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ANOTACE 

 

Práce je věnována spalování hnědého uhlí v mostecké pánvi a negativnímu vlivu 

emisí na stav ovzduší v regionu. Zvláštní pozornost je poté zaměřena k osudu 

zničených krušnohorských lesů a k jejich postupnému obnovení díky intenzivním 

lesnickým zásahům, znásobeným radikální změnou technologií v elektrárnách a 

teplárnách. Další část práce tyto moderní technologie přibliţuje a ukazuje, jakým 

způsobem lze spalování hnědého uhlí učinit neškodným ţivotnímu prostředí. 

Poslední kapitola se zabývá moţnou budoucností severočeských tepelných 

elektráren po jejich uzavření.  

 

Klíčová slova: hnědé uhlí, tepelné elektrárny, krušnohorské lesy, technologie 

spalování, vyuţití uzavřených elektráren 

 

SUMMARY 

 

This bachelor thesis is addicted to combusting the brown coal in the Most coal 

basin and to negative effects of emissions within the region. A special attention is 

then focused to the fate of forests in the Krušné hory mountains and to their 

consecutive regeneration due to intensive forestry works, reinforced by radical 

changes of technologies in both power and boiler plants. Another part of this thesis 

demonstrates the environmentally harmless way of combusting the brown coal. 

The last chapter deals with a possible future of the North Bohemian thermal power 

plants after their life time is over. 

 

Key words: brown coal, thermal power plants, forests of the Krušné hory 

mountains, combusting technologies, utilizing closed power plants 
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1 ÚVOD 
 

Česká republika je zemí energeticky soběstačnou. Vedle vodních zdrojů a 

jádra vyuţívá fosilních paliv, především hnědého uhlí, jehoţ zásoby jsou 

dostatečné minimálně do roku 2040 (při dosaţení tzv. limitů těţby). Pokud by tyto 

limity byly prolomeny, znamenalo by to dalších 20 let provozu tepláren a tepelných 

elektráren při celkových vypočtených zásobách suroviny 1315 milionů tun. 

Tepelné elektrárny se v minulosti významnou měrou podílely na znečištění 

ovzduší a následné devastaci lesů ve vyšších polohách našich pohraničních hor. 

Tato situace vedla ke vzniku rozsáhlých holin, které vyţadovaly extenzivní 

lesnické zásahy a finančně náročná technická opatření. Zastaralé technologie 

spalování nebraly ohled na zájmy ochrany přírody, která za minulého reţimu tak 

jako tak prakticky neexistovala. Zplodiny v ovzduší se podepsaly i na zdravotním 

stavu obyvatel nejen v pánevní oblasti. 

Ke zlomu došlo aţ v průběhu první poloviny devadesátých let, kdy 

severočeské elektrárny postupně zavedly moderní technologie fluidního spalování 

a odsiřování – také odpadní suroviny (energosádrovec a elektrárenské popílky) 

našly široké vyuţití v průmyslu. 

Právě tehdy se krušnohorské lesy začaly pomalu ozdravovat, samozřejmě 

stále za pomoci dalších lesnických a technických zásahů. Tyto porosty měly vţdy 

především hospodářský charakter a tento zájem zde přetrvává; proto se jich 

debaty o přirozeném vývoji (jako v případě NP Šumava) nikdy netýkaly. 

Přesto je další osud výroby energie spalováním uhlí nejistý – ekologičtí 

aktivisté stále poukazují na nevhodnost těchto technologií a jejich negativní vliv na 

krajinu i ovzduší, aniţ by měli sebemenší povědomí o skutečném stavu věci; jejich 

oblíbeným argumentem je zachování uhlí pro budoucí generace. Přitom jde o stále 

nejekonomičtější cestu k získání elektřiny a tepla, díky technologii s minimálními 

ekologickými dopady. 
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Faktem ale je, ţe tento způsob výroby energie jednou skončí. Rozsáhlé 

komplexy bude třeba odstranit a pozemky podrobit velmi nákladné rekultivaci, 

nebo je vyuţít jako technické památky pro volnočasové, výukové a jiné účely. 

Smyslem této práce je stručně přiblíţit problematiku spalování hnědého uhlí a 

vývoj dopadů na ovzduší a krajinu mostecké pánve i Krušných hor   



Jiří Vodička: Spalování hnědého uhlí a vliv na životní prostředí 

 

3 

2013 

2 HISTORICKÉ SOUVISLOSTI 

2.1 Stručný přehled paleogeografie a geologie oblasti 

  

Kdyţ v roce 1985 vyšla monografie Severočeské hnědouhelné pánve, 

platila představa, ţe se jedná o příkopovou propadlinu, zaloţenou v synklinální1 

části megavrásy o amplitudě aţ 1000 m, která byla postupně vyplněna sedimenty. 

Vrty bylo zjištěno, ţe na krystalinické nebo křídové podloţí nasedá tzv. 

vulkanodetritická série2 (oligocén), nad níţ se vytvořilo tzv. podloţní souvrství a 

spodní písčito-jílovitá série s bazální slojí. Následovalo miocénní souvrství 

hnědouhelných slojí a celý proces byl zakončen nadloţními jíly a písky. Pánev 

byla v době publikace monografie chápána spíše jako technologický prostor, 

poskytující významné zásoby uhlí pro energetiku a po geologické stránce 

dostatečně prozkoumaný. První hlasy, které jednoduchou stavbu oblasti 

zpochybnily, byly tedy přijímány s krajní nedůvěrou [7]. 

 

 

Obr. 1 Zjednodušená mapa sasko – durynské oblasti (Chlupáč a kol. 2002) 

                                                 
1
 Ohyb horninových vrstev nebo souboru hornin do korytovitého prohnutí 

2
 Nejvhodnější strukturální stav pro rekultivace 
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Dnes je uhelná sedimentace v podkrušnohorských pánvích spojována s jiţ 

obecně akceptovanou teorií intrakontinentálního oherského riftu – 

pravděpodobnou existenci tohoto fenoménu poprvé zmínili Jindřich [3] a Kopecký 

[5, 6] a zcela tím změnili pohled na tehdy přijímanou tezi prosté příkopové 

propadliny. Nyní proto hovoříme o nejvýchodněji situované větvi evropského 

riftového systému, jehoţ vznik byl důsledkem prohybu litosféry v předpolí alpského 

orogénu, případně efektem ztenčení a subsidence3 litosférických bloků nad 

plášťovým chocholem; mohlo také jít o kombinaci obou jevů.  

V tektonicky zaloţených dílčích depresích riftu, které jsou odděleny 

krystalinickými prahy ve směru SZ - JV a vulkanickými tělesy, se v neogénu 

vytvořily vhodné podmínky pro vznik významných uhelných slojí. Zatímco 

v chebské a sokolovské pánvi probíhal tento proces v několika fázích od svrchního 

eocénu (priabon) do spodního miocénu (burdigal), v pánvi mostecké a ţitavské 

byla uhelná sedimentace omezena pouze na spodní miocén (aquitan – burdigal). 

 

Obr. 2  Zvětralá sopečná puma v tufech (Ústí nad Labem, Severní Terasa – originál) 

                                                 
3
 Pokles 
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Nedílnou součástí tehdejšího prostředí byla i sopečná činnost; šlo o 

převáţně podpovrchový alkalický riftový vulkanismus, probíhající presedimentárně 

(jiţ od sv. křídy), synsedimentárně i postsedimentárně, tj. aţ do pleistocénu. Slovo 

převážně volím z toho důvodu, ţe tufy v Ústí nad Labem obsahují také zvětralé 

sopečné pumy, coţ zcela jasně svědčí o existenci někdejších vulkanických 

superstruktur. To je svým způsobem potvrzeno také faktem, ţe nejmladší křídová 

facie4 na našem území (tzv. merboltické souvrství – spodní santon) je zachována 

právě v Českém středohoří díky subsidenci některých bloků a tím i výrazně slabší 

denudaci5 [10]. 

