
zásob HU 

Těžební  
lokalita 

Těžb
a roku  
2004 
(mil.tu
n) 

Zbývající 
těžitelné 
zásoby do 
ÚEL 
(k 1.1.2005) 
(mil.tun) 

Přírůstek zásob  
racionálním  
přehodnocením 
ÚEL (mil.tun)  

 Předpoklá -  
daná roční 
těžba (mil.tun)  

Požadovaná životnost 
s ohledem na obnovu 
zdroj ů ČEZ 

ČSA 4,826 60,8 maxim. 287 

Do roku 2018 
5,2 
od roku 2019 
6,0 

zásobuje nové zdroje - 
tzn.40 let 

J.Šverm
a 2,773 

343,1 
lom není omezen 
ÚEL 

od roku 2016 
6,0 - 7,0 

zásobuje 3 x 200 KO EPC 
(živ.25let) 
a NB 660MW EPC (živ.40 
let) Vršany 8,169 

Libouš 12,85 327,5* 0 
od roku 2016 

do roku 2039 
cca 10,0 

KO 4 x 200MW v ETU II 
(živ.25 let) 
KO EPR II 4 x 210 (živ.25 
let) 

Bilina 9,173 230,9 120 
od r.2013 cca 
7,0 

NB 660MW ELE (živ.40 
let) 

Lomy SHP  37,791 962,3 407     
Jiří 7,963 143,1 0 7,0 životnost lomu do 2025 
Družba 2,117 78,6 0 1,5 - 2,0 max.do roku 2056 
Lomy SP  10,08 221,7 0     
CELKEM 

HU  
lomy 

47,871 1184 407     

  

Rozhodnutí o eventuálních změnách stávajících ÚEL je třeba učinit co nejdříve z důvodu 

zajištění potřebného času na přípravu a realizaci investiční výstavy (těžební technologie) a 
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uvolnění předpolí v postupu II.etapy lomu ČSA, jehož I.etapa bude dokončena v roce 

2017. V současnosti je zpracován koncept „Územní plán vyššího územního celku“ (ÚP 

VÚC) pro Ústecký kraj a po veřejném projednání se zpracovává souborné stanovisko. ÚP 

je zpracován ve dvou variantách: 

� Varianta A uvažuje s přehodnocením ÚEL pouze u lomu Bílina (1000 m ochranné 

pásmo od osídlení) 

� Varianta B počítá i s postupem lomu ČSA za ÚEL (Bílina 120 mil.t, ČSA II.etapa 

265/280 mil.t při ochranném pásmu 500 m od osídlení). 

 Realizace optimalizované varianty těžby hnědého uhlí v zeleném scénáři  spolu s užitím 

čistých uhelných technologií a řešením programu úspor elektrické energie tak může zajistit 

vyrovnanou palivo-energetickou bilanci České republiky minimálně do r. 2040. 

V opačném případě je třeba rozvoj české energetiky orientovat na jiné zdroje, které jsou 

zajistitelné pouze jejich dovozem (tj. jádro, zemní plyn, černé uhlí, nebo přímý dovoz 

elektřiny). 

 

Graf č.2: Přehled zásob hnědého uhlí v ČR: 
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Graf č.3: Přehled těžitelných zásob hnědého uhlí na jednotlivých činných lomech ČR: 

 
 
2.3  Výběr a schválení scénáře SEK 
 

Zpracované energetické scénáře byly porovnány podle stěžejních priorit SEK, tj.dle 

energetické efektivnosti, emise škodlivin, dovozní energetická závislosti a  

pravděpodobných sociálních dopadů. 

Dle porovnání jednotlivých scénářů vyšel jako jednoznačně nejvýhodnější pro Českou 

republiku scénář zelený, který byl doplněn na základě výsledků diskuse k návrhu SEK. 

MPO doporučilo ke schválení zelený (upravený) scénář na jednání vlády 10.března 

2004. Vláda svým usnesením č.211/2004 doporučený scénář SEK chválila. 

Nejprve přiblížím oba scénáře, mezi nimiž se nejspíše rozhodne z hlediska jejich 

důsledků. 

 

Bílý scénář: 

 

- nejnepříznivější vývoj z hlediska emisí CO2 a NOx 

- výrazné zvýšení dovozní energetické závislosti 

- nedostatečná disponibilita domácího hnědého uhlí pro budoucí energetické a 

chemické použití 
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- masivní růst dovozů černého uhlí, s prudkým zvýšením kolem roku 2020. Černé 

uhlí by se stalo základním zdrojem pro výrobu elektřiny v obnovovaných 

elektrárnách. 

- Zkrácení životnosti černouhelných dolů, protože dovážené uhlí by silně 

konkurovalo domácímu černému uhlí 

Dovozy energetických zdrojů do ČR by stále častěji převyšovaly vývozy, dovozní 

energetická závislost by se do r. 2030 zdvojnásobila. V dovozech energie by na konci 

období dominoval zemní plyn (31%), jaderné palivo (25%) a černé uhlí (23%). 

Z výše uvedeného je na první pohled naprosto evidentní, že by Česká republika byla 

v roce 2030 plně závislá na dovozech zemního plynu, ropy, jaderného paliva, dále vysoce 

až úplně závislá na dovozech černého uhlí a koksu. 

Bílý scénář vycházel ze současných omezovacích podmínek, nepočítal se žádnou 

změnou v době zpracování platných podmínek pro rozvoj energetického hospodářství. 

