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Summary 

The thesis is analyzed to ensure energy resources for energy, which is now in a period of 

declining stocks, and thus their security for the Czech Republic is the maximum priority. It 

found a strong dependence on imported raw materials, and also in risk areas. Then describe 

ways of ensuring the production of electricity in coal and nuclear power plants. It is found 

that after 2010 begins with a rapid depletion of energy resources due wear-out failure existing 

capacities with regard to the territorial limits of coal will decline as the availability of steam 

coal. The conclusion is appealing to the fact that it is expedient to provide the energy for the 

Czech Republic, sustainable, reliable and cost-effective energy source. At the same time there 

is a need to ensure that energy to develop a way as possible the most considerate 

environment. 
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Anotace 

V diplomové práci je analyzováno zajištění energetických surovin pro energetiku, která se 

nyní nachází v období klesajících zásob a tudíž jejich zajištění představuje pro Českou 

republiku maximální  prioritu.  Je zjištěna silná závislost na dovozu surovin, a to                      

i z rizikových oblastí. Následně jsou popisovány způsoby zajišťování výroby elektřiny 

v uhelných a jaderných elektrárnách. Je zjištěno, že po roce 2010 začne docházet k rychlému 

úbytku energetických zdrojů vlivem dožívání existujících kapacit a s ohledem na územní 

těžební limity bude klesat i dostupnost energetického uhlí. V závěru práce je apelováno na to, 

že je účelné zajistit v oblasti energetiky pro Českou republiku trvale udržitelné, spolehlivé      

a ekonomicky efektivní energetické zdroje. Současně je zapotřebí zajistit, aby se energetika 

rozvíjela způsobem co možná nejohleduplnějším k životnímu prostředí. 

 

 

Klí čová slova: hnědé uhlí, územně ekologické limity, energetika, primární zdroje energie, 

teplo 
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MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MUS   Mostecká uhelná společnost 

MW   megawatt 
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1. Úvod  

V průběhu milionů let, období prvohor (karbon) a třetihor (miocén), se v zemské kůře 

nashromáždily zásoby fosilních paliv (uhlí, ropy a zemního plynu) a byly člověkem 

využívány od ranných dob. Intensivní užití fosilních paliv však nastává s počátkem 

průmyslové revoluce v průběhu 18. století. 

Energie přírodních zdrojů se označuje jako primární. K primárním zdrojům se řadí uhlí, 

ropa, zemní plyn, dřevo a uran, bez něhož se dnes neobejde žádná jaderná elektrárna.  

Světová spotřeba energie se neustále zvětšuje, jelikož se odvíjí od růstu lidské populace     

a její dosažené životní úrovně. Rozvinuté země zvyšují svůj standard a rozvojové země 

hrubý domácí produkt, jejich obyvatelstvo tak dosahuje vyšší životní úrovně. Dochází ke 

spojení snah, které budou klást velké nároky na zajištění potřebných energetických surovin 

a na kvalitu životního prostředí.  Tento nárůst je třeba alespoň zčásti pokrýt nejen 

prostřednictvím klasických a cenově dostupných zdrojů, ale též pomocí nových                  

a obnovitelných zdrojů energie s ohledem na v současné době akcentované klimatické

aspekty a všeobecně s ohledem na životní prostředí. K útlumu domácí těžby, zejména 

černého uhlí v tradičních průmyslových zemích (Anglie, Francie, Německo, Španělsko), 

vedlo vyčerpání ložisek. Vlastní těžba v Evropské unii (EU) je kromě vyčerpání ložisek 

nerentabilní také kvůli vysokým nákladům na mzdy a bezpečnost. Přesto uhlí hraje i nadále 

významnou roli v energetickém mixu jednotlivých zemí. Za význačné lze považovat 

zásoby hnědého uhlí, které představuje rozhodující primární zdroj pro výrobu elektrické 

energie (Německo, Řecko, Polsko, Česká republika, Rumunsko, Bulharsko).  