Z geomorfologického hlediska můţeme miocénní krajinu mostecké pánve 

popsat jako mírně zvlněnou bezodtokou sníţeninu, do které ústily z JV nejméně 

dvě velké řeky a také řada menších vodotečí z krušnohorské oblasti (je ovšem 

třeba mít na paměti, ţe dnešní podobu výrazného hřbetu získaly hory aţ 

v průběhu pleistocénu). O plochém charakteru spodnomiocénního terénu v pánvi 

nejlépe svědčí fakt, ţe zmíněné řeky a říčky vytvářely delty (citace) či náplavové 

kuţely, které uhlotvornou sedimentaci výrazně ovlivnily; z paleogeografického 

pohledu je ale například otázkou, zdali obě jasně prokázané delty (ţatecká a 

bílinská) i předpokládaná delta chabařovická reprezentují různé vodní toky, nebo 

se jednalo o jedinou postupně migrující řeku [6] 

Dnešní rozsah pánve je dán jednak tektonikou (krušnohorský zlom) 

vulkanickými formacemi Doupovských hor a Českého středohoří a dále denudací; 

lze obecně říci, ţe původní rozsah uhelné sedimentace dnešní hranice 

přesahoval. Kromě hlavní pánve hovoříme ještě o separátních pánvičkách, 

zejména v Českém středohoří – představují denudační zbytky při jv. okraji území. 

Jsou vesměs vyzdviţeny nad úroveň hlavní pánve v řádu stovek metrů; dobrým 

příkladem je doloţená těţba uhlí pod vrcholem Bukové hory (683 m. n. m.). 

  

                                                 
4
 Odlišný soubor znaků horniny 

5
 Odnos hornin, snižování zemského povrchu 
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Obr. 3 Buková hora, České Středohoří (www.penzion-varnsdorf.eu) 

Předmětem zájmu těţby v pánvi je, kromě doprovodných surovin 

(porcelanity, písky, jíly, štěrky), zejména hnědé uhlí. To lze definovat jako 

kaustobiolit6 hnědé nebo černé barvy s matným aţ mírně lesklým lomem. Vznikl 

z organických, převáţně rostlinných zbytků, které poté prošly sloţitými 

biologickými, chemickými a fyzikálními procesy v anaerobním prostředí za 

postupné kompakce7, který bývá udávána v poměru 1:10 aţ 1:15. Z hlediska 

stupně prouhelnění rozeznáváme tzv. hemitypy8, k nimţ řadíme lignity, dále 

ortotypy9 ve středním stupni karbonitice a také nejvíce prouhelněné metatypy10. 

Místně bývá uhlí zušlechtěno v sousedství efuziv (přírodní koks) nebo tlakem 

nadloţí. Hornická terminologie zná výraz hnědouhelný antracit; jde o lesklé uhlí 

černé barvy, které je známo z hloubek důlních polí Alexandr a Nelson. Z hlediska 

makropetrografického jde v největším objemu hlavní sloje o hnědé uhlí 

páskované, kde lze dobře odlišit kmeny i větve a v menší míře se vyskytují uhlí 

xylitická11 resp. detritická [2] 

                                                 
6
 Hořlavé organogenní sedimenty 

7
 Stlačení 

8
 Nejméně prouhelněné uhlí 

9
 Středně prouhelněné uhlí 

10
 Nejvíce prouhelněné uhlí 

11
 Obsahuje zbytky dřevité substance 
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Co se týče celé Mostecké pánve, mění se geochemické charakteristiky uhlí 

místo od místa. Obecně platí, ţe vysoké kvality a stupně prouhelnění dosahuje 

sloj v centrální části komplexu, kde v období sedimentace panovaly stabilní 

poměry – mocnost uhlí zde dosahuje aţ 50 m. Naopak v oblasti někdejších delt či 

izolovaných močálů je kvalita uhlí horší, protoţe sedimentační podmínky se velmi 

rychle měnily [6]. Průměrné hodnoty základních parametrů jsou obsaţeny v tab. 1: 

Tab. 1: Základní parametry hnědého uhlí v Mostecké a Sokolovské pánvi 

Těžební 

oblast 

 

Výhřevnost  

Q [Mj.kg
-1

] 

Obsah 

popela 

A
0
[%] 

Obsah vody 

W[%] 

Obsah síry  

S
0
[%] 

Měrná 

sirnatost   

[g.Mj
-1

] 

Mostecká 

pánev 9,0 - 19,0 10,5- 50,0 25,0- 34,0 0,30- 2,31 0,23- 2,10 

Sokolovská 

pánev 10,9 -13,8 4,8- 45,0 37,0- 48,0 0,20- 1,40 0,18- 1,01 

 

 

Je ovšem třeba připomenout, ţe kromě prchavých uhlovodíků, popelovin, 

vody a síry obsahuje uhelná hmota rovněţ další významné příměsi (As, U, Th) a 

řadu stopových prvků. Obecně platí, ţe popelnatost uhlí roste od severu k jihu a 

nejniţší bývá poblíţ krušnohorského zlomu. Naopak v jezerně deltovém vývoji na 

Pětipesku dosahuje popelnatost aţ 35% a uhlí nezřídka přechází do uhelných jílů 

[2]. 

2.2 Začátky těţby a vyuţití hnědého uhlí  

 

Nejstarší dochované zmínky o moţné těţbě hnědého uhlí v pánvi pocházejí z 

roku 1403 a jsou zaneseny v městské knize Duchcova (jakýsi Stisla si zde se 

společníky nárokuje pozemek, určený k podnikání). Další zprávy pocházejí z 

období 1550 – 1580 a zabývají se kutáním v okolí Jirkova a Hrobu. Z roku 1740 

pak pocházejí informace o dobývání u Všestud na Chomutovsku a na Ústecku u 

Otovic a Varvaţova. 
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Plány na dobýváni hnědého uhlí se objevily jiţ v průběhu 16. století (Alois 

Hasištejn) a vyuţívání uhlí v blízkosti výchozu sloje na den je známo z okolí 

Oseku u Duchcova. Pokud pomineme pozdější divoké dobývání v okrajových 

částech pánve, můţeme o průmyslové těţbě hovořit jiţ v roce 1760, kdy byl v Ústí 

nad Labem otevřen povrchový lom, zvaný Kohlbruch, jehoţ pozůstatky jsou ve 

městě znatelné dodnes. 

Význam uhlí pochopila jako první katolická církev a průkopníkem se stal opat 

oseckého kláštera. První zprávy z klášterních kronik se zmiňují o těţbě jílovitých 

hornin. Z roku 1763 se dochovala písemná zmínka o uhelném dolu ve Střimicích u 

Mostu, patřícím ke klášteru. Je rovněţ zmíněno právo obyvatel těţit uhlí pro účely 

vytápění příbytků a hnojení půdy. Z dolů bylo vynášeno jen hrubé kusové uhlí. 

Mour, stejně jako drobné uhlí, se spaloval na místě.  

Aţ do přelomu 18. a 19. století probíhalo dobývání uhlí primitivními 

metodami. Na výchozu sloje se zakládaly nehluboké jámy, z nichţ byl materiál 

těţen za pomoci rumpálu. Tam, kde to bylo moţné, se uhlí získávalo malými 

povrchovými otvírkami. Jejich technické vybavení však bylo prakticky nulové. 

V případě, ţe zájem o uhlí vzrostl, nebo se dobývací podmínky staly neúnosnými 

(průsaky nebo přítoky spodních vod), hloubili těţaři nové šachtice. Tomuto 

divokému (tzv. selskému)  dolování bez odborného dozoru byl učiněn konec v 

roce 1789. Poté byla tato činnost podmíněna propůjčením dolovacího práva a 

podřízena dohledu báňského dozoru.  

