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Motto  

Užite�n�jší je znát n�kolik moudrých pravidel, jež by mohla tob� vždy 

posloužiti, než nastudovati mnoho neužite�ných v�cí.      

           Seneca 
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ANOTACE 
V p�edložené práci je analyzován vývoj t�žby a spot�eby hn�dého uhlí pro 

nejbližší desetiletí a zpracován p�ehled energetických pot�eb spole�nosti. 

 V první �ásti je popsán region, území vázané územn� ekologickými limity 

t�žby a historický rozvoj t�žby hn�dého uhlí v podkrušnohorské hn�douhelné 

pánvi.  

Následn� jsem se v�noval rozboru p�í�in útlumu t�žby. Obeznámili jsme se 

situací, která je v p�ímým d�sledkem usnesením vlády �.444/91, �i ekologicé 

situace u fosilních paliv.  

Další �ást posuzuje energetické pot�eby spole�nosti a staví je do p�ímé 

souvislosti s útlumem t�žby hn�dého uhlí. Na to navazuje analýza sociálního a 

spole�enského dopadu p�i postupném uzavírání lomu �SA.  

Výsledek práce by m�l každému, kdo se s ní obeznámí dát jasnou odpov�� 

na to, zda a jakou cenu zaplatí naše spole�nost p�i nevyužití uhelných zásob lomu 

�SA vázaných územními limity t�žby. 

SUMMARY 
The analysis of coal mining and the consumption of brown coal is the main 

topic of this thesis. This analysis is made for the next ten year‘s period. 

The first part of the thesis describes the North- Czech region. Historical 

review of  brown coal mining is mentioned. 

Decrease  of  the quantity in mining activities is analyzed. I draw on the 

government rule  444/91 and  environmental problems that rises due to mining 

activities. Interaction between needs of energy and decreases of real quantity 

mined coal is content of the next part of thesis. 

The next part deals with the social and economy problems that are due to 

closure the main coal mining plant CSA. 

After reading this thesis everybody should know the answer how much will 

our community have to pay, if don’t use resources of brown coal.   
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ÚVOD 
V mé bakalá�ské práci popisuji dopad útlumu t�žby lomu �SA  na  oblast 

tzv. velké energetiky celé �eské republiky, ale také na sociální dopad na region a 

spole�nost, jehož území se t�žba dotýká. 

Podrobuji rozboru p�í�iny nutného útlumu lomu �SA, možnosti jeho t�žby 

se stávajícími limity t�žby, ale také možnosti t�žby p�i p�ípadném prolomení limit� 

t�žby. Prozkoumávám možnosti energetických zdroj� �eské republiky, a zda je 

energetika schopna v sou�asné dob� nahradit nutný úbytek energetické suroviny. 

Nezbytné je up�ít pohled také na p�ipravenost regionu, který �eká nár�st žadatel� 

u Ú�adu práce. Poznatky na kterých je tato práce postavena jsem získal 

p�edevším z interních zdroj� a vývojových hypotéz CCG, s jejím laskavým 

svolením, dále z ve�ejn� p�ístupných informací ministerstva pr�myslu a obchodu, 

Ú�adu práce a studiem publikací uvedených v seznamu literatury. U�in�né záv�ry 

jsou mým osobním názorem a mým vlastním p�esv�d�ením. 

Každý ob�an by m�l mít k dispozici komplexní soubor informací, aby 

kdykoliv mohl relevantn� posoudit dané hledisko, a získat tak sv�j pohled na 

danou problematiku. Ne všem se však podobných informací dostává, a proto 

jedním s cíl� mé bakalá�ské práce je dát ucelený pohled na problematiku 

ukon�ení t�žby uhlí v lokalit� �SA na hranici ÚEL. V záv�ru by m�lo být 

jednozna�n� �e�eno, zda a jak jsme p�ipraveni na všechny popsané aspekty 

útlumu t�žby v dané lokalit�. 

Vývoj a sou�asný stav pot�eby elektrické energie vysp�lého sv�ta prochází 

p�ekotným vývojem. A	 už je to vývoj nových technologií výroby a p�enosu 

elektrické energie, nebo vzr�stající spot�eba elektrické energie dynamicky se 

rozvíjející spole�nosti. 

Ne jinak je tomu i v naší republice. V povále�né historii se hlavním 

energetickým zdrojem na našem území stal uhelný pr�mysl. V krušnohorské 

pánevní oblasti, to bylo hn�dé uhlí. Rychle se stalo naprosto prioritní surovinou 

pro obnovující se �eskoslovenský pr�mysl zdecimovaný druhou sv�tovou válkou. 

Až do nástupu výroby energie z jádra bylo uhlí hlavní energetickou surovinou. Po 



Tomáš Škaloud:  Analýza útlumu t�žby lomu �SA - Erv�nice 

 

2009 2 

politických zm�nách, kterými prošla naše spole�nost v roce 1989, se pohled na 

t�žbu a p�edevším na výrobu energie z uhlí zm�nil. Relativn� malá ú�innost 

uhelných elektráren, vedlejší produkty zat�žující životní prost�edí, nástup 

jaderných technologií �i rozmach získávání energie z obnovitelných zdroj� sebou 

nesl postupné omezování t�žby uhlí. Jeho pot�eba postupn� klesala dle 

požadavk� trhu. Zárove� však za�ala stoupat spot�eba elektrické energie. Protože 

se po listopadu 1989 z politických d�vod� d�lala rozhodnutí spíše populistická, 

než koncep�ní, došlo k n�kolika rozhodnutím, které nás p�i absenci koncepce 

daného problému postavila p�ed rozhodnutí, kterou cestou se v energetice vydat. 

Toto rozhodnutí je však pro sou�asnou spole�nost velmi problematické. 

Dopady špatných politických rozhodnutí by	, jsou sebelépe myšlená, zatíží 

náš život na dlouhá léta. Naší zemi, naší ekonomiku, ekologii a také náš životní 

styl odkazujeme generaci našich d�tí. Proto se snažme, abychom se svými 

rozhodnutími obstáli a nemuseli se za n� styd�t. 
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1. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ OBLASTI 

Severo�eská hn�douhelná pánev se rozkládá v úpatí Krušných hor mezi 

Kadaní a Ústím nad Labem,  její délka je cca 70 km a ší�ka cca 20 km. Z hlediska 

geologické stavby – jde o sou�ást �eského masivu, podložím je krystalinikum. 