V posledních letech zaznamenáváme výrazný trend růstu spotřeby uhlí pro energetické 

účely zejména v nově se rozvíjejících ekonomikách (Indie, Čína). Problémem současného 

využití uhlí v elektrárnách je stále poměrně nízká účinnost přeměny na elektrický proud      

(u moderních jednotek se udává okolo 40 %) a emise plynných i prachových částic            

a zejména  pak  skleníkových plynů  (CO2, N2O, CH4). Výhodou importovaného uhlí je, že 

životnost zásob v  exportních zemích je delší a zásoby jsou  geopoliticky  lépe 

diverzifikovány.  Nevýhodou ovšem je  kolísání cen  z dlouhodobého hlediska v důsledku 

navázání na cenu ropy a  z  krátkodobého  hlediska nárazovým  přetížením nedostatečných 

logistických kapacit.  V poslední době se začíná  postoj některých zemí EU  k  uhlí  měnit - 

především v souvislosti  s potřebou  zvýšit energetickou bezpečnost a diverzifikovat zdroje 

energetického  mixu  (Itálie). I proto dochází v Evropě k pozvolnému přehodnocování 
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strategie. Na místo útlumu přichází podpora vývoje čistých technologií výroby elektrické 

energie z uhlí. Největšími spotřebiteli černého uhlí jsou země jihovýchodní Asie (Čína, 

Japonsko, Jižní Korea, Taiwan) a Evropy (Velká Británie, Německo, Itálie). V důsledku 

vlastního překotného vývoje Čína stále omezuje vývoz, což už vedlo k podstatnému 

zvýšení cen. I proto se těžba uhlí opět stává celosvětově perspektivním oborem pro rozvoj

a investice.  

Zásoby hnědého uhlí jsou pro země Evropské unie dostupné. Uhlí z lokální těžby zůstane 

velmi významným nástrojem nejen v otázce bezpečnosti zásobování České republiky 

(ČR), ale i pro výslednou cenu elektřiny vyráběnou z uhlí.  

S rostoucími cenami ropy a plynu se do popředení zájmu dostává uhlí nejen jako 

energetická surovina, ale také jako surovina pro komplexní chemické využití. Přesto by 

uhlí mělo zůstat dlouhodobě nejlevnější komoditou na trhu energií. 

Ve své práci se nejprve zabývám popisem politicko - ekonomického vývoje v ČR za 

posledních dvacet let a jeho dopadu do energetické a surovinové politiky státu. Dále 

popisuji aktuální stav disponibilních zásob a vývoj trendů. V další části provádím 

rekapitulaci možnosti využití zdrojů pomocí SWOT analýzy a následné ekonomické 

zhodnocení případné náhrady domácího hnědého uhlí alternativními palivy. V závěru 

práce bych chtěla zformulovat a zrekapitulovat dopady užití těchto alternativních zdrojů na 

energetickou politiku České republiky.  

Protože žiji v oblasti, kde se těží hnědé uhlí a v současné době se neustále diskutuje

o zpřístupnění zásob hnědého uhlí za územně ekologickými limity (ÚEL) stanovených 

vládním usnesením č. 444/1991, nutné konstatovat není nadřazeno zákonům, chtěla bych 

se svou prací zaměřit na důsledky útlumu těžby hnědého uhlí. Pokusit se analyzovat možné 

substituty, metodou SWOT analýzy popsat příležitosti a hrozby jednoho každého zdroje 

a v rámci dostupných zdrojů o cenových informacích, zhodnotit dopad na cenovou úroveň 

produkované elektřiny, a to u ostatních zdrojů primární energie, které by do budoucna 

mohly hnědé uhlí nahradit. Uhlí je pro ČR zárukou značné míry nezávislosti na cizích 

zdrojích (ropa, zemní plyn). Pokud by došlo k významnému omezení  výroby elektrické 

energie z uhlí v krátkém či střednědobém horizontu, znamenalo by to, buď výstavbu 

dalších jaderných elektráren, nebo dovoz náhradních energetických zdrojů, popřípadě 