Slibný rozvoj uhelného hornictví byl značně postiţen napoleonskými 

válkami. Nedostávalo se financí i dopravních a odbytových kapacit; přetrvával 

nedostatek moţností k zamezení a nápravě důlních škod. Limitujícím faktorem 

byla také technická nedokonalost důlních zařízení. V prvních desetiletích 19. 

století se uhlí přesto dobývalo nejčastěji hlubině; povrchová těţba měla zpočátku 

jen lokální charakter. 
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Oţivení důlní činnosti po napoleonských válkách je svázáno se zahájením 

dopravy uhlí po Labi do Saska v roce 1830. 

Významný vliv na další vývoj odvětví mělo otevření ţelezniční trati Praha – 

Podmokly v roce 1850 a zejména pak Ústecko - teplické dráhy v roce 1858, 

včetně tzv. labské vlečky od ústeckého nádraţí k nákladnímu přístavu. Ke trati 

byly postupně připojovány vlečky jednotlivých důlních podniků (prozatím ve 

vlastnictví místní šlechty) a dráha sama prodluţována z Teplic aţ do Chomutova. 

 

Obr. 4 Železniční trať z Teplic do Ústí nad Labem (www.usti-nl.cz) 

Státní i soukromá podpora ţelezniční sítě umoţnila budování dalších drah a 

tím nastal v regionu větší odbyt uhlí i zesílení zájmu o hornické podnikání v revíru 

ze strany zahraničního kapitálu, coţ mělo za následek vznik akciových těţebních 

společností, které postupně přebíraly podnikání z rukou šlechty. 
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2.3 Hnědé uhlí a výroba energie  

V českých zemích byla elektřina v praxi pouţita k rozšíření veřejného 

osvětlení, i kdyţ první evropskou elektrickou centrálu vybudoval v brněnském 

divadle Leoše Janáčka známý vynálezce T. A. Edison v roce 1881. Jen o rok 

později František Křiţík poprvé uvedl do provozu svých sedm obloukových lamp 

před Staroměstskou radnicí v Praze. 

Rozvoj energetiky na konci 19. století dal brzy vzniknout závodním 

elektrárnám, dodávajícím elektrickou energii obcím pro pouliční osvětlení a později 

i pro vyuţití v domácnostech. Praha postavila svoji městskou elektrárnu v roce 

1889 na Ţiţkově; podnik byl vybudován především za účelem výroby energie, 

určené k prodeji jiným subjektům. Tím byla spuštěna systematická elektrifikace 

českého území a vzniklo české elektrárenství v podobě, jiţ známe dnes. 

Nejstarší elektrárny fungovaly na principu výroby a distribuce 

stejnosměrného proudu (tuto koncepci prosazoval Edison) ale koncem 19. století 

se na našem území objevily pokrokovější elektrárny na výrobu střídavého proudu 

(myšlenka N. Tesly) – první taková elektrárna byla spuštěna v Praze Holešovicích. 

 

Obr. 5 Střídavý proud (www.cs.wikibooks.org) 
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Mezníkem v rozvoji naší elektroenergetiky je 22. červen 1919, kdy byl 

schválen zákon o vzniku „všeuţitečných elektrárenských společností“. Označením 

podniku za všeuţitečný se mu delegovala povinnost zásobovat elektřinou na 

daném území kaţdého, kdo o to poţádá, pokud se neprokáţe, ţe by se takové 

připojení jevilo nerentabilním. Zároveň s touto povinností dostaly všeuţitečné 

společnosti velká práva i výhody. Jen na území stávající České republiky vzniklo 

dvacet všeuţitečných elektrárenských společností. V celé republice byla zavedena 

třífázová proudová soustava 50 Hz s napětím 3 x 380/220 V pro místní sítě a 100 

kV pro sítě dálkové. V první polovině 20. století jiţ bylo jasné, kudy se naše 

elektrárenství můţe ubírat. Vše nasvědčovalo velkým, navzájem propojeným 

podnikům, schopným pokrýt většinu poţadavků průmyslových podniků i 

obyvatelstva. 

Po II. světové válce tento slibný vývoj pokračoval: V roce 1946 byly zřízeny České 

energetické závody, které se staly prostředníkem mezi ministerstvem průmyslu a 

jednotlivými producenty energií. Za účelem jednotného řízení byl vytvořen 

celostátní dispečink, rozdělený na dva dispečinky zemské [8]. 

 

Obr. 6 První veřejná elektrárna na Žižkově (www.ceskatelevice.cz) 
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3 DOPADY SPALOVÁNÍ NA OVZDUŠÍ A KRAJINU 
 

Hlavní zátěţí ţivotního prostředí v Krušných horách a v pánvi jsou emise. 

Jejich zdrojem zůstává lidská činnost, zejména na úsecích výroby elektrické i 

tepelné energie. Objem emisí je přímo dán kvalitou pouţitých paliv, přičemţ 

základní surovinou ještě stále zůstává hnědé uhlí se značným obsahem popelovin 

a dalších prvků, těţené pod Krušnými horami. Obsah popelovin se u méně 

jakostního hnědého uhlí pohybuje mezi 25 – 30 % a obsah síry od 1 – 3 %; někdy 

však uhlí obsahuje i 5% tohoto prvku [4]. 

Jako primární zdroj emisí dominuje v pánvi energetický průmysl. Ve 

městech a městských aglomeracích se pak výrazně uplatňují rovněţ lokální 

zdroje, závislé na pevných palivech, coţ dále přispívá k zhoršení imisní situace. 

Vliv imisí – tj. depozice12 – síry a dusíku na (nejen) krušnohorské lesy je 

povaţován za největší problém druhé poloviny 20. století a po odsíření velkých 

zdrojů emisí v 90. letech se na něj poněkud zapomíná [4]. Do jisté míry jsou totiţ 

omezeny katastrofické velkoplošné úhyny lesů a problém imisí se tak zdá 

uspokojivě vyřešen. Přesto ale spalování fosilních paliv stav horských lesů stále 

nepříznivě ovlivňuje, byt´ jinými a na první pohled méně zjevnými mechanismy.  

V šedesátých letech minulého století byla polovina smrkových lesů 

v Krušných horách povaţována za zdravé. V roce 1990 jiţ zdravý smrkový porost 

neexistoval a polovina lesního krytu byla vykácena. V uplynulých desetiletích bylo 

Podkrušnohoří s přilehlými oblastmi Saska a  jz. Polska jedním z nejhorších zdrojů 

znečištění ovzduší nejen v Evropě. Toto území začalo mít nechvalnou přezdívku 

„trojúhelník smrti“ nebo „černý trojúhelník“. V 90. letech však největší znečišťovatel 

oblasti zahájil ekologický program – některé bloky elektráren byly odstaveny, další 

odsířeny a zmodernizovány; navíc klesala průmyslová výroba v ČR i v Sasku. 

Emise oxidu siřičitého a dalších škodlivých látek v ovzduší významně poklesly a 

očekávalo se brzké zotavení smrkových porostů. O to větší překvapení přišlo na 

jaře roku 1996, kdy bylo v Krušných horách detekováno několik tisíc ha značně 

                                                 
12

 Spad 
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poškozeného lesa. Jen v chomutovské oblasti vzrostla plocha odumírajícího 

lesního krytu o 13 000 ha oproti předchozímu roku. 

V procesu spalování hnědého uhlí v teplárnách a tepelných elektrárnách se 

uvolňuje SO2 (oxid siřičitý), odolný vůči UV záření. V atmosféře dochází k oxidaci 

a následně k tvorbě kyseliny sírové (H2SO4), která se díky precipitaci dostává na 

zemský povrch v podobě kyselých dešťů. Odstraňování sloučenin síry ze 

spalovacího procesu za účelem získání elektrické a tepelné energie se nazývá 

odsíření nebo-li desulfidace13.  Vyuţívá se několika metod. U fluidních spalovacích 

systémů se síra, obsaţená v palivu, zčásti odstraňuje ve fluidní vrstvě při vyuţití 

upraveného (mletého) vápence. V případě automobilové dopravy se síra do 

ovzduší neuvolňuje, protoţe pohonné hmoty jiţ síru neobsahují. 