Jedná se o t�etihorní útvar. Produktivní souvrství vznikalo na terénní pláni 

s drobnými nerovnostmi. Ohrani�ená byla Krušnohorským zlomem, �eským 

st�edoho�ím a Doupovskými vrchy. 

 V mostecké �ásti severo�eské pánve se t�ží uhlí s nižším obsahem popela 

a vyšším prouheln�ním. Uhlí má místy výrazn� zvýšené obsahy síry i arsenu. 

Hloubka povrchového dobývání se postupn� zvyšuje, v sou�asnosti již dosahuje 

kolem 150 m. 

Území, na kterém se v sou�asné dob� nachází vlastní lom �SA je prostor 

bývalého Komo�anského jezera a p�ilehlých obcí. Území vázané limity t�žby se 

rozkládá p�edevším na územích obcí �ernice a Horní Ji�etín.  

1.1 Czech Coal Group a.s.  

 CCG navazuje na mnohaletou tradici dobývání hn�dého uhlí na Mostecku. 

V následujícím p�ehledu historie dobývání hn�dého uhlí jsou zd�razn�ny hlavní 

momenty vývoje t�žby, p�edstavující mimo jiné i historické paralely sou�asného 

postavení hn�dého uhlí na trhu paliv a energií.  

1.2 Historie dobývání uhlí  

Je známo, že hn�dé uhlí bylo dobýváno tzv. "selským" zp�sobem již 

hluboko ve st�edov�ku. "Selské" dobývky byly orientovány na m�lce uložené 

partie uhelných slojí v blízkosti výchoz�. Zatím v�bec nejstarší dochovaný záznam 

o takovém dobývání je v m�stské knize duchcovské z roku 1403, kde je 

zaznamenáno, že duchcovský m�š	an Mstislav prodal dne 16. kv�tna toho roku 

sv�j podíl na dole založeném v obci Krigvald (v Grincích mezi Duchcovem a 

Lahoští) skupin� horník� z Míšn� za �ty�i kopy groš�.  



Tomáš Škaloud:  Analýza útlumu t�žby lomu �SA - Erv�nice 

 

2009 4 

1.3 Vznik pot�eby hn�dého uhlí 

Zvyšující se požadavky zejména ze strany hutí, které hledaly vhodnou 

náhradu palivového d�íví, vedly k zakládání výkonn�jších dol�. V roce 1550 byla 

Felixovi Hasištejnskému z Lobkovic, hornímu hejtmanovi jáchymovskému, na 

základ� svolení císa�e Ferdinanda I. �eským místodržícím arcivévodou 

Ferdinandem ud�lena 1. srpna dobývací práva na prop�j�eném d�lním poli t�i 

tisíce pražských loket do délky i ší�ky. Sou�asn� osvobodil pána z Hasištejna a 

jeho spole�níky, jakožto jediné a výhradní nositele tohoto oprávn�ní a 

držitelských, podnikatelských i prioritních práv plynoucích z této prop�j�ky i z 

p�ípadných nález� dalších slojí a žil vázaných na prop�j�ené d�lní pole, od 

placení desátk� na dobu šesti let. Zpráva o rozsahu hornických prací Felixe 

Hasištejnského se nezachovala. Hasištejnské panství na p�tipesku však skute�n� 

v 16. století produkovalo hn�dé (v té dob� nazývané kamenné) uhlí. 

1.4 Dobývání v období t�icetileté války 

T�icetiletá válka m�la katastrofální následky pro rozvíjející se t�žbu a 

navazující pr�mysl v severních �echách. Rozsáhlejší dolování je zaznamenáno 

teprve okolo roku 1740. T�žba uhlí byla v té dob� nejvýznamn�jší na 

Chomutovsku, Bílinsku a Ústecku. Na Mostecku je doložena t�žba z roku 1811 

mezi Horním Litvínovem a Chude�ínem a nález uhelných slojí na úpatí vrchu 

Hn�vín v t�sném sousedství m�sta Most. 

Roku 1817 se u Mostu vyt�žilo 8 730 centý�� uhlí (centý� = 100 liber, tj. cca 

50 kg). Roku 1827 �inila t�žba v �echách 3 210 145 centý�� uhlí. V tomto období 

byl rozvoj t�žby uhlí negativn� ovlivn�n napoleonskými válkami. (do 30. let 

19.stol.) 

1.5 Nástupnictví v t�žb� a úprav� hn�dého uhlí 

T�žba a úprava hn�dého uhlí je hlavní �inností  skupiny Czech Coal Group. 

(CCG).. Spole�nost navazuje na p�ltisíciletou tradici dobývání hn�dého uhlí           

v severozápadních �echách. Využívání uhlí se v okolí Mostu datuje od 17. století.  
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V roce 1871 byla ve Vídni založena Víde�skou sm�ne�nou bankou Mostecká 

spole�nost pro dobývání uhlí jako první hn�douhelná akciová spole�nost                

v Rakousko-Uhersku. 

1.6 Povále�ná situace v t�žb� hn�dého uhlí 

Koncem roku 1945 vznikl n.p. Severo�eské hn�douhelné doly (SHD)           

v Most�, tento název vydržel až do roku 1992. Po rozpadu SHD byla Fondem 

národního majetku �R dne 1. 11. 1993 založena Mostecká uhelná spole�nost, a.s. 

a zapsána do obchodního rejst�íku. Spole�nost vznikla spojením bývalých státních 

podnik� Doly a úpravny Komo�any, Doly Ležáky a Doly Hlubina.  

 

Obrázek �.1 – z  historie lomového dobývání  [10] 
 

 

V souvislosti s vývojem situace v oboru byly za její existence postupn� 

utlumovány a posléze uzav�eny n�které provozy, nap�íklad Úpravna uhlí Herkules, 

Lom Most, hlubinný d�l Alexander a hlubinný d�l Kohinoor.  
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V sou�asné dob� CCG p�sobí na území o rozloze tém�� 9,7 tisíc ha. 

D�sledná restrukturaliza�ní opat�ení, p�edevším snižování vlastních náklad� firmy 

a zvyšování produktivity práce, umožnila p�es klesající t�žbu uhlí vykazovat 

rostoucí zisk. Ro�ní odbytová t�žba dosáhla v roce 2008 p�es 15 milion� tun. 