Bílý scénář prosazoval platnost limitů, nepočítá s hnědým uhlím jako s hlavním domácím 

palivo-energetickým zdrojem. 

Potenciální rizika a nepřijatelnost tohoto scénáře otevřela cestu ke scénářům, které 

počítaly s cílenými změnami výchozích podmínek pro rozvoj EH ČR. 

 

Zelený scénář: 

 

- preferovaný MPO ČR 

- neblokoval žádný zdroj primární energie 

- dosahuje nejnižší dovozní energetická náročnosti a dopadů na zaměstnanost 

- ze všech scénářů dává nejlepší možnost nahlédnout za r. 2030 díky zvýšené 

disponibilitě HU 

- nejtransparentnější náklady 

- nejvíce odolný proti kolísání světových cen 

- je směrem nejvíce odpovídajícím historickým tradicím ČR 

 

Zelený scénář oproti scénáři bílému tedy počítá s uvolněním limitů těžeb hnědého uhlí 

v Severozápadních Čechách. Jejich uvolněním by mohl lom ČSA pokračovat v těžbě, 

přičemž postup lomu by byl směrován přes osadu Černice a obec Horní Jiřetín. Těžbou by 

bylo postiženo v Černicích 95 domů a v Horním Jiřetínu 667 domů. 

     Dále se v této variantě počítá s otevřením podmínek pro další rozvoj jaderné energetiky, 

kdy dnešní konfiguraci jaderných elektráren by mohly doplnit až tři nové bloky po výkonu 

600MW. 
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Situace území lom ů ČSA a Bílina 

 
Hlavní charakteristiku zeleného scénáře týkající se hnědého uhlí a obnovy hnědouhelných 

energetických zdrojů uvádím v následující tabulce. 

 

Tabulka č.3: Pravděpodobná potřeba PEZ dle SEK v zeleném scénáři (PJ): 

Celkem 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030  
  1672 1730 1775 1782 1787 1810 1797 

 

V tom: 

Hnědé uhlí 612 507 509 480 434 389 374 
Elektřina (saldo) -36 -40 -35 1 18 18 1 
Elekt řina p řep.na 
TWh -10,008 -11,12 -9,73 0,278 5,004 5,004 0,278 
 

 

Tabulka č. 4: Předpokládaná těžba hnědého uhlí  - zelený scénář SEK 

  2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
Těžba celkem (Mt) 49,46 44,94 44,58 42,01 40,48 35,88 32,59 
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Graf č.4 Předpokládaný vývoj salda (dovoz – vývoz) dle zeleného scénáře SEK: 

 
 

Tabulka č.5: Pravděpodobná výše a struktura výroby elektřiny v TWh dle SEK – 

zelený scénář: 

Celkem 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
Brutto 73,73 78,2 82,37 80,85 84,95 87,49 89,17 

Netto 67,47 71,56 75,38 73,99 77,74 80,06 81,60 
 

V tom: (TWh) 

Hnědé uhlí 43,06 38,27 37,3 32,76 31,72 28,86 28,46 
Černé uhlí 8,94 5,18 5,58 5,26 7,79 6,36 4,34 
ostatní tuhá pal. 0,14 0,06 0,1 0,1 0,07 0,06 0,06 
Plynná paliva 4,69 3,66 4,56 6,25 7,27 7,37 6,46 
Kapalná paliva 1,59 0,84 0,62 0,6 0,48 0,41 0,34 
Jaderné palivo 13,59 26,04 26,04 26,04 26,04 30,24 34,44 
Obnovitelné zdroje 1,71 4,16 8,17 9,84 11,58 14,2 15,06 
 

Tabulka č. 6: Vývoj instalovaného výkonu v hnědouhelných elektrárnách – zelený 

scénář SEK: 

  2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
HU celkem 7854 7360 6273 5491 5056 4530 4528 
Zbytkový výkon 7854 7290 6203 3721 1494 393 391 
Nově postavený 
výkon 0 70 70 1770 3562 4137 4137 
  

V případě realizace  „ zeleného scénáře “ je nutné počítat s určitými riziky. Specifikace 

těchto rizik: 

1. Politická rizika 

a) Nevytvoření předpokladů realizace přijatého scénáře státní energetické koncepce 

Dominantním rizikem pro stát by bylo nevytvoření předpokladů k naplnění přijaté 

koncepce, protože by došlo k významnému oslabení ČR. Přijetí může být nejen krokem ke 
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stabilitě hospodářství, ale i k efektivnosti investic, vynakládaných při výrobě, přenosu i 

spotřebě energie, tedy v celém hospodářství státu. 

b) Stát si musí ponechat vliv na vývoj energetického hospodářství i po úplné liberalizaci 

trhu všech forem energie. 

2. Bezpečnostní rizika 

a) Nedostatečné strategické rezervy  uhlí 

ČR již vytváří strategické energetické rezervy (plyn, ropa). V souladu s připravovaným 

systémem dalšího posílení strategických energetických rezerv v EU je ČR připravena 

zvážit, či akceptovat tuto prioritu a připravit potřebná technická a ekonomická opatření.  

b) Zneužití provozních a investičních úspor 

     Zvyšování konkurenceschopnosti na trzích s energií má před sebou cestu snižování 

provozních a  investičních nákladů, např. snižováním počtu zaměstnanců a to jak 

v provozu samém, tak v souvisejících činnostech – ve výzkumu a vývoji, v oddalování 

dalších rozvojových investic, ve snižování prostředků vkládaných do údržby a 

modernizace. To ve svém důsledku sice přinese majitelům dočasné výhody na trhu a 

zvýšení ziskových výnosů, ale dlouhodoběji může ohrozit spolehlivost zásobování energií.  