 

 

 

 

Obr. 7 Vymezení oblastí s půdami různě narušenými acidifikací a nutriční degradací (autor: 

česká geologická služba) 
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Horské lesy následně poškozuje dlouhodobá kyselá reakce půd. Kyseliny 

se do půdy dostávají deštěm a vyplavují z ní prvky, které jsou významné pro 

udrţení vyváţené hodnoty půdní kyselosti; současně jsou nutnými ţivinami pro 

vegetační kryt. Jde především o vápník (Ca) a hořčík (Mg), méně důleţitou roli 

sehrává draslík (K) a nejmenší pak sodík (Na). Tyto prvky jsou součástí 

horninového rezidua, které vzniká velmi pomalým zvětráváním podloţí a které 

přispívá k neutralizaci kyselých dešťů. Prvky jsou v horninách (granity, kvarcity, 

ortoruly, apod.) pevně vázány v minerálech a musí se tedy nejprve uvolnit velmi 

pomalými reakcemi a přejít do iontově výměnného komplexu půdy. Masivní kyselé 

deště nedokáţe tento přirozený proces eliminovat. 

 

Vlivem kyselých dešťů při vysokých koncentracích SO2 v ovzduší uhynulo 

nebo bylo v ČR fatálně poškozeno několik desítek tisíc ha lesů. Přesné údaje není 

moţné zjistit, neboť kromě přímého poškození značnými koncentracemi SO2, kde 

jsou příčiny zjevné, lze jen těţko odlišit efekt dlouhodobého stresu účinkem sucha 

a hmyzích či větrných kalamit. 

 

Je téměř jisté, ţe rozsah takových poškození by bez současného působení 

kyselých dešťů byl mnohem niţší. K poškozování bude asi docházet i v budoucnu 

– okyselování je typickým kumulativním jevem, jehoţ účinky se projeví aţ po 

desetiletích působení. Lze jej asi nejlépe přirovnat k efektům kouření na lidský 

organismus. K největšímu poškozování totiţ dochází v době, kdy kuřák necítí 

ţádné subjektivní potíţe a domnívá se, ţe mu kouření neškodí. Jakmile se ale 

zdravotní potíţe projeví, nevede obvykle ani okamţité zastavení návyku 

k úplnému zotavení. Emise kyselinotvorných látek nebyly zastaveny ale pouze 

výrazně sníţeny. Problémy tak lze očekávat i v  budoucnosti, protoţe po zalesnění 

exponovaných lokalit novými (a nevhodnými) smrkovými monokulturami se budou 

půdy nadále okyselovat, coţ nepochybně způsobí nový cyklus chřadnutí 

smrkových lesů. [4] 
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Obr. 8 Schematické znázornění působení oxidů síry uniklé při spalování na 

atmosféru.(autor:Škopík) 

 

 

3.1 Časová posloupnost zániku lesního porostu  

 

Předválečné období 

 

V oblastech Mostu, Duchcova, ale i třeba Sokolova, docházelo k silnému 

znečištění především díky hořícím haldám z odvalů. Tyto emise poté ohroţovaly 

listnaté porosty lesních oblastí a tuto skutečnost umocňovaly exhalace ve vyšších 

polohách, které byly přenášeny vzestupnými vzdušnými proudy. K této situaci 

docházelo jak v pánvi, tak na i úpatí Krušných hor. 

1947-1965 

V tomto období se projevovaly zejména lokální příznaky poškození imisemi 

síry, společně s kůrovcovou kalamitou. Dalším vlivem byly extrémní povětrnostní 

podmínky zaznamenané v zimě roku 1946. Řešením této situace bylo hojné 

vysazování přípravných listnatých dřevin, například jeřábu a břízy; z jehličnatých 

pak smrku ztepilého a modřínu. 
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1966-1977 

Nejen ţe se zvětšovala plocha poškození porostů, zvyšovala se i míra 

poškození. Byla vyvrácena domněnka o odolnosti smrku ztepilého proti imisím 

SO2 a musel se změnit přístup k intenzitě těţby. Proto byla počátkem 70. let přijata 

směrnice pro hospodaření v lesních oblastech Krušných hor. Toto ustanovení 

zapříčinilo přechod k vyuţití těţké techniky při velkoplošném vysazování dřevin v 

oblasti. 

1978-1987 

Pro toto období bylo typickým intenzivní a pravidelné inverzní počasí 

s devastujícím dopadem na lesní porosty, které se týkalo jiţ veškeré vegetace. 

Nejen imise, ale i opakující se zásahy těţké techniky při odklízení odumřelých 

porostů měly devastující účinek a vedly k návratu k maloplošnému hospodaření a 

vysazování dřevin. 

1988-1991 

Situace lesního porostu se stabilizovala a některé dřeviny byly dokonce 

schopné se přizpůsobit ovzduší s vysokým obsahem oxidu siřičitého. 

Překyselením půdy ale došlo k narušení výţivy porostů a to vedlo k novodobému 

poškozování lesa. 

Od roku 1992 do současnosti 

Odsiřování a sníţení průmyslové výroby vedlo k potlačení emisí 

v podkrušnohorské oblasti. Sniţuje se obsah depozic iontů a síranů v ovzduší. 

Hlavním problémem ale zůstává zvyšující se nárůst ostatních polutantů, jako je 

například fluor (vznikající při spalování hnědého uhlí) a vzrůstá rovněţ výroba 

automobilů i doprava, coţ zvyšuje obsah oxidu dusíku a aromatických látek v 

ovzduší. 

V nedávné době se objevily inverzní situace, které poškozovaly lesy a zapříčinily 

odumírání porostů, vysázených v dřívějších letech. Tyto efekty se daly pozorovat 

na jaře 1999, kdy docházelo k výraznému naţloutlému zabarvení u smrkových 
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dřevin. Je to indikace dlouhodobé koncentrace síry ve svrchních partiích půdy. 

Později byl v půdách zjištěn váţný nedostatek základních ţivin, jako například 

vápníku, hořčíku a draslíku [2]. 

 

Graf 1 Celkového vývoje emisí v mostecké pánvi (originál) 

Graf, který zde prezentuji, ukazuje celkový vývoj znečištění ovzduší oxidem 

siřičitým v mostecké pánvi a přilehlé části Krušných hor v období 1969 - 2012. Jde 

o soubor dat z několika stanic, který jsem získal díky laskavosti pracovníků ČHMÚ 

v Ústí nad Labem. Údaje o polétavém prachu jsou rovněţ k dispozici, problémem 

se ale jeví průběţná změna metodiky vyhodnocování, takţe výsledná křivka by 

nebyla relevantní – proto ji zde neuvádím. Z grafu je patrné, ţe po roce (1994) 

emise výrazně klesaly, coţ je připisováno jednak zavedení moderních technologií 

spalování a na Ústecku téţ uzavření velkolomu Chabařovice (lokální zátěţ 

imisemi SO2 ze spontánních poţárů sloje). Pokud se na křivku podíváme 

podrobněji, vidíme, ţe roční průměry kontinuálně klesají, přičemţ pokles 

maximálních koncentrací po roce (1993) je náhlý a výrazný. Křivka vykazuje 

několik výkyvů směrem dolů – před rokem 1975 nebyla měření důsledná a 

v letech 1980 – 1990 se pro jistotu neměřilo vůbec.  

Dalším problémem jsou ovšem lokální topeniště, jejichţ vliv se nikdy příliš 

neuvaţoval a můţe i v budoucnu hrát významnou roli. V dnešní době celkové 

recese tak vzniká paradox – zatímco velcí potenciální znečišťovatelé jsou pod 

přísným dohledem, kontrola jednotlivých malých zdrojů zůstává – řečeno mírně – 

formální. 
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3.2 Trojúhelník smrti (černý trojúhelník) 

Výsledky sledování znečištění ovzduší ukázaly, ţe strategie sniţování 

emisí, uplatňovaná v oblasti Černého trojúhelníku, byla účinná a vedla 

k výraznému zlepšení kvality ovzduší v celé oblasti. Ta se přibliţuje úrovni kvality 

ovzduší v členských státech EU, coţ je jedním z hlavních závěrů Společné zprávy 

o kvalitě ovzduší v oblasti Černého trojúhelníku v roce 1999, kterou právě vydal 

Český hydrometeorologický ústav společně s partnerskými organizacemi 

v Německu a Polsku. 