dovoz elektřiny. Cílem mé práce tedy je ekonomická analýza náhrady primárních 

energetických zdrojů pro zajištění energetických potřeb ČR v důsledku útlumu těžby 
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hnědého uhlí. Danou problematiku bych chtěla posoudit ze čtyř hledisek, a to z hlediska 

ekonomického, environmentálního, bezpečnostního a společenského. Ve své práci bych 

chtěla popsat, jakými zdroji ČR disponuje, zahrnout nejen současný stav, ale i očekávané 

změny (ve složení výroby a spotřeby energie), omezení emisí, rozvoj technologií. V úvahu 

musím vzít národní geografickou a ekonomickou situaci, možnosti dovozu paliv a energie, 

princip podpory a nároky na obnovu výrobní a technologické infrastruktury včetně 

průmyslu, vědy a školství.  

Jelikož nemám přístup k detailním cenovým informacím z důvodů jejich důvěrného 

charakteru či zpoplatněné přístupnosti, mohla jsem pro svou práci využít pouze zdroje 

veřejně přístupné. Pro svou práci jsem použila pokud možno dostupná data k 31.12.2009, 

ale v některých případech na prokázání trendů i starší, neboť aktuálnější údaje nejsou 

v současné době k dispozici. K výpočtům jsem použila průměrný roční devizový kurz 

české koruny k americkému dolaru 17 Kč/USD a kurz české koruny k euru 24,90 Kč/€ 

k 31.12.2008 (ČNB).  
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2. Zhodnocení stávajícího stavu 

2.1. Útlum hornictví a jeho restrukturalizace 

ČR se z důvodů ekonomických a především politických orientovala na maximální 

využívání tuzemských surovin a obchod s nimi. Problémem útlumu hornictví se stát začal 

zabývat intenzivně prakticky až po roce 1990 v souvislosti se změnou politického               

a společenského prostředí. Pokles výroby, silný tlak na zlepšení životního prostředí 

v exponovaných územích a ekonomické proměny znamenaly postupné snižování 

extenzivní úrovně těžby černého a hnědého uhlí a následné odstavování kapacit. 

Vyčleňování neperspektivních provozů a s tím spojené snižování počtu pracovníků 

vyvolalo tlak na organizační a strukturální změny. Následovalo zrušení jakéhokoliv 

přerozdělování mezi efektivními a ztrátovými podniky, aby tím nebyl omezován rozvoj 

včetně investování v efektivních lokalitách a zároveň nebyla snižována jejich dlouhodobá 

stabilita a konkurenceschopnost. V takto státem definovaném procesu transformace byl 

přijat princip státní účasti na útlumu neefektivních provozů těžebních organizací. Proces 

transformace hornictví měl za cíl vytvořit podmínky pro vznik zdravých, 

konkurenceschopných a perspektivních akciových společností v uhelném

průmyslu, které by byly očištěny od závazků vzniklých jako důsledek extenzivní těžby 

před privatizací.  

K dokončení restrukturalizace uhelného průmyslu patřilo i dokončení privatizace 

majetkových účastí státu v těžebních společnostech. Po privatizaci v 90. letech minulého 

století přešly energetické společnosti do soukromého vlastnictví, a tím se změnilo 

i hodnocení jejich managementu. Privatizací energetických podniků se až na několik 

výjimek stát zbavil možnosti přímého ovlivňování energetiky na českém území a zbývají 

mu pouze legislativní nástroje. 

V rámci restrukturalizace uhelného hornictví ČR došlo k následujícím zásadním změnám 

právní subjektivity dotčených organizací: 

Ze třech hnědouhelných státních podniků Severočeské hnědouhelné doly (SHD), 

Hnědouhelné doly a briketárny (HDB) a Jihomoravské lignitové doly (JLD) v organizační 

struktuře r. 1990 vznikly:  

• 3 akciové společnosti s ekonomicky perspektivní těžbou uhlí - Mostecká uhelná 

společnost a.s.  (MUS),  Severočeské doly a.s. (SD) a  Sokolovská uhelná a.s. (SU),  



Bc. Radka Arandjić : Analýza ek. dopadů na výrobu el. energie z důvodu omezení těžby 
hnědého uhlí v ČR 

2010 5 

• 2 státní podniky určené k útlumu - Palivový kombinát Ústí (PKÚ) a Jihomoravské 

lignitové doly (JLD). 