3. Technologická rizika 

     Bude-li se vývoj těžby uhlí blížit útlumové variantě, nelze zabezpečit potřebné dodávky 

paliva pro novou generaci parních elektráren.  

     Jen uvolněním limitů lze těžbu hnědého uhlí přiblížit optimalizované variantě a vytvořit 

podmínky pro 40letou životnost parních elektráren nové generace. 

4.Ekologická rizika 

a) nesplnění cílů SEK v rozvoji OZE 

Obnovitelné zdroje energie je nutné podporovat všude tam, kde jejich využitelný potenciál 

přispívá k energetické soběstačnosti ČR. 

a) nejednotnost přístupu k jaderné energetice 

zelený scénář počítá s rozvojem jaderné energetiky, přičemž horizontem nasazení nových 

jaderných zdrojů se předpokládá rok 2020. Dále se předpokládá, že na základě nástupu 

nových jaderných technologií a způsobů využití a skladování vyhořelého paliva i způsobů 

bezpečného nakládání s radioaktivními odpady, dojde k posunu v chápání a vztahu 

veřejnosti k novým jaderným technologiím 

b) nesplnění cílů v poklesu energetických odpadů do ovzduší, vody a půdy 
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Odstraňování rizik z produkce odpadů probíhá cestou snižováním této produkce, cestou 

likvidace odpadů, jejich přeměnou ve využitelné formy v průmyslu a ve stavebnictví. 

5. Sociální rizika 

a)  realizace Zeleného scénáře do zaměstnanosti v energetických sektorech 

Tento scénář má ze všech scénářů příznivé dopady na stavy zaměstnanosti. Celkový počet 

zaměstnanců lomu ČSA a na provozu ČSA se podílejících zaměstnanců dceřiných 

společností MU se zvýší ze stavu 2714 o dalších zhruba 700. 

 Pokud by nedošlo k prolomení těžby za UEL, došlo by  k propouštění lidí nejen 

v Mostecké uhelné, ale i v celé řadě jiných činností, které jsou vázány na hornickou 

činnost. Bez práce se tedy může ocitnout cca. 9500 lidí v regionu a mimo region.   

b) Podcenění dopadů realizace cílů na náklady obyvatelstva za energii 

Zavedení podpory rozvoje užití OZE pro výrobu elektřiny se promítne i v cenách pro 

obyvatelstvo. Je zde nebezpečí vzniku negativního přístupu veřejnosti k využívání OZE. 

6. Ekonomická a finanční rizika 

a) neočekávaný růst ceny energie 

Současné ceny energie jsou již cenami tržními. Je tendence zavádět do cen též příspěvky 

na rozvoj OZE, čímž nelze vyloučit jejich další růst. Dopady může mít i náhlý a 

neočekávaný růst cen energetických komodit na světových trzích, vyvolaný především 

politickými faktory. 

b) přecenění procesu privatizace 

Prostředky získané z privatizace energetiky je nezbytné účelně použít k nápravě 

ekologických škod, k podpoře energetického výzkumu, k podpoře priorit SEK, atd. 

7. Legislativní rizika 

     Překážkou podmiňující naplnění „ zeleného scénáře“ je racionální přehodnocení 

územních limitů těžby hnědého uhlí. Jedná se o zrušení Nařízení vlády ČR č. 331, 444 a 

490 z roku 1991. 

     Dále jde o uplatnění legislativy ochrany krajiny, sídel a životního prostředí a řešení 

střetů zájmů regionů a dotčených obcí s rozvojem těžby hnědého uhlí za hranicemi 

územních limitů. Řešení střetů zájmů bude vždy složitý a dlouhodobější proces. 

Krajním opatřením pro podporu racionální těžby hnědého uhlí za hranicemi současných 

limitů těžeb je definování pojmu veřejného zájmu ( při novele zákona v roce 2004) a 

možnost jeho individuální aplikace při těžbě hnědého uhlí. 

     Schválený scénář SEK předpokládá těžbu hnědého uhlí, která je realizovatelná pouze za 

předpokladu přehodnocení ÚEL u lomu ČSA a Bílina. Přínos přehodnocení ÚEL u lomu 

Bílina se v celkové výši těžby projeví až po roce 2035. Včasné rozhodnutí však prodlouží 

životnost lomu tak, aby byla zajištěna dodávka paliva pro nové zdroje (40 let životnosti).  
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     Přehodnocení ÚEL lomu ČSA přímo podmiňuje naplnění předpokládaných těžeb 

hnědého uhlí ve schválené variantě SEK a současně podmiňuje dosažení předpokládané 

obnova hnědouhelných zdrojů.   

 

2.4. Význam zásob lomu ČSA za ÚEL 
 

     Lom ČSA má ve svém zájmovém území za ÚEL celkem 750 mil.tun těžitelných zásob. 

Přehodnocením ÚEL dojde k uvolnění cca 280 mil.tun v tzv. II.etapě. Z kvalitativního 

hlediska se jedná o nejkvalitnější zásoby v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP) s  

průměrnou výhřevností kolem 17,0 MJ/kg. 