 

Tabulka �.1:  ro�ní odbytová t�žba CCG [15] 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

uhlí (mil.t.) 16 963 16 232 16 109 15 745 15 058 15 143 

skrývka (mil.m3) 29 682 33 389 31 610 35 767 38 927 41 574 
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2. ROZBOR P�Í�IN ÚTLUMU 
 

Lom �SA vykonává t�žební �innost v severozápadní �ásti mostecko-

komo�anské pánve. Sloj užitkového nerostu o pr�m�rné mocnosti 25-30 metr� 

pat�í svou kvalitou k t�m nejlepším, které se na našem území nachází. Mimo dnes 

b�žného využití jako paliva je velmi vhodné i pro využití ve vyšších formách 

�istých uhelných technologií (CCT) nap�íklad výroba kapalných paliv atd. 

 

Obrázek �.2 – mostecká pánev  [15] 

 

 

P�vodní koncepce lomu po�ítala s kompletním vyt�žením ložiska 

v dobývacích prostorech Erv�nice,Dolní Ji�etín a Komo�any až k výchozu sloje ve 

velmi nep�íznivých bá�sko – geologických podmínkách na samém úpatí Krušných 

hor. 
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Obrázek �.3 – geologické složení mostecké pánve  [15] 
 

 

2.1 Plánový postup v druhé etap� 

Následným postupem tzv.II.etapy, který m�l být veden p�es osadu �ernice 

a m�sto Horní Ji�etín  na hranici ochranného pásma  Chemopetrolu Litvínov m�la 

být t�žba zajišt�na zhruba do po�átku druhé poloviny 21.století. Tímto postupem 

m�l být zajišt�n prostor pro možný postup do III. a IV. etapy v p�ípad� energetické 

krize ve druhé polovin� 21.století. Definitivní ukon�ení t�žby by tedy bylo 

p�edpokládáno na po�átek 22.století. 
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Obrázek �.4 – možný rozvoj lomu �SA  [15] 
 

 

 

2.2 Omezení t�žby 

Z d�vodu vydaného vládního usnesení �.444/1991, bylo nutno p�ehodnotit 

a radikáln� omezit p�vodní koncepci t�žby. V d�sledku územních omezení 

územními ekologickými limity byl rozvoj lomu omezen pouze na první etapu. Okraj 

lomu tedy postoupil pouze k ochrannému pilí�i �ernice. Poté se postup porubní 

fronty sto�il ve sm�ru ke zbytkové jám� bývalého lomu Obránc� míru (OM) do 

kterého postupn� pronikají t�žební technologie jednotlivých �ez� a ukon�ují svou 

�innost. 
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2.2.1 T�žba skrývky 

T�žba skrývky je zajiš	ována t�emi technologickými celky TC2. Skládají se 

z dvou rýpadel KU 800, jedno rýpadlo RK 5000, t�emi zaklada�i ZP 6600 a t�emi 

trasami DPD ší�e 1800 mm. Veškerá vyt�žená skrývka je zakládána do vnit�ní 

výsypky lomu �SA. 

2.2.2 T�žební technologie 

T�žba uhlí je zajiš	ována t�emi technologickými celky TC1. Skládají se ze 

t�í rýpadel KU 300 a t�emi trasami DPD ší�e 1200 mm. Vyt�žený nerost je p�es 

úpravnu uhlí expedován odb�ratel�m p�evážn� jako uhlí pr�myslové a v menší 

mí�e jako uhlí t�íd�né. 

 

 

Obrázek �.5 – detail dálkového pasového dopravníku (DPD)  [10] 
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2.3 Modernizace technologie 

P�i dodržení územních ekologických limit� (ÚEL) není v p�ípad� lomu �SA 

nutná obnova t�žební technologie. Ke konci roku 2007 �iní vyt�žitelné zásoby p�i 

zachování ÚEL 47 mil.t s pr�m�rnou výh�evností Qi
r =18,01 MJ/kg. Objem 

skrývky, který je nutný odt�žit, �iní 111mil.m3. 

V roce 2008 vyt�žil lom �SA 5,216 mil.t uhlí s pr�m�rnou výh�evností 17,11 

MJ/kg a 20,076 mil.m3 skrývky. 

 

Graf �.1 :  výh�evnost HU lomu �SA, MJ/kg  [15] 

 
 

 

2.3.1 Prognóza t�žby p�i stávajících zásobách 

P�vodn� uvažovaná t�žba cca 5 mil.t ro�n�, m�la ukon�it životnost lomu 

v roce 2017. B�hem posledního roku však došlo k p�ehodnocení objemu t�žeb. Ta 

se tedy bude nadále snižovat a od roku 2013 by se m�la pohybovat n�kde okolo 

hranice 2,5 mil.t. Životnost lomu se tím prodlouží p�i zachování ÚEL do roku 2021.  
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Graf �.2 :  objem t�žby HU v hranicích dle ÚEL �SA  [15] 

 

 

 

2.3.2 Prognóza možného postupu t�žby 

D�vod tohoto kroku je z�ejmý. V p�ípad� zrušení ÚEL nebo posunutí jejich 

hranice bude lom v chodu a tedy m�že plynule pokra�ovat v t�žb�. V p�ípad�, že 

by již lom m�l ukon�enou �innost, tedy by nedisponoval ani technikou ani lidským 

potenciálem, bylo by uvedení do provozu výrazn� nákladn�jší. V p�ípad� obnovení 

t�žby v již zrekultivovaném lomu bude nutno dodržet tento scéná�. Nejprve odt�žit 

záv�rný svah do provozního sklonu a teprve potom se mohou zp�ístupnit 

požadované zásoby uhlí. Podle, v sou�asné dob� dostupných technologických 

za�ízení a metod výpo�t�, uplyne od otvírky lomu do spušt�ní samotné t�žby cca 

10-15 let. Investice bude nutno krýt z úv�r� a po�átek jejich návratnosti se tedy dá 

p�edpokládat nejd�íve po deseti až patnácti letech. 
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3. PROGRAM ÚTLUMU T�ŽBY LOMU �SA 
 

P�ípadný p�echod do II.etapy si vyžádá po roce 2014 celkovou obnovu 

technologie v nemalém rozsahu. Pro skrývku je to 2x TC2i ve složení KU 800, 

DPD š.1800mm, ZPDH 6600 a 1x TC2i ve složení RK 5000, DPD š.1800mm, 

ZPDH 6600. Pro t�žbu uhlí to bude 2xTC1i ve složení KU 300.S a DPD 1200mm. 