Z pěti černouhelných státních podniků Ostravsko karvinské doly (OKD), Kladenské doly 

(KD), Západočeské uhelné doly (ZUD), Východočeské uhelné doly (VUD), Rosické 

uhelné doly (RUD) a České lupkové a uhelné závody (ČLUZ) v organizační struktuře       

r. 1990 vznikly: 

• 2 akciové společnosti s ekonomicky perspektivní těžbou uhlí – OKD a.s., ČMD 

a.s.,  

• 1 akciová společnost určená k útlumu – ZUD a.s., 

• 1 akciová společnost s ekonomicky perspektivní těžbou žáruvzdorných lupků – 

ČLZ a.s., realizující útlum Dolů Pecínov a Rako Lubná a likvidaci odvalu bývalého 

dolu ČSA v Rynholci, 

• 2 státní podniky určené k útlumu – VUD s.p. a RUD s.p. 

2.2. Těžební společnosti 
Obrázek č. 1 Těžební lokality v severočeské uhelné pánvi 

 
Zdroj: Czech Coal a.s. 

 

V severočeské hnědouhelné pánvi (SHP) se nyní těží zhruba 80 % ze současné produkce 

hnědého uhlí v  ČR. Těžba je zde realizována dvěma akciovými společnostmi:  

1) Czech Coal a.s. (dříve Mosteckou uhelnou společností a.s.) s dvěma velkolomy: „ČSA“ 

a „Vršany“,  

2) Severočeskými doly a.s. (SD) s dvěma velkolomy: „Bílina“ a „Libouš“. 
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Zbylých 20 % těžby pak připadá na sokolovskou pánev v Karlovarském kraji (Sokolovská 

uhelná a.s.). 

 
Tabulka č. 1 Výroba a těžba hnědého uhlí v ČR  v roce 2008 
Těžební společnost Celkem v kt  Podíl na trhu % 
Czech coal a.s. 15 098 31,77 
SD a.s. Chomutov 22 272 46,87 
SU a.s. Sokolov 9 732 20,48 
Hnědé uhlí v ČR celkem 47 518 100,00 
Zdroj: Severočeské doly a.s. 

 

Czech Coal group a.s. 

MUS a.s. se rozdělila v říjnu 2008 na tři sesterské společnosti – Vršanská uhelná a.s., 

Litvínovská uhelná a.s. a Czech Coal Services a.s. Litvínovská uhelná a.s. spravuje těžební  

lokalitu ČSA. Vršanská uhelná a.s. spravuje těžební lokality Vršany a Šverma. 

V souvislosti s transformací oboru byly za její existence postupně utlumovány a posléze 

uzavřeny některé provozy, například Úpravna uhlí Herkules, Lom Most, hlubinný důl 

Alexander a hlubinný důl Kohinoor. Poslední činný hlubinný hnědouhelný důl v ČR, důl 

Centrum, provozuje společnost Důl Kohinoor a.s., dceřiná společnost Czech Coal Services 

a.s. Důl Kohinoor a.s. má uzavřenou smlouvu se společností Unipetrol RPA na přímou 

dodávku uhlí pro teplárnu T 200. Prodej je směrován do tří segmentů trhu - do 

elektroenergetiky, segmentu tepláren a závodových elektráren a do segmentu domácností  

a malých kotelen. Kvalita uhlí na jednotlivých lomech je uvedena v tabulce č. 2. Lom ČSA 

disponuje vysoce výhřevným uhlím, které je technologicky vhodnější do tepláren.  