 

Obr. 9 Rozdíl znečištění ovzduší od roku 1990 do roku 2000 (www.herber.kvalitně.cz) 
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Mostecko tvořilo společně s několika dalšími okresy severních Čech, částí 

Dolního Slezska a Saska tzv. trojúhelník smrti; oblast proslulou extrémně 

poškozeným ţivotním prostředím a zdravím obyvatel, k němuţ došlo v souvislosti 

s těţbou uhlí v posledních desetiletích. Takováto charakteristika však jiţ několik let 

postrádá oprávnění a společná zpráva je toho důkazem, alespoň v oblasti 

ovzduší. Právě ovzduší Mostecka a potaţmo celého Černého trojúhelníku totiţ 

v posledních několika letech prodělalo dramatické změny směrem ke zlepšení. 

Výmluvným důkazem této skutečnosti je pokles emisí hlavních škodlivin, kdy ve 

srovnání s rokem 1989 došlo u oxidu siřičitého k poklesu o 92 %, u oxidů dusíku o 

80 % a u polétavého prach údajně o 96 %. 

Společná česko-polsko-německá zpráva je v pořadí jiţ druhou publikací, 

popisující a hodnotící kvalitu ovzduší v oblasti černého trojúhelníku na základě 

výsledků Společného systému sledování kvality ovzduší (JAMS), který tvoří více, 

neţ 40 monitorovacích stanic. Obě jiţ vydané zprávy je moţné si zapůjčit 

v Ekologickém centru Most pro Krušnohoří; nově vydaná zpráva je dostupná i 

v elektronické podobě. 

3.3 Krušné hory jako příklad ekologické katastrofy  

Osud krušnohorských lesů byl od časného středověku neradostný. Bohatá 

naleziště kovů a jejich zpracování si vyţádalo bezohledné vyuţití a kácení lesů pro 

potřebu těţby, hutí, výroby dřevěného uhlí i prostého spalování. V moderní 

terminologii se tehdejšímu postupu dřevorubců říká metoda holoseče, kdy je lesní 

porost vytěţen na velké ploše, přičemţ nikomu nedošlo, ţe takový zdroj má své 

meze. Nové stromy nebyly vysazovány a naše pohraniční hory zůstaly počátkem 

17. století prakticky bez lesního krytu. V průběhu 18. století si někteří majitelé 

pozemků problém sice uvědomili a začali s obnovou lesních porostů, ale tehdy se 

zrodil základ současných problémů. Protoţe šlo v první řadě o zisk, byla 

nejjednodušší metodou výsadba hustých stejnověkých monokultur. Stromy „táhly“ 

do výšky a dřevo mělo minimum suků, coţ bylo dobré pro zpracovatele [4] , nikoli 

však pro les jako takový – například bylinné patro zde přestalo prakticky existovat. 
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Dováţely se navíc sazenice smrků nevhodné provenience, které se zde nikdy 

zcela nepřizpůsobily, a jejich náchylnost k poškození se zvyšovala. 

V Krušných horách (přesněji řečeno v krušnohorském svahu) mají převahu 

kyselá společenstva smrkobukového, jedlobukového a bukosmrkového lesního 

vegetačního stupně; méně jsou zde zastoupeny smrkové a jedlové bučiny, dále 

pak podmáčené i rašelinné smrčiny na plošinách. Na menších plochách svahů se 

vyskytují lesní typy od dubobukového (při úpatí) aţ po lesní smrkový vegetační 

stupeň. Území bývalo značně lesnaté, jen s několika hornickými sídlišťi. 

Hřebenová zóna, která se povlovně svaţuje do Saska, pak představuje kulturní 

bezlesí. 

Jiţ od 50. let minulého století, kdy se v pánvi začaly soustřeďovat 

významné energetické provozy, rozvíjela se v krušnohorských lesích 

nepředvídatelná ekologická katastrofa. Díky vysoké koncentraci emisí zde zanikla 

většina smrkových monokultur, především pak na náhorních plošinách v místech, 

která nebyla historicky spjata se zemědělskou výrobou. Katastrofě nejlépe 

odolávaly bukové porosty ve svazích, výrazně zastoupené zejména ve východní 

části hor. Vzniklé holiny zarostly buření a řadu míst postihla intenzivní eroze. 

Opětovné zalesnění, které by odpovídalo zásadám řádného lesního hospodářství, 

se stalo téměř neřešitelným problémem. Pilotní dřeviny, tj. jeřáby a břízy (které na 

náhorních plošinách reprezentují zhruba 30%), nebyly z lesnického pohledu 

vhodným řešením. Zalesňování některými exotickými dřevinami, odolnějšími proti 

imisím (stříbrný smrk) bylo velmi nákladné a neposkytovalo moţnost návratu 

přirozeného a zdravého lesního krytu. Hlavním úkolem tak bylo alespoň zastavit 

erozi. 

Zásadní naději pro krušnohorské lesy přinesla aţ instalace odsiřovacích 

zařízení ve všech hnědouhelných elektrárnách – je to nicméně naděje velmi 

křehká a lesníky čeká ještě hodně práce. 
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Obr. 10 Krušné hory – lesy zničené kyselým deštěm (cs.wikipedia.org autor bdk 1998) 
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4 NÁPRAVA A PREVENCE DALŠÍCH ŠKOD 
 

Dnešní typy tepelných elektráren v ČR pouţívají dvě hlavní metody čištění 

spalin z kotlů. Prvním z těchto postupů je mokrá vápencová vypírka, která se 

konkrétně pouţívá na všech pěti kotlích v elektrárně Počerady. Duhou metodou je 

polosuchá vypírka, při které spaliny procházejí vápennou suspenzí, kde se 

škodliviny zachytávají na jednotlivých částicích a tyto částice se následně suší 

kouřovými plyny ve výměníku. Spaliny z fluidních kotlů jsou odsiřovány jinými 

technologiemi: Rozemletý vápenec je foukán do topeniště a čištění spalin probíhá 

přímo ve spalovací komoře. Mokrou metodou vzniklý sádrovec je odebrán a 

vysušen a následně vyuţit pro zpracování ve stavebnictví nebo uloţen na 

popílkovišti. Elektroodlučovače, zachytávající produkty odsíření a částečky 

popílku, jsou principem polosuché metody. Zachycený produkt je dále 

zpracováván. V osmdesátých a devadesátých letech minulého století bylo v devíti 

tepelných elektrárnách na našem území nainstalováno odsíření pro 32 bloků 

(kotlů) o celkovém výkonu 5930 MW. U většiny bloků (30) je pouţita mokrá 

vápencová metoda a u zbylých dvou bloků je vyuţito polosuchého odsiřování 

spalin. 

Mokrá vápencová vypírka (odsiřování) 

 

Nová technologie fluidních kotlů umoţňuje přímé sniţování emisí ve čtyřech 

elektrárnách, spalujících hnědé uhlí ve fluidních kotlích (Hodonín, Poříčí, Tisová a 

Ledvice). Tyto provozy disponují sedmi fluidními kotly o instalovaném výkonu 497 

MW. Podkrušnohorské elektrárny (Tisová, Ledovice) vyuţívají převáţně mokré 

vápencové vypírky. Technologie odsiřování v jednotlivých provozech se liší podle 

různé konstrukce kotlů v elektrárnách. V kotlích se spaluje uhlí z odlišným 

obsahem síry, popelovin a vody – vzhledem k různorodosti paliva jsou odsiřovací 

jednotky přizpůsobeny tak, aby výsledné spaliny splňovaly stávající emisní limity. 