� Obsah tepla v zásobách II.etapy (4 760 PJ) představuje možnost zásobení (obnovu) 

elektrárenského zdroje s instalovaným výkonem cca 1900MW po dobu cca 50 let při roční 

těžbě 6,0 mil.tun. (viz kapitola 2.2 – Přehled těžitelných zásob HU) 

� Zpřístupnění zásob (470 mil.tun) III. a IV.etapy. (Vytěžení zbývajících zásob ve III. a 

IV.etapě  je podmíněno vytěžením zásob ve II.etapě.)  

Územní postup lomu ČSA do a za  ÚEL   

 
� Zachování a rozšíření pracovní příležitosti spojené s prodloužením životnosti lomu, 

realizací potřebných investic jak na straně báňské společnosti tak na straně energetiky 
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Graf č. 5: Vliv ukončení nebo pokračování těžby lomu ČSA na zaměstnanost: 

 
� Snížení dovozní energetické závislosti ČR 

 
 
Graf č. 6  Současná cena ekvivalentu náhrady za HU lomu ČSA při pokračování 
těžby za ÚEL (jen ve II. etapě) 

 
 
 
� Vytvoření příznivějších podmínek pro rozšíření počtu biokoridorů a biocenter 

� Vytvoření předpokladu pro obnovu komunikačního propojení Litvínov – Jirkov  

� Zajištění dlouhodobého zdroje financí do státního rozpočtu 
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Graf č.7: Vliv ukončení nebo pokračování těžby lomu ČSA na finance státního 
rozpočtu 

 
Význam zásob lomu ČSA pro obnovu hnědouhelných zdrojů je popsán v kapitole 4. 

2.5 Zhodnocení SEK za rok 2005 
 
     Povinnost vyhodnocovat plnění cílů SEK je Ministerstvu průmyslu a obchodu uložena 

v usnesení vlády č. 211 ze dne 10. 3. 2004, kterým byla schválena SEK. 

Výsledky provedeného vyhodnocení naplňování cílů a sociálních dopadů SEK potvrzují, 

že základní vize SEK – maximální nezávislost, bezpečnost a udržitelný rozvoj mají nadále 

svou plnou platnost a základní cíle a priority jsou nastaveny správně, což bylo potvrzeno i 

výkyvy v cenách ropy a prvními signály o stabilitě dodávek zemního plynu. 

 

Tabulka č. 7: Vývoj bilance spotřeby prvotních energetických zdrojů v ČR, 2000 - 2005  

PJ 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 
Hnědé uhlí a lignit 612,1 616,8 596,9 608,2 607,9 614,0 
Černé uhlí 265,8 270,4 261,3 256,5 241,8 243,0 
Ostatní pevná paliva 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0, 
Ropa 244,4 254,3 261,9 276,1 281,5 274,0 
Ropné produkty 72,6 64,2 54,6 66,9 89,9 72,0 
Zemní plyn a ostatní plyny 315,5 336,9 331,9 336,9 335,4 327,0 
Jaderná energie 147,5 148,3 204,1 280,6 284,4 318,0 
Elektřina (saldo dovoz-vývoz) -36,1 -34,3 -41,0 -58,4 -56,6 -71,0 
Obnovitelné zdroje 34,0 35,6 32,7 46,4 57,2 72,0 
Celkem spotřeba PEZ 1656,7 1693,1 1703,3 1 814,0 1 842,3 1 850,0 
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Tabulka č. 8: Vývoj ročních bilancí elektřiny (v GWh) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Výroba elektřiny btto 
celkem 

GWh 73 466 74 647 76 348 83 226 84 335 82 579 

V tom:  parní GWh 54 986 55 114 52 405 53 046 52 811 52 137 
            plynové + PP GWh 2 576 2 316 2 358 2 510 2 612 2 623 
            vodní GWh 2 313 2 467 2 845 1 794 2 564 3 027 
            jaderné GWh 13 590 14 749 18 738 25 872 26 324 24 728 
           ostatní GWh 1 1 2 4 24 64 
Vlastní spotřeba celkem GWh 5 725 5 868 5 955 6 569 6 413 6 387 
Vývoz (fakturovaný) GWh -12 

432 
-12 
180 

-16 
590 

-20 
350 

-18 
482 

-20 
965 

Dovoz (fakturovaný) GWh 2 415 2 641 5 194 4 137 2 765 8 331 
Saldo zahr. výměn GWh -10 

017 
-9 539 -11 

387 
-16 
213 

-15 
717 

-12 
634 

Tranzity GWh 6 337 9 739 4 308 6 017 7 008 4 020 
Spotřeba elektřiny btto GWh 63 451 65 108 64 961 67 014 68 618 69 945 
Spotřeba elektřiny ntto GWh 52 293 53 779 53 670 54 807 56 390 57 664 
 

 

Graf č. 8: Vývoj vývozů a dovozů elektřiny (v GWh) 

Zahraniční obchod s elektřinou (bez tranzitu)
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Optimalizace využití domácích energetických zdrojů 

 

     Optimální využití domácích energetických zdrojů je analyzováno z pohledu vývoje 

rostoucí dovozní energetické závislosti, z hlediska rostoucího schodku zahraničního 

obchodu s energetickými komoditami a z hlediska zvýšení možností pro vyšší využití 

domácích energetických zdrojů v těžbě tuhých paliv, ropy, zemního plynu a uranu. 
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Tabulka č. 9: Vývoj dovozní energetické závislosti 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005* 
Dovoz bez jaderného paliva PJ 728,3 773,9 783,1 792,4 788,7 775,1 
Dovoz s jaderným palivem PJ 875,8 922,2 987,2 1073,0 1073,1 1092,8 
Vývoz PJ 338,5 342,4 345,1 334,7 329,4 313,5 
Čistý dovoz bez jaderného paliva PJ 389,8 431,4 438,0 457,7 459,3 461,6 
Čistý dovoz s jaderným palivem PJ 537,3 579,7 642,1 738,3 743,7 779,3 
Dovozní závislost (% z TSPEZ), bez 
jádra % 23,5 25,5 25,7 25,2 