 
Tabulka č. 2 Zásoby hnědého uhlí skupiny Czech Coal a.s. v hlavních lokalitách k 1.1.2009 

zásoby výhřevnost Lom 
mil. tun Qir (MJ/kg) 

životnost lomu 

Zásoby uhlí skupiny Czech Coal v současnosti v rámci územních limitů 

Litvínovská uhelná a.s.: I. etapa lomu ČSA 41,60 17,50 do r. 2021 

Vršanská uhelná a.s. - lom Vršany 323,40 10,84 do r. 2052 

Zásoby skupiny Czech Coal za územními limity 

Litvínovská uhelná a.s.: II. etapa lomu ČSA 280,00 17,00 do r. 2065 

Výhledové lokality za územními limity 

Litvínovská uhelná a.s.: III. a IV. etapa lomu ČSA 470,00 15,50 po r. 2065 
Zdroj: Czech Coal a.s. 
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Severočeské doly a.s. (Chomutov)  

Vznikly spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Zabývají se těžbou, úpravou 

a odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. Jediným akcionářem a největším 

odběratelem je elektrárenská společnost ČEZ, a. s. Kvalita uhlí, jeho výhřevnost, se 

pohybuje na lomu Bílina od 11,4 do 17,6 MJ/kg a na lomu Libouš od 10,4 do 11,5 MJ/kg. 

Uhlí z ložiska Bílina - ČSA vykazuje nejvyšší výhřevnost z evropských hnědých uhlí. 

 
Tabulka č. 3 Zásoby hnědého uhlí Severočeské doly a.s.  v hlavních lokalitách k 1.1.2008 

zásoby výhřevnost 
Lom 

mil. tun Qir (MJ/kg) 
životnost lomu 

Zásoby uhlí SD v současnosti v rámci územních limitů 

Libouš 303 10,4 do r. 2038   

Bílina 204 14,7 do r. 2034   

Zásoby uhlí SD za územními limity 

Bílina 120 15,0 do r. 2055  
  

Zdroj: Severočeské doly a.s. 

 

Sokolovská uhelná a.s. 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., je nejmenší těžební organizací segmentu hnědého 

uhlí v ČR. Nová paroplynová elektrárna ve Vřesové byla uvedena do provozu již v roce 

1996. Ukončením výstavby paroplynové elektrárny, která výrobou „špičkové“ elektřiny 

vhodně doplňuje portfolio zdrojů české elektrizační soustavy, došlo k zásadní diverzifikaci 

výrobního programu společnosti. S těžbou zásob blokovaných ÚEL se spíše nepočítá. 

 
Tabulka č. 4 Zásoby hnědého uhlí Sokolovská uhelná a.s. v hlavních lokalitách k 1.1.2008 

zásoby výhřevnost 
Lom 

mil. tun Qir (MJ/kg) 
životnost lomu 

Zásoby uhlí SU v současnosti v rámci územních limitů 

Jiří 118 12,5 do r. 2023   

Družba 72 12,5 do r. 2043     

Zásoby uhlí SU za územními limity 

Jiří 48 11,6 do r. 2032   

Zdroj: Sokolovská uhelná a.s. 
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V minulosti byl energetický mix koncipován podle dostupnosti primárních zdrojů 

s minimalizací dovozní závislosti. Dovoz energetických surovin byl do roku 1989 

především zaměřen na ropu z bývalého Sovětského svazu. Výroba energie nebrala ohled 

na stav životního prostředí,  které  dosáhlo kritického stavu v lokalitě hnědouhelných 

elektráren ve druhé polovině 70. let minulého století. V roce 1991 byl přijat nový zákon 

o ochraně ovzduší č. 455/1991 Sb., který otevřel nový směr v energetických odvětvích 

s ustanovením emisních limitů znečisťujících látek.  

 

2.3. Zásoby primárních energetických zdrojů 

Mezi významnější geologické zásoby minerálních energetických surovin na území ČR 

patří pouze černé a hnědé uhlí a uranové rudy. Potřeby ČR v uranové rudě a uhlí jsou 

zabezpečovány domácí těžbou (černé uhlí i dovozem z Polska), ale závislost na dovozu 

ropy a zemního plynu je téměř stoprocentní.  Zásoby ropy a plynu jsou vzhledem 

ke spotřebě zanedbatelné.  Plné využití existujících a potenciálních zásob závisí 

na několika faktorech, a to vývoji poptávky a ceny a dále jsou to také ekologické 

a krajinotvorné faktory. 