Pro su	ové polohy bude pot�eba po�ídit 3x lopatové rypadlo s objemem lopaty 

8m3, 30x terénní skláp�cí automobil s objemem korby 41,5m3, 3x buldozer a 

p�irozen� další technika pro úpravu cest, plošin, �istící technika a podobn�. Mimo 

náklad� na obnovu technologie je nutno po�ítat také s investicemi stavebního 

charakteru. Orienta�ní celkové náklady na p�ímé investice je možno o�ekávat ve 

výši cca 17,6 mld.K�. 

Rozsah externích investic v p�ípad� otev�ení II.etapy t�žby v území vázaných 

limity t�žby se dnes odhaduje na cca 8 mld.K�. V tomto finan�ním objemu je 

zahrnuto p�emíst�ní dvou obcí, vodohospodá�ská opat�ení, p�eložky potok� a také 

p�eložka pozemní komunikace. 

3.1. Podíl lidských zdroj� na t�žb� 

Z uvedených údaj� je z�ejmá finan�ní náro�nost t�žby za limity. V tento 

okamžik je tady t�žební spole�nost, která má pot�ebná povolení, je ochotna ne-li 

ze zákona p�ímo povinna v t�žb� pokra�ovat a také disponuje pot�ebnou 

technologií a lidským potenciálem. Pokud se však lom uzav�e, tedy ukon�í t�žbu, 

a pozd�ji nastane nutnost zp�ístupn�ní t�chto zásob HU bude stát velmi t�žce 

hledat na tuto akci finance nebo vhodného investora. 

Po�et pracovník� zabezpe�ující provoz t�žební technologie lomu ke konci 

roku 2008 je uveden v tabulce. P�i snížení t�žby se p�irozen� sníží také 

požadavek na po�et zam�stnanc�. V tabulce jsou uvedeni pouze kmenoví 

zam�stnanci CCG Další útlum se dotkne spole�ností, které pracují na vstupních 

službách a komoditách do CCG. V rámci CCG na t�žb� HU participuje �ada 

dce�iných nebo i cizích spole�ností. Dce�iné spole�nosti se starají p�edevším o 

technický chod provoz� nebo za�ízení. Podíl cizích firem je z�ejmý p�edevším 

v dodávkách náhradních díl� a investi�ních celk�. 
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Graf �.3 :  rozložení pracovník� CCG podílejících se na provozu �SA  [15] 

 

V území druhé etapy které je již vázáno ÚEL se nachází celkem 287 mil.t 

vyt�žitelných zásob uhlí s pr�m�rnou výh�evností ve Qi
r = 17,43 MJ/kg. K tomu 

pochopiteln� náleží také nezbytný objem nadložních zemin v množství 1310 

mil.m3.P�i�emž do roku 2050 ?by se vyt�žilo 164 mil.t uhlí s pr�m�rnou 

výh�evností Qi
r = 16,7 MJ/kg. Exploatace t�chto zásob je však možná pouze po 

zrušení ÚEL dle vládního usnesení �. 444/1991. 

3.2 Podíl hn�dého uhlí na energetice 

P�i dodržení limit� t�žby vznikne na trhu ro�ní schodek v t�žb� �ítající cca 

5,5 mil.t uhlí které se bude muset v energetice nahradit. P�i p�edpokladu, že 

z jedné tuny HU se vyrobí cca 2000 kWh elektrické energie platí následující údaje. 

Jedna tuna uhlí stojí cca 510,-k�. P�i ro�ní t�žb� 5,5 mil.t HU se jedná o cca 110 

GWh elektrické energie. P�ibližn� 40% elektrické energie se ve sv�t� vyrábí z uhlí. 

Ke konci roku 2006 bylo celosv�tov� prokázáno 909 064 mil.t uhlí, což by p�i dnes 

pr�m�rné spot�eb� vysta�ilo celému sv�tu, p�i výrob� energie pouze z uhlí, na cca 

57 let.  

Tabulka �.2 :  orienta�ní výpo�et energetického zdroje [13] 
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Pokud zohledníme sou�asný podíl uhlí v energetice, který se pohybuje na 

hranici 40%,  p�edpokládám, že zásoby uhlí vydrží sv�tu ješt� n�kolik stovek let.  

V sou�asné dob� jsou náklady na výrobu elektrické energie z plynu cca o 5,-eur 

na MWh vyšší než u uhelné technologie. Cena výroby z uhelných technologií 

stoupne v roce 2013 díky zpoplatn�ní emisních povolenek.  

V této dob� by již m�la být elekt�ina vyráb�ná v paroplynových elektrárnách 

levn�jší než elekt�ina vyráb�ná v uhelných elektrárnách. Sou�asné sv�tové 

zásoby plynu p�i jeho stávající spot�eb� se odhaduji na cca 50 let. Pokud však 

plyn za�ne nahrazovat uhlí životnost jeho ložisek se radikáln� sníží. Jeho 

nedostatek p�irozen� zvýší jeho cenu. Nezapomínejme také, že i plyn je fosilním 

palivem a tedy i on, oproti uhlí výrazn� níže, zat�žuje životní prost�edí CO2. 

3.3 Úskalí plynu jako energetické suroviny 

Zkusme se te� podívat na plynové elektrárny. Pravdou je, že stavba takové 

elektrárny je relativn� velice rychlá a oproti ostatním velmi levná. Ovšem její 

provoz je naopak ve srovnání s jádrem �i uhlím pom�rn� drahý. Náhrada uhelných 

elektráren tak povede k radikálnímu zdražení elektrické energie.  

Dá se to dokumentovat i na p�íkladu z Ruska. Tam se dostavila nebo 

v sou�asné dob� dostavuje �ada jaderných elektráren, jejichž výstavba se 

v devadesátých letech z ekonomických d�vod� pozastavila. Finance na jejich 

dokon�ení plynou ze zisk� za export plynu. Jeho zásoby se zvýšeným exportem 

ten�í. Tím jeho ceny rychle rostou. D�vod dostavby je ten, že každá dostav�ná 

jaderná elektrárna umož�uje zrušit nebo nestav�t plynové elektrárny. 