24,9 25,0 

Dovozní závislost (% z TSPEZ), 
s jádrem % 32,4 34,2 37,7 40,7 

40,7 42,1 

 

 

Tabulka č.10: Výsledné bilance zahraničního obchodu s energetickými komoditami (v 

mil. K č) 

 celkem bilance 
energet. komodit 

ropa a ropné 
produkty 

zemní 
plyn 

tuhá 
paliva 

Elektřina jaderné 
palivo 

2003 -70 241 -49 966 -36 548 +9 739 +8 722 - 1 801 
2004 -75 718 -45 227 -32 283 +10 646 +12 668 -1 165 
2005 -115 415 -93 384 -48 146 +15 531 +12 825 -2 244 
 

 

Disponibilita domácích primárních zdrojů energie 

 

     Disponibilita domácích vytěžitelných zásob černého a hnědého uhlí je nízká. Požadavky 

SEK ve vztahu k ÚEL těžby hnědého uhlí se dosud nepodařilo splnit. Zhoršující se bilance 

a nízká disponibilita domácích energetických zdrojů tlumí přípravu obnovy dožívajících 

uhelných elektráren. 

     Zajištění požadavku SEK a zvýšení disponibility a využití domácích zásob hnědého uhlí 

je stále možné. Zásadní význam má řešení otázky další existence ÚEL. 
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3. Územně – ekologické limity 
 

     O uhlí můžeme říci, že se jedná o nejperspektivnější energetický zdroj, u něhož došlo 

k liberalizaci již počátkem 90. let. Územní limity se tak stávají nejvýznamnějším 

regulačním faktorem, který může zpochybnit investice nejen v hnědouhelném průmyslu, 

ale také v české energetice. 

 

3.1 Vyjasnění základních pojmů 
 

     Při vysvětlování jednotlivých pojmů je nutné vycházet ze znění stavebního zákona, 

zákona č. 183/2006 Sb. Ten v § 2 odst. 1 stanoví: 

(1) Územní plánování zahrnuje tyto úkoly a činnosti: 

a) stanoví limity využití území, 

b) reguluje funkční a prostorové uspořádání území,… 

dále stavební zákon v § 139 a) uvádí tuto definici limitů: „ Limity využití území omezují, 

vylučují, případně podmiňují umísťování staveb, využití území a opatření v území.“  

     Územní plánování zahrnuje řadu činností, především stanoví limity využití území tzn. 

zejména limity zatížení území z hlediska ochrany složek životního prostředí a zachování 

ekologické stability. 

 

3.2 Vyhlášení územně-ekologických limitů 
 

     Díky limitům, respektive od doby jejich vyhlášení roste poptávka po náhradních 

surovinách, což působilo na růst jejich cen, a tím i cen elektřiny u nás. Limity byly 

vyhlášeny po sametové revoluci a to díky ekologickému handicapu, které v té době uhlí 

nepochybně mělo a také díky tlakům ekologickým organizací a plánované dostavbě 

jaderné elektrárny Temelín.  

     Jsem přesvědčen, že limity byly vyhlášeny díky nekvalifikovanému rozhodnutí české 

vlády v roce 1991. Limity totiž například předčasně ukončily těžební činnost na takovém 

atraktivním lomu jako byl lom Chabařovice. Nechtějme proto, aby se toto opakovalo na 

lomu Československé armády, nebo lomu Bílina. 

     Toto rozhodnutí bylo vysloveně politické  a jeho dopady  stále přežívají a udržují 

Severozápadní Čechy v nejistotě. 

     Pokud limity nepadnou a nepřehodnotí se v co nejbližší době, pak vznikne 

nekompromisně a nepřirozeně útlum těžby hnědého uhlí, další růst nezaměstnanosti, ale 

také dražší energie pro nás pro všechny. Budeme totiž nahrazovat levnější energetický 

zdroj zdrojem dražším.  
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     Zrušením limitů by došlo k vytvoření podmínek pro ekologické podnikání, vzniku 

nových pracovních příležitostí, růstu příjmů obyvatelstva a jejich koupěschopností. 

Zaostávající region se tedy začne měnit v prosperující oblast s lepšími životními 

podmínkami pro své obyvatele. 

 

3.3 Legislativní problematika 
 

     Při zpracovávání této práce jsem mj. soustavně hledal a studoval články, týkající se 

ekologických limitů. Studoval jsem různé odborné časopisy, sledoval webové stránky na 

toto téma. Viděl jsem a četl též výroky některých politiků na toto téma. Některé byly 

opravdu neuvěřitelné. 

     Po zralé úvaze musím konstatovat, že do tak závažné věci jakými UEL a SEK 

nepochybně jsou, mluví a chtějí rozhodnout lidé tu z Moravy, tu z Českých Budějovic, 

Hnutí Duha atd. 

Cituji například zastupitele Horního Jiřetína pana Buřta: „ Uhlí na lomu ČSA má obsah 

síry kolem 40%.“ …Nehoráznosti tohoto typu nelze ponechat bez povšimnutí. 