Emise jsou monitorovány v reálném čase a jakákoli výchylka je korigována 

upravením spalování ve fluidních kotlích.   
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Obr. 11 Odsiřovací jednotka (originál 2013) 

 

Spaliny, procházející elektroodlučovači, jsou zbaveny polétavého popílku 

s účinností aţ 98%, dále zchlazeny ve výměníku a svedeny do samotného 

procesu vypírky oxidů (absorbéru). K odsiřování spalin dochází v absorbéru, kde 

jsou spaliny sprchovány v několika rovinách vápencovou suspenzí (jemně namletý 

uhličitan vápenatý - CaCO3 rozpuštěný ve vodě). Metoda se nazývá mokrou 

vápencovou vypírkou spalin. V absorbéru dochází k chemické reakci oxidu 

siřičitého a vápence, kdy při určitém pH (cca 4-5) vzniká rozpustný 

hydrogensiřičitan vápenatý Ca(HSO3)2 při uvolnění CO2. Vzniklý hydrogensiřičitan 

vápenatý dále reaguje a oxiduje se vzdušným kyslíkem, vháněným oxidačními 

turbodmychadly do vany absorbéru, na ţádaný produkt – dihydrát síranu 

vápenatého (sádrovec) Cyklus nevyčerpané a čerstvé suspenze přes prací 

(sprchovací) roviny absorbéru zajišťují prací čerpadla, homogenitu suspenze pak 

vrtulová míchadla ve vaně absorbéru. 

 

Po zahuštění je suspenze přečerpána do odvodňovacího systému (přes 

hydrocyhlonovou stanici k dalšímu zpracování k odstředivkám), kde dochází 

k odloučení vody (ta se vrací zpět do procesu) a sádrovec vykazuje zbytkovou 

vlhkost asi 6 – 8%. Vlhký sádrovec z odstředivek je pasem dopraven do 
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zásobníku. Odkud je odebírán a prochází přes sušič (odstraní se volná voda) do 

rotačního trubkového kalcinátoru, kde při teplotě 180 °C kalcinuje na sádru.  

Čištěním upravené spaliny odcházejí z absorbéru skrz odlučovač kapek (ten 

zabraňuje únikům sorbentu z absorbéru) na opačnou stranu rotačního výměníku; 

zde se spaliny opět ohřívají na teplotu, nezbytnou pro rozptyl komínem. V případě 

surových, nevyčištěných nebo čistých kouřových plynů bývá pro zabezpečení 

řádného průtoku plynů a pro dosaţení přijatelných tlakových podmínek instalován 

po celé trase posilovací kouřový ventilátor. Čisté a ohřáté spaliny pak procházejí 

instalovaným komínem a jsou následně vypouštěny do atmosféry. Vápenec bývá 

pro účely procesu obvykle připravován na místě, tedy v elektrárně. Kusový 

vápenec, případně štěrk je z vápencových lomů transportován po ţeleznici. V 

elektrárně je poté semlet suchou nebo mokrou cestou na práškovou frakci; po 

smísení s vodou je přidáván do absorbéru v takovém mnoţství, aby procedura 

odsíření probíhala za optimálních poměrů. (zpracováno podle interních předpisů 

energetické společnosti) 

 

4.1 Pokusy o obnovu lesního porostu v Krušných horách 

 

Po odsíření tepelných elektráren v Podkrušnohoří a sníţení vypouštěných 

imisí do ovzduší se obnova lesních porostů Krušných hor mohla plně rozvinout [4]. 

Vlivem tzv. kyselých dešťů síry zde v minulosti došlo ke zvýšení půdní acidity a 

úbytku bazických ţivin – zejména hořčíku a vápníku. Současná úroveň kyselých 

depozic je však i po odsíření příliš vysoká na to, aby umoţnila samovolnou 

regeneraci lesních porostů. Na poměrně velkém území byly proto při obnově 

porostů pouţity způsoby mechanické přípravy půd, coţ významně ovlivnilo 

vlastnosti organické vrstvy (zemní práce za pomoci těţké techniky). Po odstranění 

dospělých lesních porostů v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století došlo 

v některých lokalitách k dočasnému zamokření, coţ kromě komplikací pro vlastní 

obnovu porostů ovlivnilo rovněţ vlastnosti půd. Pouţívaly se zde převáţně dva 

způsoby sanace ekologických škod. Jednou z nich byla tak tzv. „léčba“. Umírající 

smrkové monokultury se odstraní a vysadí se nový monokulturní typ (sic!) porostu. 

Druhým způsobem můţe být vápnění a umělé hnojení porostů přeţívajících. Obě 
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procedury jsou ale velmi špatné: Kácení a vysazování nových lesů při odstranění 

dřevní hmoty (často bezcenné) způsobí další ztrátu ţivin z ekosystému. Kdyby se 

dřevo ponechalo na místě, rozkládalo by se a do půdy by pomalu uvolňovalo 

chybějící bazické ţiviny. Samozřejmě to neznamená, ţe by jen rozkládající se 

odumřelý les poskytl dostatek ţivin pro les nový a tím méně lze očekávat, ţe 

mladý les bude zdravější, odepřeme-li mu přístup k těm ţivinám, které z jiţ tak 

chudé půdy získal jeho předchůdce. 

 

K otázce vápnění a hnojení: Podobně problematická je péče o zbytkové 

přeţívající porosty. Horské smrčiny by se správně měly doplňovat např. jeřábem, 

břízou, někde i bukem či javorem klenem, tj. dřevinami, jejichţ opad zlepší kvalitu 

humusu a svrchních minerálních horizontů, a tím i dostupnost bazických kationtů. 

Dodávání ţivin vápněním a hnojením nemůţe tuto úlohu nahradit dlouhodobě. Na 

nějaký čas sice kondici lesního porostu zlepší, vedlejším důsledkem je však 

zrychlená mobilizace jiţ beztak malé zásoby ţivin v organickém půdním horizontu. 

Stromy tedy mají krátkodobě nadbytek ţivin, ale potom trpí ještě větším 

nedostatkem.  

 

Bylo však třeba zohlednit důleţitý fakt: Lesy Krušných hor byly, jsou a 

budou především porosty hospodářskými (není jistě náhodou, ţe ochrana zde – 

s výjimkou historicky daných lokalit – prakticky neexistuje. Z toho důvodu se 

v otázce rychlé obnovy lesního krytu přistoupilo k jakémusi kompromisu: Na 

přelomu 80. a 90. let minulého století došlo k masivnímu leteckému vápnění 

postiţených partií hor poté, co bylo znehodnocené dřevo z větší části odstraněno. 

Některé oblasti pak byly ponechány přirozené sukcesi, coţ umoţnilo vznik 

relativně rozsáhlých komplexů mladých smíšených lesů, které dobře odolávají 

nepříznivým klimatickým podmínkám (Moldava, Komáří víţka na teplicku – obr. 

12).  

V místech, dostatečně chráněných před zimními větry pak byly pokusně 

vysázeny mladé smrkové monokultury, které jsou probírány a dosazovány tak, aby 

nový porost nebyl stejnověký, ale různověký a lépe odolávající nepříznivým 

okolnostem (Fláje). Takový les pak umoţní i selektivní těţbu, coţ je metoda 
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relativně šetrná a porost se obnovuje kontinuálně. V jiných lokalitách byla 

biodiverzita lesních porostů upravena tak, ţe v přirozených sukcesích se pilotní 

dřeviny (bříza, jeřáb) nahrazují vhodnějšími druhy (modřín opadavý a dokonce 

borovice). 