Export ušet�eného plynu pak relativn� brzy zaplatí stavbu jaderné 

elektrárny. Rusové tak plánují i úpln� nové jaderné elektrárny. V p�íštích letech 

cht�jí spoušt�t zhruba dva jaderné bloky ro�n�. M�že se nám tak stát, že 

nákupem drahého plynu pro své plynové elektrárny budeme platit stavbu 

jaderných elektráren v Rusku a drahou elekt�inou u nás zajistíme levnou elekt�inu 

pro Rusko. 
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3.3.1 Alternativní zdroje 

Poj�me se od plynu posunout kousek dál. Není to tak dávno, co byl zahájen 

provoz jedné z nejv�tších solárních elektráren u nás. Je postavená v Dub�anech  

v Jihomoravském kraji, stála 230 milión� korun a plánuje ro�n� vyrobit 2244 

megawatthodin elekt�iny. 

Doba ekonomické návratnosti vložených prost�edk� je zhruba 11 let.        

To však ani v nejmenším není d�vod pro p�ílišný optimismus. Obnovitelné zdroje 

elekt�iny jist� zaslouží podporu, protože mén� zat�žují životní prost�edí než zdroje 

spot�ebovávající fosilní paliva. Vysoce perspektivním obnovitelným zdrojem 

energie jsou bezesporu i fotovoltaické solární elektrárny. Problém je v tom, že 

sou�asná technologie výroby fotovoltaických �lánk� je natolik drahá a ekologicky 

nešetrná, že ani v nejmenším nemohou konkurovat jiným obnovitelným �i 

neobnovitelným zdroj�m. 

Fotovoltaické �lánky budou z�ejm� pot�ebovat ješt� deset až dvacet let 

intenzívního v�deckého výzkumu, než bude nalezena konkurenceschopná 

technologie. 

Jelikož je solární elekt�ina podle zákona vykupována za zhruba 

patnáctinásobnou cenu, než je její tržní hodnota, zaplatí kv�li elektrárn�                

v Dub�anech každý ob�an naší republiky za elekt�inu v pr�m�ru tém�� o t�i koruny 

ro�n� víc. Lehce se m�že stát, že takových elektráren u nás vznikne b�hem dvou 

let tisíc, a pak každého z nás p�ijde toto „ekologické podnikání“ v pr�m�ru na   

3000 korun ro�n�. 

3.3.2 Fotovoltaické �lánky 

A to je asi dostate�né varování pro naše ob�any. V �eské republice máme 

dnes elekt�iny nadbytek a prakticky celou produkci Temelína vyvážíme. Pro� tedy 

u nás musíme vyráb�t další elekt�inu ve fotovoltaických elektrárnách, draze ji 

vykupovat a obratem ji za pakatel prodávat do zahrani�í na úkor nás všech krom� 

n�kolika „ekopodnikatel�“? Pro� nem�žeme po�kat s budováním fotovoltaických 

elektráren do doby, až se stanou díky moderní technologii konkurenceschopné? 
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Na rozdíl od velkých jaderných �i uhelných zdroj�, jejichž výstavba trvá �ádov� 

deset let, lze fotovoltaickou elektrárnu postavit za n�kolik m�síc� – není tedy kam 

sp�chat. 

�asto se píše o nesmyslné t�icetikorun� za ošet�ení u léka�e �i za položku 

na receptu. Výše uvedený problém m�že mít velmi brzy na nás všechny stejný 

finan�ní dopad. Jen s jedním rozdílem: t�icetikorunové poplatky lze zrušit prakticky 

ze dne na den, povinný výkup fotovoltaické elekt�iny je zákonem garantován po 

dobu 20 let. 
ešení je prosté. P�im�t politickou reprezentaci k používání  rozumu a 

zastavit boom solárních elektráren u nás razantním snížením výkupních cen 

fotovoltaické elekt�iny. Možná se k této iniciativ� p�idá i Strana zelených, které se 

vývoz elekt�iny moc nelíbí. 
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energetického systému fungovat za krizí, p�i narušení dodávek zdroj� energie a p�i 

katastrofách velkých rozm�r� (povodn�, velké havárie, teroristické �iny apod.).

4.1

PEZ. Ke zvýšení stability zahrani�ních dodávek energie p�isp�lo rovn�ž zvýšení 

teritoriální diverzifikace dodavatel� u dovážených kapalných a plynných paliv. 

Graf �.4
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4. DOPAD ÚTLUMU NA REGI

ENERGETICKOU KONCEPC
 

Spolehlivost a dlouhodobou bezpe�nost zásobován

novou prioritu, celá Evropská unie. P�vodní obsah bezpe�nosti a spolehlivosti 

dostává dnes novou dimenzi v

sob�sta�nosti, proti r�stu závislosti na dovozech energie z

jsou spojované s

cen,  energetických zdroj� apod. Vyjád�ením priority jsou požadavky na spolehlivý 

a dlouhodob� bezpe�ný energetický mix a zp�soby výroby elekt�iny a tepelné 

energie. 

V rámci priority jde rovn�ž o zvyšování celkové schopnosti a odolnosti 

energetického systému fungovat za krizí, p�i narušení dodávek zdroj� energie a p�i 

katastrofách velkých rozm�r� (povodn�, velké havárie, teroristické �iny apod.).

.1 Diverzifikace struktu

�eská republika již významn� diverzifikovala druhovou

PEZ. Ke zvýšení stability zahrani�ních dodávek energie p�isp�lo rovn�ž zvýšení 

teritoriální diverzifikace dodavatel� u dovážených kapalných a plynných paliv. 

Graf �.4 :  rozložení podílu energetických

            roku 2030
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ENERGETICKOU KONCEPC

Spolehlivost a dlouhodobou bezpe�nost zásobován

novou prioritu, celá Evropská unie. P�vodní obsah bezpe�nosti a spolehlivosti 
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Celková výše dovozní energetické závislosti �eské republiky                       

v energetickém vyjád�ení je zatím pom�rn� p�íznivá (kolem 32% na spot�eb� 

zdroj� energie), strukturáln� je však nevyvážená. Závislost na dovozech ropy, 

plynu a jaderného paliva je prakticky 100%. Energetické komodity se dnes podílejí 

cca 9% ceny na celkovém dovozu do �R, schodek obchodní bilance 

energetických komodit �iní 70-80 mld. K�. 

Diverzifikace struktury spot�eby PEZ bude dále pokra�ovat, závislost na 

dovozech energie však dynamicky poroste i p�es podporu využití domácích 

energetických zdroj� a obnovitelných zdroj� energie. 