     Je nutno opakovat horní zákon, tj. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství. Uhlí 

patří mezi vyhrazené nerosty. Vyhrazený nerost v této oblasti získal osvědčení o 

výhradním ložisku. 

     Samotné vládní usnesení je nižší právní dokument ve vztahu k Hornímu zákonu. A 

pokud k odpisu těchto zásob nedošlo, potom platný Horní zákon umožňuje těžbu za 

určitých podmínek za hranicemi limitů zahájit. 

     Existenci  velkolomu ČSA potvrdil Okresní báňský úřad v Mostě, čímž podle Horního 

zákona vzniklo oprávnění k dobývání ložiska. Podmínkou pro Mosteckou uhelnou, a.s., 

aby mohla zahájit těžbu, je vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti ze strany 

Obvodního báňského úřadu. 

     V současné době je tolik diskutovaný pojem týkající se  odpisu zásob. Dle Horního 

zákona se odpisem rozumí jejich vynětí z evidence zásob nebo jejich převod ze zásob 

bilančních do zásob nebilančních. Dále cituji odepsání zásob: „ Zásoby výhradního ložiska 

je možno odepsat  

a) z důvodů zvlášť složitých báňsko-technických, bezpečnostních nebo geologických 

poměrů souvisejících s přírodními podmínkami nebo vzniklých nepředvídanými událostmi, 

b) jde-li o zásoby části výhradního ložiska, jejichž vydobytí není hospodářsky účelné, 

c) jde-li o zásoby, jejichž dobývání by ohrozilo zákonem chráněné obecné zájmy, 

zejména ochranu životního prostředí a význam ochrany převyšuje zájem na dobytí těchto 

zásob.“ 
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     Nic z toho neplatí pro lom ČSA. Odepsáním zásob neznamená, že ložisko uhlí zmizí 

z povrchu zemského. To tam pořád je a nikdo jej nesmaže. Je opravdu nutné lidem říci, že 

jim nikdo nikdy nezaručí, že se tam nebude v budoucnu těžit. 
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4. Faktory ovlivňující přípravu obnovy výrobních zdrojů 

elektrizační soustavy ČR 
 

     ES ČR stojí v současném období před nutností řešit významný problém, kterým je 

blížící se dožívání uhelných výroben elektřiny. U hnědouhelných elektráren se soustředí 

jejich technické a ekonomické dožívání do relativně krátkého časového úseku kolem r. 

2015. V krátké době bude nutné připravit jejich obnovu a to buď záměnou za nové zdroje ( 

na zdroje původní, či jiná paliva) nebo jejich komplexní rekonstrukci. Technická životnost 

je u rekonstruovaných elektráren 25let a při uvedení zdroje nového je to 40let. 

     Dále připomínám tu skutečnost, že perspektiva uhelných elektráren, které jsou 

rozhodujícím segmentem ES ČR začíná být limitována snižující se disponibilitou zásob 

hnědého uhlí. Pokud tedy dojde k omezení disponibility – významná změna struktury 

výroby elektřiny a pokud by nedošlo k přehodnocení ÚEL  je možnost obnovy podstatně 

nižší. Dalším problémem ČR je stále vysoká energetická a elektroenergetická náročnost 

tvorby HDP a vysoký potenciál úspor energie, jehož postupná aktivace ovlivní budoucí 

potřeby energie a elektřiny. 

Graf č. 9: 

 
 

Dodržení ÚEL na lomu ČS a Bílina nesplňuje předpoklad dlouhodobých dodávek (40 let) 

pro obnovu hnědouhelných elektráren formou výstavby nových bloků. Umožňuje pouze 

provedení „komplexní opravy zařízení“ při kterém je dosaženo pouze zvýšení účinnosti na 

38% (Elektrárna Počerady dosahuje v současnosti brutto účinnosti 35%) .  
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     Pouze lom Vršany při těžbě koridoru a při snížení současné úrovně těžby i lom Družba 

v SP jsou schopny zajistit dodávky po dobu minimálně 40 let po roce 2015 (předpokládaný 

termín obnovy). 

     V následujícím grafickém vyjádření je uveden postup lomu Bílina za ÚEL při dodržení 

ochranného hygienického pásma (OHP) 1000m (od obce Mariánské Radčice). Snížením 

OHP na 500m získá lom dalších cca 30mil.tun a prodlouží svoji životnost, případně mu 

bude umožněno zvýšení roční těžby. 

 
Graf č.10: 

 
 
Bude-li přehodnocen ÚEL lomu ČSA (povolení těžby ve II.etapě), bude se průběh těžby 

hnědého uhlí blížit grafickému průběhu v následujícím obrázku.  

 

Graf č.11 
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    Předpokládaná těžba hnědého uhlí dle SEK (zelený scénář) je v grafu vyznačen zeleně. 

Čárkovaně červeně je vyznačen předpoklad těžby HU, který byl uváděn v návrhu SEK.  

     Je zřejmé, že schválenému zelenému scénáři vyhovuje pouze varianta s postupem lomů 

Bílina a ČSA za ÚEL, která respektuje vizi SEK – využití (jediného) tuzemského PEZ – 

hnědého uhlí. 
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5. Sociální, ekonomické a ekologické zhodnocení lomu ČSA 
 

    Dle SEK se ČR neobejde bez optimálního využití domácích energetických surovin, které 

i mj. garantuje zmírnění tempa růstu závislosti na dovozech primárních energetických 

zdrojů zvýšením disponibility a prodloužením životnosti hnědého uhlí.  