 

 

Obr. 12 Devastované území v katastru Moldavy je v publikaci 

     o Severočeském kraji prezentováno jako „prales“ 

 

 

4.2 Změny technologie spalování a jejich dopad na ţivotní prostředí 

 

 

Kotel PG 640 (hodinový výkon kotle) v elektrárně Počerady je průtlačným 

parním kotlem s přehříváky a mezi přehřívákem páry. Ventilátorové mlýny (8 ks) 

jsou vybaveny přímým foukáním uhelného prášku a hořáky nad výsypkou 

spalovací komory. Pro jmenovitý výkon kotle je třeba paralelního provozu šesti 

linek.  
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Obr. 13 Elektrárna Počerady (originál 2013) 

 

Kotel je konstruován ve tvaru obráceného U s obdélníkovou spalovací 

komorou, která je tvořena trubkami výparníku se zazdívkou; celé těleso kotle 

v polovenkovním provedení je izolováno a vzduchotěsně oplechováno. K hoření 

uhelného prášku ve vznosu dochází v jednoprostorové spalovací komoře, která 

má poměr stran 1:2. Po vstupu paliva do spalovací komory probíhá jeho hoření ve 

stechiometrickém poměru (bez přebytku vzduchu, tj. na hranici redukční 

atmosféry). Proudovými hubicemi práškových hořáků je zajišťován přívod 

primárního a sekundárního vzduchu přibliţně na úrovni stechiometrického 

mnoţství, které odpovídá stechiometrickým spalovacím rovnicím uhlíku C, vodíku 

H2 a siry S tak, aby se zamezilo nadměrnému vzniku NO (primární DeNOx). Palivo 

poté dohořívá v oxidační atmosféře po přivedení dohořívacího vzduchu 10 dýzami 

(vstup přídavného vzduchu) ve dvou větvích, zaústěných do spalovací komory nad 

patrem hořáků aţ do výše optimálního přebytku vzduchu. Tím se dosáhne 

setrvání produktů spalování dostatečně dlouho v lehce redukční zóně mezi 

práškovým hořákem a pásmem dohořívacího vzduchu, takţe dusíkaté sloučeniny 

mají čas se z určité části redukovat na N2. Ve spodní části je první tah ukončen 

dvěma vanovými vynašeči strusky s vodní lázní a v části svrchní mezitahem 

s výhřevnými plochami trubek přehříváků a mezipřehříváků páry. Za mezitahem 

jsou umístěny analyzátory měření O2 v kotli a za difuzory kouřových ventilátorů 
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případně i analyzátory NO a CO, podle kterých je regulován celkový přebytek 

vzduchu pro spalování. Spaliny dále procházejí přes trubkové ohříváky vody a 

vzduchu ve druhém tahu, který končí ve spodní části výsypkou popílku a přírubou 

kouřovodů. Kaţdý kotel má 2 vzduchové ventilátory pro dopravu spalovacího 

vzduchu přes ohřívák vzduchu k hořákům a dýzám DeNOx a 2 kouřové ventilátory 

za odlučovači popílku pro odtah spalin. Mnoţství vzdušiny, nasávané ventilátory, 

je regulováno přestavitelnými lopatkami regulačního věnce ventilátoru. Poslední 

zlepšení technologie spalování spočívá ve snímání zabarvení spektra plamene, 

kterým se v automatickém provozu reguluje přesnější dávkování primárního 

vzduchu. 

 

 

Obr. 14 Dopravníky na uhlí v elektrárně Počerady (originál 2013) 

 

Před úpravou emisních limitů bylo nastaveno spalování podle tabulek, které 

odpovídalo mnoţství spáleného uhlí a to opět záviselo na mnoţství dodaného 

vzduchu, coţ odpovídalo procentuálnímu nastavení vzduchových a kouřových 

ventilátorů. Tyto hodnoty se měnily v závislosti na chemickém nedopalu. Pokud, 

byl chemický nedopal vyšší, neţ stanovovala norma, bylo nutno provozovat 

spalování s větším obsahem vzduchu.  V této fázi docházelo při nedokonalém 

spalování ke vzniku neţádoucího mnoţství sloučenin NOx a CO2, které ve svém 

důsledku zapříčinily nevratné poškození ekosystémů Krušných hor. Co se týče 
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dnešních emisních limitů a limitů do budoucna, záleţí jejich plnění na mnoţství 

investic do technologií spalování hnědého uhlí v tepelných elektrárnách. 

V některých provozech se tyto úpravy jiţ nadále nevyplatí instalovat z důvodů 

nerentability, a proto budou tyto elektrárny odstaveny a nahrazeny novými. 

 

 

Obr. 15 Hnědouhelná elektrárna a teplárna Počerady (autor D. Soukup, 2007) 
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5 BUDOUCNOST ELEKTRÁREN NA HNĚDÉDÉ UHLÍ 
 

 5.1 Ţivotnost technologických celků 

 

Ţivotnost tepelných elektráren jakoţto technologických celků je omezena 

časově i technologicky. Jestliţe mluvíme o časovém omezení funkčnosti a 

spolehlivosti výroby, je tato doba určena hodinovým provozem jednotlivých dílčích 

jednotkách samotné elektrárny. Kaţdá součást celku podléhá vzhledem 

k opotřebení servisu, je odzkoušena a opět uvedena do provozu v průběhu 

plánovaných odstávek. Opravy se rozdělují na několik druhů podle závaţnosti 

(plánované a neplánované). Neplánované jsou takové, které neumoţňují další 

provoz bloku, a proto se blok musí okamţitě odstavit. Mezi plánované opravy se 

řadí běţná oprava, střední oprava a generální oprava. Běţná oprava probíhá 

řádově v několika dnech. Má charakter lehčích zásahů ve smyslu údrţby a 

kontroly provozu. Střední opravy se plánují na odstávku po dobu dvou aţ tří 

měsíců. V této době se mění části technologických celků a provádějí se zkušební 

testy zařízení. Generální opravy v řádu jednoho roku jsou určeny pro výměnu a 

odzkoušení celých technologických celků. Při generální opravě se technologie 

mění za stávající, případně společnost vyuţívá nových, lepších a ekologicky 

šetrnějších zařízení, která zapracuje do stávajícího provozu.   

Na opravách tohoto rozsahu se podílejí mezinárodní dodavatelské 

společnosti, nabízející nejmodernější technologie, dostupné na trhu. Největší 

překáţkou je však finanční stránka. Provozy samotných elektráren musejí být 

rentabilní, aby se vyplatilo do nich investovat tyto nemalé částky. Rentabilitu 

provozu určují náklady na palivo a náklady na vlastní výrobu. Zpřísňováním 

emisních limitu se výrobní společnosti dostávají na hranici ziskovosti, a proto dále 

neinvestují a nerozvíjejí ty technologické postupy, které jsou jiţ zastaralé. 

V takovém případě se vyplatí postavit elektrárnu novou, která bude dosahovat 

špičkových parametrů i v budoucnu. V tepelných elektrárnách na nejvyšším stupni 

vývoje se instalují nadkritické kotle, které jsou však finančně velmi náročné. 

Účinnost nadkritických kotlů je přes 50%. 
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Obr. 16 Výstavba nadkritických kotlů, elektrárna Ledvice (originál 2010) 

 

5.2.   Prohlášení objektů za kulturní památky (§3 zákona č. 20/1987 Sb.) 

Ministerstvo kultury si před prohlášením věci za kulturní památku vyžádá vyjádření 

krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud je již od 

těchto orgánů neobdrželo. Archeologický nález (§ 23) prohlašuje ministerstvo 

kultury za kulturní památku na návrh Akademie věd České republiky. 

 Ministerstvo kultury vyrozumí písemně vlastníka věci o podání návrhu na 

prohlášení věci za kulturní památku nebo o tom, že hodlá věc prohlásit za kulturní 

památku z vlastního podnětu, a umožní mu k návrhu nebo podnětu se vyjádřit. 

 Vlastník věci je povinen od doručení vyrozumění podle odstavce 2 až do 

rozhodnutí ministerstva kultury chránit věc před poškozením, zničením nebo 

odcizením a oznámit ministerstvu kultury každou zamýšlenou i uskutečněnou 

změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání. 
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 Ministerstvo kultury vyrozumí písemně o prohlášení věci za kulturní památku 

jejího vlastníka, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a 

odbornou organizaci státní památkové péče (§ 32) a u archeologických nálezů též 

Akademii věd České republiky. Vyrozumí je i v tom případě, že neshledalo důvody 

pro prohlášení věci za kulturní památku. 