4.1.1 Výrobní ceny energií 

Ve v�trné elektrárn� stojí výroba kWh 6,2 eurocentu a ve vodní                

4,7 eurocentu. U výroby z plynu jsou náklady 3,9 setiny eura a z ropy                 

6,0 eurocentu. Z jiné studie uvádím zjednodušené srovnání plochy, pot�ebné pro 

instalaci zdroje v jaderné energetice a u tzv. obnovitelných zdroj�. Pro zdroj o       

1 000 megawattech, tedy p�ibližn� jednoho bloku Temelína, je pot�eba zhruba     

20 až 50 kilometru �tvere�ních u slune�né energie. P�i využití v�trné energie je to 

plocha 50 až 150 kilometr� a u biomasy pak �ty�i až šest tisíc kilometru 

�tvere�ních. Sou�asnou energetickou pot�ebu �R by v�trná energie zajistila na    

5 000 kilometrech, energie ze Slunce na 1 600 kilometrech a energie biomasy na 

50 000 kilometrech �tvere�ních. �R má rozlohu 79 000 kilometr�, ale vedle 

zem�d�lské p�dy a les� zbývá 8 000 kilometru �tvere�ních ostatní plochy. 

4.1.2 Vývoj spot�eby energie 

Celosv�tový vývoj spot�eby energie se patrn� bude vyvíjet takto.  

Celosv�tová spot�eba energie se má do roku 2030 zdvojnásobit. Hlavním 

d�vodem je nár�st spot�eby energie v �ín� a Indii. Nár�st spot�eby by m�l být kryt 

zejména zemním plynem a návratem uhlí na trh. Nar�stat má zejména výroba 

elekt�iny z plynu, a to i v t�ch státech Evropy, které vlastní zásoby plynu nemají, 

ale naopak disponují vlastními zásobami hn�dého uhlí. 
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4.1.3 Vývoj r�stu sv�tové spot�eby energie 

Rozložení sv�tových zásob fosilních paliv a jejich podíl v regionech  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek �.6 – sv�tové zásoby fosilních paliv a jejich podíl v regionech  [14] 
 

 
Ke zmírn�ní tempa r�stu závislosti na dovozech energie musí p�isp�t �ada 

p�ímých i nep�ímých opat�ení, p�edevším r�st energetické efektivnosti, podpora 

obnovitelných zdroj� energie, a zvýšení disponibility a prodloužení životnosti 

domácího potenciálu zásob tuhých paliv, p�edevším hn�dého uhlí (v p�ípad� 

výstavby nových efektivních uhelných zdroj� je nezbytné uvolnit zásoby hn�dého 

uhlí v pot�ebné výši na dalších minimáln� 40 let jejich provozu). 

�eská republika, v souladu se zákonem �. 189/1999 Sb., o nouzových 

zásobách ropy, vytvá�í a udržuje strategické zásoby ropy a to až na 90 denní 

spot�ebu. Na základ� jednání o p�istoupení k EU bylo dohodnuto p�echodné 

období a nouzové zásoby byly napln�ny do konce roku 2005. 

Funk�nost energetického hospodá�ství pro zvládnutí mimo�ádných situací 

�eší zákon �. 458/2000 Sb., (energetický zákon), formou vyhlášení stav� nouze. 

Krizové �ízení je dále upraveno zákony �.240/2000 Sb., (krizový zákon)                 

a  �. 241/2000 Sb., o opat�eních pro krizové stavy. 
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4.2 Význam hn�dého uhlí 

Hn�dé uhlí tvo�ilo v energetickém hospodá�ství naší republiky vždy velmi 

významnou úlohu. Po roce 1990 se sice jeho význam za�al snižovat a jeho trh se 

propadal, p�esto však hn�dé uhlí z�stalo nejd�ležit�jším primárním zdrojem 

energie. Jeho využití je p�edevším ve výrob� elektrické energie a pro výrobu tepla. 

Velmi významným se uhlí jeví p�edevším proto, protože jde o domácí surovinu, 

tedy nezat�žuje zahrani�ní obchod. Zam�stnává obyvatele, tedy snižuje 

nezam�stnanost a podobných d�vod� bychom našli ješt� n�kolik. 

Zásadní transforma�ní kroky, jak v energetice, tak v uhelném pr�myslu, již 

byly provedeny v devadesátých letech. Trh s hn�dým uhlím se stabilizoval a 

v sou�asné dob� se t�žba ustálila na objemu cca 49 mil.t. Rovnováha 

energetického trhu a poptávky po uhlí bude trvat ješt� asi p�t let. Poté se za�nou 

projevovat dlouhodobé d�sledky omezování uhelného pr�myslu. Dojde k útlumu 

t�žby hn�dého uhlí a stoupne spot�eba elektrické energie. Mnohé uhelné 

spot�ebi�e budou muset být nahrazeny spot�ebi�i �i zdroji na jinou formu energie. 

 

Graf �.5 :   struktura instalovaných výkon� ES �R v %.  [13] 
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Tabulka � 3 :   objem vyt�žitelných zásob lokalit CCG k 1.1 2008   [12]       

D�l/lom Vyt�žitelné zásoby k 1.1 2008 
�SA 45000 tis.t 

VRŠANY 210300 tis.t 
CENTRUM 200 tis.t 
CELKEM 255500 tis.t 

 

4.3 Vytáp�ní domácností 

Domácnostem od �íjna stouply náklady na odb�r zemního plynu pr�m�rn�  

o 17,4 procenta a �eká je další zdražení hned za�átkem p�íštího roku. Mnohé o 

tom vypovídají nap�íklad �lánky z periodik. 

"Kdo topí plynem, je v cenové pasti a chce z ní utéci," potvrdil zkušenost 

starost� výkonný �editel Severo�eského sdružení obcí Pavel Tošovský. 

Cenovým favoritem je vytáp�ní uhlím a d�evem. Lidé jsou v cenové pasti již 

od za�átku devadesátých let. Tehdy p�i stavb� domk� se mnozí nechali zlákat na 

vytáp�ní levnou elekt�inou, ale ta dlouho levná nebyla. "V polovin� devadesátých 

let elekt�ina podražila. P�i stavb� nových dom� byl preferován od poloviny 

devadesátých let zemní plyn ale lidé se dnes snaží opustit i stále dražší plyn," 

zd�raznil odborný konzultant František Titl. 

Podle Titla, �ím modern�jší rodinný d�m, tím více je prefabrikovaný, 

v�tšinou na podkladové desce, bez sklepa, s minimální šancí najít úložný prostor 

pro uhlí nebo d�evo. Odstoupit od plynu znamená vybudovat skladové plochy, ve 

kterých by bylo skladováno uhlí �i d�evo. 