Uhlí je nejvýznamnější energetická surovina pro 21. a 22. století. 

     ÚEL znemožňují dříve uvažované otvírky nových lokalit, ale též se nepříznivě 

promítají i do životnosti činných velkolomů.  V obou podkrušnohorských  pánvích je cca. 

8,7 mld. tun geologických zásob a z toho téměř 4,5 mld. tun využitelných zásob. 

Zásoby vytěžitelné dosahují pouze cca. 2mld. tun→ z nichž je však v limitech k dispozici 

jen 1,2mld. tun a cca. 860mil. tun při částečné korekci limitů. 

 

Tabulka č. 11: Tabulka vývoje el. energie dle SEK 

 

výroba %podíl výroba %podíl
hnědé uhlí 38,27 48,9 28,46 31,92
zemní plyn 3,66 4,7 6,46 7,24
jádro 26,04 33,3 34,4 38,6
OZE 4,16 5,32 15,1 16,9

Vývoj výroby el. energie dle SEK ČR (TWh)

r. 2005 r. 2030  
 

     Při přehodnocení ÚEL se zvýší těžitelné zásoby lomu ČSA  na 1,338mld. tun a  otevře 

se tedy i reálná šance k vytěžení dalších 486 mil. tun v území tzv. III. a IV. Etapy po 

dotěžení II.etapy. Je tedy možný rozvoj lomu po r. 2065. 
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6. Báňsko – technické možnosti rozvoje těžby lomu ČSA ve 

vazbě na ÚEL a SEK 
 

Původní záměr: čtyři ekonomické etapy 

I.etapa: horní hrana lomu před osadou Černice 

II.etapa: předpokládané plynulé pokračování lomu přes Černice a obec H. Jiřetín V až JV 
směrem k ochrannému pásmu CHZ Litvínov 

III. a IV.etapa:  další postup lomu přes areál CHZ a kopistskou výsypku až k trati ČD Most 

– Třebušice 

Při platnosti ÚEL platí redukovaná 1. etapa. 

6.1 Současná situace 
 
      Lom se rozvíjí pouze v rozsahu redukované I. etapy. Těžební fronty proto postupují JV 

směrem s původním, částečně redukovaným technologickým vybavením. V důsledku 

respektování zámeckého parku – Arboretum dochází postupně ke zkracování skrývkových, 

následně i uhelných řezů. 

     Jednotlivé skrývkové těžební řezy ukončují postupně svoji činnost po proniknutí do 

volného prostoru bývalého lomu Obránců míru (OM). Uhelné řezy ukončí svoji činnost po 

dosažení linie uhelného pilíře, stabilizujícího výsypkové těleso vnitřní výsypky OM. 

Předpokládaný konec těžby je dle této varianty v r. 2017. 

     Optimální rozsah těžební činnosti při překročení ÚEL. Byly zpracovány 3 varianty 

postupu ČSA II.etapa: 

- zachování Černic a odtěžení jižní části Horního Jiřetína 

- likvidace Černic a jižní části Horního Jiřetína 

- kompromisní varianta 

a v případě prvních dvou variant, kdy možná těžba nevyhovuje předpoklady SEK, se mu 

jet dle upřesněné kompromisní varianty. 

     Ke korekci dochází především na styku lomu se svahy Krušných hor, kde ve snaze 

minimalizovat zásahy do lesního porostu dochází k posunutí horní hrany lomu směrem do 

pánve. 

 

6.2 Územní hledisko:  
      

Tato varianta předpokládá postup lomu východním směrem přes Černice a Horní Jiřetín, 

poté jižním směrem přes území Jiřetínské výsypky, s ukončením postupu na hranici 
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ochranného pásma CHZ Litvínov. Přitom východní okraj respektuje hranici ochranného 

pásma obce Janov. 

 

6.3 Hledisko báňsko-technické: 
 

     V první fázi postupuje fronta vějířovitě severním až severovýchodním směrem přes 

Černice k výchozu uhelné sloje na úpatí krušnohorských svahů a dále k území Horního 

Jiřetína. 

     Ve druhé fázi postupuje lom vějířovitým způsobem, přes území Horního Jiřetína zprvu 

východním směrem k ochrannému pásmu Janova, poté přes Jiřetínskou výsypku 

jihovýchodním až jižním směrem k hranici ochranného pásma CHZ, kde končí postup. 

Vytěží se 256 mil. tun, skrývka 1310 mil m3. příkryvný poměr je 5,12 m3/ t. 

     Z báňsko-technického hlediska je vyuhlení daného prostoru řešeno standardním 

způsobem a lze je pro dané báňsko-geologické podmínky označit jako optimální. 

Koncový stav lomu na hranici ochranného pásma CHZ vytváří navíc podmínky pro 

vytěžení – v případě naléhavé potřeby 486 mil. tun v území CHZ a Kopistské výsypky, tzv. 

III. A IV. etapa. 

     Využitím zásob dle „kompromisní varianty“ rozvoje lomu ČSA se při těžbách na úrovni 

6 mil. tun/rok prodlouží životnost lomu o 44let, na r. 2061. 

     Realizace této varianty je jedinou možností jak naplnit scénář SEK a tím tedy omezit 

energetickou závislost státu na dovozu prvotních energetických zdrojů. 