 Vlastníci věcí, které pro svou mimořádnou uměleckou nebo historickou hodnotu 

by mohly být v souladu se společenským zájmem prohlášeny za kulturní památky, 

jsou povinni oznámit ministerstvu kultury, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností na jejich písemné vyzvání požadované údaje o 

těchto věcech a jejich zamýšlené změny, umožnit těmto orgánům nebo jimi 

pověřené odborné organizaci státní památkové péče prohlídku věcí, popřípadě 

pořízení jejich vědecké dokumentace. 

 Podrobnosti o prohlašování věcí za kulturní památky a způsob oznamovací 

povinnosti podle odstavce 5 stanoví obecně závazný právní předpis [15]. 

Nejobecněji vzato rozumíme těmito památkami taková lidská díla, která 

dokládají vývoj techniky, vědy a výroby v historii společnosti (jejich rozmanitých 

základních forem a užití v různých oblastech společenského života a v různých 

společenskohistorických podmínkách) a jejichž kulturní hodnota je takového 

stupně, že je v zájmu společnosti jejich trvalé uchování. 

Za technické památky jsou tedy pokládány kulturní statky, které jsou 

dokladem historického vývoje společnosti, vědy, techniky, umění a jiných oborů 

lidské práce a života. Památkou se může stát i historické prostředí výrobních 

objektů, sídlištních celků i architektonických souborů. V obecném smyslu jsou tedy 

technické památky nedílnou součástí kulturního dědictví. Nelze však zastírat, že 

stupnice hodnotících kriterií pro všechny druhy technických památek není dosud 

přesně stanovena. Výzkum historických etap technické civilizace totiž zdaleka 

ještě není ukončen. A tak se zpravidla jako součást základního kulturního fondu 

této povahy registruje většina dochovaných výrobních objektů a zařízení 

z překonaných technických fází. Při stále se zrychlujícím tempu rozvoje vědy a 
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techniky dochází totiž k nepřetržitému vyřazování a zániku technicky či 

ekonomicky nevyhovujících výrobních prostředků. 

Z tohoto pohledu mezi novodobé technické zajímavosti nesporně patří i 

některé nově postavené industriální objekty (např. Nuselský most v Praze, 

retranslační věž na Ještědu, kaskáda vodních přehrad na Vltavě, některé úseky 

naší dálniční sítě a mnohé další). 

Základní význam pro pochopení podstaty technických památek a jejich 

specifiky v celém systému kulturních památek společnosti má vymezení jejich 

vlastního obsahu, tedy pojmu technika. Je jím označováno vše, co člověk 

cílevědomě používá ve svém aktivním působení na přírodu v různých formách 

tohoto působení. [11]. 

 

5.3 Další vyuţití elektrárenských objektů 

 

Budoucnost energetických celků je stále velmi nejistá, byť se vyplácí 

investovat do oprav a v některých případech i do modernizace technologií. Po 

podepsání nové smlouvy mezi těţaři a energetickou společností jsou 

zabezpečeny dodávky uhlí minimálně do roku 2040. Po tomto datu se tepelné 

elektrárny budou nejspíše odstavovat nebo adaptovat na jiný druh spalování. 

Taková změna se jiţ uskutečnila v elektrárně Počerady, kde byl vybudován blok, 

spalující zemní plyn. Aţ po dostavbě ekonomové zjistili, ţe při současných cenách 

plynu je spuštění bloku do provozu nerentabilní a vedení rozhodlo pouze o 

částečném vyuţití paroplynového kotle. Podle posledních zpráv se tento nový blok 

nejspíše zakonzervuje a bude se čekat aţ na sníţení cen plynu.   

Technické celky, jako například tepelné elektrárny, mají nicméně velký 

potenciál stát se technickou památkou České republiky. Dané technologické celky 

ukazují cestu uhlí od skládky aţ po samotné mletí a spalování v kotlích. Nejde 

však jen o cestu uhlí, ale i další provozy v tomto komplexu obsaţené: Nacházejí 

se zde rozsáhlé chemické úpravny vody, které jsou napájeny většinou z blízkých 
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toků. Čerpací stanice pro úpravnu vody se dají vyuţít jako sádky pro ryby. 

V několika případech jiţ tomu tak je.  

Elektrárenské komplexy jsou také velmi rozsáhlé a dobře situované při 

okrajích měst; pokud se nacházejí mimo sídla, bývají snadno dostupné. Existuje 

mnoho návrhů na jejich vyuţití po skončení výroby: Pořádání výstav 

v průmyslových halách továren je poslední dobou ve velké oblibě, stejně jako 

pořádání koncertů a jiných kulturních akcí, jak pod širým nebem, tak i v prostorách 

bývalých výrobních hal. Tepelné elektrárny budou rovněţ vhodné k muzejním 

účelům i jako výukové prostory pro celou řadu technických oborů (elektrotechnika, 

architektura, rekultivace). Pro tyto komplexy se tak nabízí široké vyuţití, vystává 

ale mnoţství otázek: Tou nejčastěji zmiňovanou je finanční zátěţ pro 

potenciálního provozovatele. Problémem je také přístupnost jednotlivých objektů, 

potřebná infrastruktura a především bezpečnost návštěvníků i zaměstnanců, atd. 

Odpověď všechny podobné otázky přinese aţ budoucnost – zdali budoucnost 

blízká nebo vzdálená je především otázkou energetické politiky státu a ta je, jak 

víme, poněkud mlhavá. 
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6 ZÁVĚR 
 

Moderní technologie spalování hnědého uhlí a daleko větší důraz na 

ochranu ovzduší i krajiny postupně vedou ke zlepšení situace v oblasti, která byla 

dříve nechvalně známa jako tzv. „černý trojúhelník“. Energetické provozy 

v mostecké pánvi jsou dnes pod přísným dohledem nejen samozvaných aktivistů, 

ale také institucí, jejichţ úkolem je monitorovat a hodnotit ekologickou zátěţ, 

kterou tyto podniky představují pro ţivotní prostředí.  

Stav, kdy masově odumíraly lesní porosty ve vrcholové části Krušných hor, 

je naštěstí toliko nepříjemnou minulostí. Intenzivní lesnické zásahy postupně 

vedou k obnově lesů a jediným otazníkem zůstává, jsou-li nové monokultury tím 

pravým řešením. Z pohledu hospodáře je vše v pořádku – jde o lesy, určené 

primárně k těţbě dřevní hmoty a původní pilotní dřeviny jsou průběţně 

nahrazovány ekonomicky výhodnějšími druhy. Krušné hory (bohuţel) nepoţívají 

oficiální ochrany podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – 

z historického hlediska šlo vţdy o území, velmi intenzivně vyuţívané a 

obhospodařované. Ani v budoucnu nelze nic jiného očekávat. 

Co se týče stavu ovzduší v samotné pánvi, je naprosto průkazné, ţe jeho 

kvalita se s modernizací provozů významně zlepšila. Na druhé straně je otázkou, 

zdali je vše opravdu tak skvělé – o úloze lokálních topenišť se příliš nemluvilo a 

nemluví se o ní ani dnes, kdy lidé spalují takřka vše, co jim přijde pod ruku. Stejně 

tak není doceněna role automobilové dopravy, která ovzduší zatěţuje sice jinými 

zplodinami, ovšem dopad na lidské zdraví můţe být stejně závaţný, jako 

v relativně nedávném období „ţlutých inverzí“. 

V kaţdém případě je třeba konstatovat, ţe spalování uhlí v mostecké pánvi 

se dostalo na úroveň, která boří veškeré argumenty odpůrců těchto technologií. 

Mezi situací před 30 lety a dnes je propastný rozdíl. 
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