Domácnosti na drsném severu �ech jsou v cenové pasti a nev�dí, na jaké 

palivo vsadit do budoucna 

Kdo si v moderním rychle smontovaném domku nechal ud�lat krb, m�že ho 

využít k instalaci teplovzdušných rozvod� do dalších místností. Náklady by ale 

byly vysoké, kolem 100 000 K�. Ve starších domech mají kotle na uhlí a d�evo 

daleko v�tší šanci. Vždy se ale bude jednat o investici kolem 50 000 K�, s instalací 

a dalšími výdaji až kolem 70 000 K�. Pokud ve starších domech zrušili majitelé 
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sklepy na uhlí, znamená to pro n� op�t nové úpravy a nové papírování spojené se 

stavebními úpravami. 

"Út�k od plynu znamená dnes velké investice, a na to mnozí lidé nemají.    

Z dlouhodobého hlediska ale instalací uhelného poloautomatického ekologického 

kotle ušet�í," dodal Titl. 

Pavel Vrba z litvínovské firmy Ekoefekt uvedl, že investice do uhelného 

kotle se vrátí v pr�m�ru do �ty� let, pokud rodina opustí plynové vytáp�ní. 

Argumentuje tím, že vytáp�ní rodinného domu moderním poloautomatickým 

kotlem na uhlí p�ijde rodinu na 12 000 K� ro�n�. Pokud kotel slouží také k oh�evu 

vody, spot�eba uhlí stoupá o 20 až 30 %. Vytáp�ní zemním plynem podle Vrby 

p�ijde až na 32 000 K�. 

4.3.1 Ekonomika vytáp�ní domácností 

Ekoefekt zaznamenal nár�st objednávek uhelných kotl� letos zhruba          

o 30 %. Varimatik má ješt� prudší nár�st objednávek, o 47 %. "Nejv�tší zájem je o 

rodinné kotle Varimatik 25, které byly ocen�ny ministerstvem životního prost�edí 

jako ekologický výrobek roku," uvedl Ladislav �ížek, finan�ní �editel 

Krušnohorských strojíren v Komo�anech. Podle �ížka a Vrby prodávané 

poloautomatické kotle spl�ují p�ísné limity stejn� jako kotle plynové. Se zájmem    

o kotle je spojen i zvýšený zájem o uhlí.             

Prodej hn�dého uhlí malospot�ebitel�m letos podle informací Mostecké 

uhelné spole�nosti vzroste zhruba o 10 %.  

4.3.2 Trápení s komínem 

Problémem p�i instalaci uhelných kotl� jsou i komíny. Po p�echodu na plyn 

byly vyvložkovány. Návrat zp�t k uhlí znamená odstranit vložku pro plynový kotel, 

u�init podle odborník� r�zné úpravy a to za cenu n�kolika tisíc K�. Jednou            

z položek m�že být vyfrézování komínu. Tím bude dosaženo dostate�ného 

pr�m�ru pro zajišt�ní tahu uhelného kotle, což ale znamená zhruba 1000 K� na 

metr. Podle Jitky Vond�í�kové z firmy Siedel, mohou úpravy ve špi�kové úrovni 
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stát až 10 000 K� u komínu vysokého 10 m, pokud by v komínu byla instalována 

nerezová vložka vhodná pro tuhá paliva. 

D�evo není spása. Ve Viš�ové na Liberecku plyn nemají. "Dnes jsme rádi, 

že zde nemáme rozvod plynu. Podobný problém ale máme s elektrickými kotli a 

p�ímotopy, protože podražila i elekt�ina. P�echod na topení d�evem znamená 

problémy p�edevším pro starší ob�any, kte�í si již sami dostatek d�eva nemohou 

p�ipravit," uvedla starostka Marie Matušková. Topení d�evem brzy m�že být také 

finan�ním problémem, protože �ím více vzr�stá po�et zájemc�, tím více se bude 

zvedat i cena. "Lidé, kte�í nebudou mít p�ímé zdroje d�eva ze svého nejbližšího 

okolí a budou ho nakupovat p�es obchodníka, budou cenovou výhodu v��i plynu 

postupn� ztrácet. Poptávka se výrazn� zvyšuje," upozornil Titl. 

Další šancí na snížení dlouhodobých náklad� na vytáp�ní je po�ízení 

tepelného �erpadla. Jenže investice p�edstavuje v pr�m�ru 250 000 K� i více. 

P�esto v druhé polovin� roku vzrostl po�et zájemc� o tepelná �erpadla zhruba o 

20 %, uvedl Pavel Šumera, jednatel spole�nosti Hennlich Industrietechnik. I po 

zdražení energií by podle n�ho m�sí�n� rodinný d�m vydal za vytáp�ní zhruba o 

500 korun více, tedy asi 16 200 korun ro�n�. 

 

Tabulka � 4 :   ekonomická náro�nost vytáp�ní [16] 

Pr�m�r za rok (d�m) 

hn�dé uhlí -                        15 051 K� 

�erné uhlí -                         17 237 K� 

d�evo -                                  8 493 K� 

zemní plyn -                        33 864 K� 

elekt�ina akumulace -          31 151 K� 

elekt�ina p�ímotop -             40 381 K� 
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Obrázek �.7 – demografické rozložení obyvatel zam�stnaných v t�žební 

spole�nosti [16] 

 

5.1 Státní energetická koncepce 

V sou�asné dob� vytvá�í velice složitou situaci nejen pro obyvatele 

Horního Ji�etína a �ernic, CCG, region a �eskou energetiku a teplárenství 

nesoulad vyplývající ze stávající legislativy. Jde o vládní usnesení  �. 211/2004 o 

Státní energetické koncepci z b�ezna roku 2004, z níž vyplývá pokra�ování t�žby 

hn�dého uhlí. To je v protikladu s d�ív�jším usnesením �. 444/1991, které 

stanovuje územní limity. 

Skupina CCG a její t�žební lokality jsou povinny �ídit se horním zákonem. 

Vládní usnesení o územních ekologických limitech t�žby je podzákonnou normou. 