 

6.4 Zhodnocení jiných způsobů využití zásob: 
 

     Byla provedena analýza možnosti vytěžit zásoby hlubinným způsobem. Rozbor 

prokázal, že oproti 256 mil. tun vytěžitelných lomovým způsobem lze hlubinnou těžbou, 

při zachování Černic a H. Jiřetína získat pouze 21 mil. tun uhlí. Je to 8% ze zásob 

vytěžitelných lomovým způsobem, neřeší to tedy ani poptávku po hnědém uhlí dle SEK. 

     Jako další negativa vidím vyšší náklady na vytěženou tunu uhlí, vzniky poklesových 

kotlin – ztráta vody v obcích a znehodnocení zbývajících uhelných zásob pro jakoukoliv 

budoucí těžbu. 

 

6.5 Sociálně – ekonomické důsledky: 
     Elektroenergetika a rozvoj chemického průmyslu tvoří hlavní zdroj zaměstnanosti a 

prosperity regionu v Severozápadních Čechách. Přes výrazný pokles těžeb hnědého uhlí, 

zaznamenaný po nástupu JET a společenské změny po r. 1989 zůstává průmysl těžby uhlí 

nejvýznamnějším zdrojem zaměstnanosti. Svůj podíl na tom má i lom ČSA. 
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Nárůst nezaměstnanosti při zastavení těžby: 

     V letech 2004-2012 dochází k dočasnému  nárůstu těžených hmot. V roce 2012 dojde 

k prudkému poklesu těžeb, který v r. 2017 vyvrcholí úplným douhlením disponibilních 

zásob hnědého uhlí. Od roku 2012 do roku 2018 bude klesat počet pracovníků až na 

hodnotu nula. Stav pracovníků se tak sníží o 2714 pracovníků. 

     S problematikou tohoto typu souvisí též multiplikační koeficienty. Jedná se o to, že jsou 

různé profese i mimo lom ČSA na těžební činnost závislé. Mají hodnotu 1,5 u navazujících 

oborů v regionu a 1,0 u oborů mimo region. Ztráta je tedy 9499 pracovních míst. 

  

Počty pracovníků při pokračování těžby: 

     Namísto ztráty 9499 pracovních míst na lomu ČSA a v navazujících oborech v regionu i 

mimo něj při ukončení těžby na demarkaci ÚEL, vytvoří pokračující těžba na tomto lomu 

celkem  2450 pracovních míst navíc oproti současnému stavu. (Zvýšení počtu pracovníků 

lomu ČSA o 700 pracovních míst) 
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7. Závěr  
 

     Pouze pokračující těžba na lomu ČSA spolu s využitím zásob lomu Bílina jsou schopny 

pokrýt představy SEK. Při pokračující těžbě na lomu ČSA do prostoru II.etapy lze ze 

získaného hnědého uhlí zajistit výrobu kolem 13 TWh elektrické energie po dobu cca 50 

let, což odpovídá kapacitě jaderné elektrárny Temelín. 

     Negativum rozšíření lomu spočívá v nutnosti přesídlení cca. 2000lidí do nového 

sídelního celku a zábor cca. 560 ha dosud nedotčených těžbou.  Následná tvorba krajiny po 

těžbě bude mít nepochybně vyšší užitnou hodnotu než při ukončení těžby na demarkaci 

ÚEL. 

    Náhradou za blokaci a využití zásob hnědého uhlí II.etapy lomu ČSA by bylo třeba 

zajistit z dovozu téměř 525 TWh elektrické energie, nebo 180mil. tun černého uhlí.  

Stálo by nás to všechny 19 mld. korun ročně při náhradě zemním plynem a více jak 13mld. 

korun ročně při dovozu elektrické energie. 

    Dalším problémem, který se dá jen těžko řešit je ztráta pracovních příležitostí. Myslím 

si, že v tu chvíli při ztrátě bezmála 10 tisíc pracovních míst by to bylo doslova smrtící pro 

tento region. Míra nezaměstnanosti by se zvýšila o 7%, dostali bychom se tedy ke kritické 

hranici 30%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Petr Škrabal: Vliv (stávajících) územně ekologických limitů na realizaci 
          Státní energetické koncepce a budoucnost lomu Československé armády 

 

 2009                                                                                                    

 

28

 
 
 
 
 
 

Seznam použité literatury: 
 
1.  Karel Polanecký a kol., 2003, Předběžný komentář Hnutí DUHA k návrhu  

 Státní energetické koncepce ČR 

2.  Zákon č. 183/2006 Sb.,  O územním plánování a stavebním řádu 

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

4.  Zákon č. 406/2000 Sb., O hospodaření energií 

5. Usnesení vlády ČR č.211/2004 ze dne 10.3.2004 

6.  Nařízení vlády ČR č. 331/1991 

7.  Nařízení vlády ČR č. 444/1991 

8.  Nařízení vlády ČR č. 490/1991 

9.  Veřejné zasedání zastupitelstva Horního Jiřetína r.2006 

10. Návrh Státní energetické koncepce ČR do konce r. 2050, Praha - 1/2009 

11. Energetický kongres, Praha - 3/2009 

- Prezentace Ústavu jaderného výzkumu 

- Krizové stavy v energetice: Energetický ústav České Budějovice 

12. Současný stav SEK v návaznosti na činnost tzv. „ Pačesovy  komise,“ MPO ČR 

13. Energetický seminář, VÚHU Most 

- Aktuální stav a očekávaný vývoj v oblasti energetiky a energetické legislativy 

14. Důlní noviny, Czech Coal Group : 1-12/2008; 1-4/2009 

  

 