Zákon ukládá spole�nosti co nejhospodárn�ji a s co nejšetrn�jším p�ístupem k 

životnímu prost�edí vyt�žit nerost, který dlouhodob� poptávají elektrárenské a 

teplárenské spole�nosti. Ukládá také vypo�ádat st�ety zájm� – v p�ípad� 
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úsp�šného vypo�ádání st�et� zájm� m�že tedy t�žba na lomu �SA pokra�ovat II. 

etapou spojenou s p�esídlením m�sta Horní Ji�etín. Situace na lomu �SA u m�sta 

Horní Ji�etín není jenom lokálním problémem severních �ech, protože bez 

pokra�ování t�žby za územní limity nelze naplnit schválenou variantu Státní 

energetické koncepce. V p�ípad�, kdy nedojde k p�ehodnocení územních limit�, 

nebude spln�n p�edpoklad Státní energetické koncepce v t�žb� hn�dého uhlí od 

roku 2016 – projeví se snížení produkce energie z domácích zdroj�, dovoz 

energie ze zahrani�í, a tudíž dojde i k nár�stu její ceny. 

CCG respektuje výsledky referenda, kdy v únoru roku 2005 obyvatelé 

Horního Ji�etína rozhodli o tom, že obecní zastupitelstvo nemá jednat s Mosteckou 

uhelnou a.s. o p�esídlení obce. CCG bere na v�domí i stanovisko m�stského 

zastupitelstva k výsledk�m referenda v Litvínov�, které prob�hlo 1. prosince 2006, 

p�estože výsledek nemá právní závaznost. P�es tato stanoviska zastupitelstev 

Horního Ji�etína i Litvínova se obyvatelé Horního Ji�etína na Mosteckou uhelnou 

a.s. osobn� obracejí s dotazy na konkrétní nabídk v p�ípad� p�esídlení. CCG 

pe�liv� p�ipravila projekt zp�ístupn�ní zásob hn�dého uhlí budoucím generacím a 

v rámci n�j i konkrétní nabídku pro obyvatele m�sta Horní Ji�etín. 

Úbytek pracovních p�íležitostí a nár�st nezam�stnanosti p�i zastavení 

t�žby lomu �SA na   hranici dle ÚEL. 

Po�et uchaze�� u ÚP Most. Období 2009-2014 je statisticky p�edpokládané. 

Graf �.7 :   po�et uchaze�� na ÚP  [1] 
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Míra nezam�stnanosti okres Most 

Graf �.8 :   míra nezam�stnanosti  [1] 

 

 

5.2 Ukon�ení t�žby lomu �SA 

Ukon�ení t�žby lomu �SA na demarkaci ÚEL povede ke ztrát� 6 785 

pracovních míst v regionu SHP, z toho 4 071 v okrese Most a další ztrát�  2 714 

pracovních p�íležitostí v navazujících oborech mimo region. Celkem se  tedy jedná 

tém�� o 9 500 pracovních míst. Vytvo�ení náhradních pracovních p�íležitostí 

vyžádal náklad na úrovni 9,5 mld.K�.  

P�ed�asné ukon�ení t�žby �SA povede i ke snížení p�íjm� a zvýšení 

náklad� na �ešení problém� spojených se vzr�stem po�tu nezam�stnaných, a to 

celkem o více jak 3 mld. K�/rok. Míra nezam�stnanosti se zvýší výrazn� zejména 

v okrese Most, a to o 6,6 procentního bodu. Bude se blížit jen velmi obtížn� reáln� 

�ešitelné hranici 30%.  
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ZÁV�R 
 

V sou�asné dob� nemáme zdroj energie, který by pokryl schodek uhelné 

bilance. Elektrickou energii  �i palivo pro její výrobu bude nutno dovážet. Pokud 

však máme dostatek domácí energetické suroviny, tak debaty o její t�žb�  

neustanou. 

Pohled na �íselné ukazatele nám snad dokreslil celkový pohled na tuto 

velmi složitou problematiku. Nebylo mým cílem odpov�d�t na otázku zachování �i 

prolomení územn� ekologických limit�. Cht�l jsem pouze popsat co nejv�tší po�et 

ukazatel�, aby m�l každý, kdo se cht�l s touto prací seznámit, možnost 

samostatného úsudku. Tento úsudek jen t�žko m�že zm�nit rozhodnutí naší 

vládní garnitury, p�estože je to práv� ona, kdo má toto rozhodnutí ve svých rukou. 

Toto rozhodnutí je natolik závažné a svým dopadem p�esahuje rámec naší 

republiky, že by nem�lo být vloženo do rukou pouze n�kolika lidí, o kterých ani 

nejsem p�esv�d�en, zda jsou k tomuto rozhodnutí profesn� zp�sobilí.  

Integrace nás do velké Evropy je nezbytná a naše sob�sta�nost 

palivoenergetické základny nám celá Evropa závidí. Nemám v úmyslu kohokoliv 

ovliv�ovat, ale zcela otev�en� se hlásím k pokra�ování t�žby za ÚEL. Myslím si, 

že díky prolomení limit� je mostecký region schopen svého dalšího samostatného 

života ku prosp�chu celé naší spole�nosti. Zkušenosti z posledního desetiletí nám 

jasn� ukázali nakolik se t�žební spole�nosti dokáží postarat o již vyt�žená území. 

Zkušenosti jakým zp�sobem se t�ža�i a obyvatelé dokáží domluvit nap�íklad 

v sousedním N�mecku mohou být vzorem pro postupy v �eské republice. 

Pokud z regionu odejde t�ža�ská spole�nost, a	 už jakákoliv, odnese sebou 

spoustu pracovních p�íležitostí a zcela jist� i vidinu v�tší prosperity regionu. Na tak 

rychlou ztrátu pracovních p�íležitostí nejsme ani v nejmenším p�ipraveni. Není na 

to p�ipraven ani náš sociální systém, který to bude stát nep�edstavitelný objem 

finan�ních prost�edk�. A je to z�ejm� práv� chyba vrcholových politik�, kte�í tuto 

situaci podcenili. Jestli-že se v roce 1991 zavedly limity t�žby bez stávající 

energetické koncepce je na míst� se otázat co za posledních 15 let stát pro území 
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jichž se limity dotýkají ud�lal. Je už smutným koloritem posledních let, že politik 

nejvíce práce ud�lá v p�edvolební kampani.  

Poj�me však k realisti�t�jším otázkám. Rozhodnutí o pokra�ování nebo 

zastavení t�žby nijak zásadn� jako jednotlivci neovlivníme, ale snad jsem dal 

možnost posoudit ostatním, co nás m�že v budoucnu �ekat. A	 už bude 

rozhodnutí jakékoliv, nejd�ležit�jší asi je, abychom znali odpov�� na to pro� je 

práv� takové a nemuseli jsme se za n�j styd�t. 
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