 
Graf č. 1 Vytěžitelné zásoby k 1.1.2009 

 
Zdroj: VUPEK–ECONOMY s.r.o. 
 

A. Energetické nerostné suroviny  

a) Hnědé uhlí (viz. Příloha č. 1 Ložiska) 

Hnědé uhlí spotřebovává většina systémových zdrojů, velké teplárenské zdroje zásobující 

největší městské aglomerace, největší závodní elektrárny, část spotřeby se realizuje 
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v sektoru malospotřeby. Minimální objemy uhlí dnes směřují na export, většinou do 

slovenských tepláren. Veškeré hnědé uhlí spalované v českých energetických zdrojích

pochází z tuzemské produkce. Na rozdíl od černého uhlí není hnědé uhlí světově

masivně obchodovanou komoditou, a pokud je předmětem mezinárodního obchodu, tak ve 

výrazně menších objemech. Hnědé uhlí zatím plně kryje domácí spotřebu, tudíž není nutný 

jeho dovoz. Z hnědého uhlí se v současné době vyrábí zhruba 51 % naší výroby elektřiny 

[14] a 53 % tepla pro centrální zdroje zásobování teplem (CZT). 

 

Životnost průmyslových zásob (bilančních prozkoumaných volných zásob) a tzv. 

vytěžitelných zásob vycházející z úbytku zásob těžbou včetně ztrát bilancovaných ložisek 

za rok 2008 (A) a z průměrného ročního úbytku zásob v období 2004-2008 (B) uvádí 

tabulka č. 5. 

 
Tabulka č. 5 Životnost zásob hnědého uhlí v ČR (stav k 1.1.2009) 

Charakter zásob Množství v mil.t Životnost zásob v letech 

Geologické 9 091 186 

z toho  - průmyslové 1 476 30 

z toho  - v činných lokalitách 954 19 

            - vázané územ. limity 970 20 
 Zdroj: Česká geologická služba - Geofond, ViP s.r.o. 

 Poznámka:  Životnost je počítána jako podíl zásob a jejich úbytku těžbou a ztrátami v roce 

2008  

 

b) Černé uhlí (viz. Příloha č. 3 Ložiska) 

Černé uhlí je v současnosti druhým nejvýznamnějším fosilním palivem využívaném 

v české elektroenergetice a teplárenství. Na rozdíl od hnědého uhlí, které je hlavním 

palivem pro systémové zdroje, je černé uhlí využíváno spíše v teplárenství a závodní 

energetice. Jediným systémovým zdrojem využívajícím černé uhlí je elektrárna 

Dětmarovice. Pro využívání černého uhlí je příznačná regionalita - naprostá většina 

černouhelných zdrojů je situována na severní Moravě, kde je v  současné době jediná 

oblast těžby černého uhlí. 

Černé uhlí je nejvýznamnější položkou vývozu  co se týče objemu i finančního vyjádření 

(6 002 kt v hodnotě 18 751 mil. Kč v roce 2008 [1]). Černé uhlí dovážíme hlavně z Polska 
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(celkem 1885  kt  z toho  503  kt koksovatelného uhlí [1]).  Z černého uhlí se v současné 

době vyrábí 9 % naší výroby elektřiny a 9 % tepla pro CZT.  

 
Tabulka č. 6 Zásoby černého uhlí OKD a.s. k 1.1.2009 

 
* Údaje dle standardů JORC k 1. lednu 2009 (JORC = Joint Ore Reserves Committee – jedná se o metodiku 
používanou pro reporty o stavech zásob a zdrojů nerostných surovin, jde o standard obecně uznávaný 
burzami cenných papírů). 
Zdroj: OKD a.s. 

 

Životnost zásob ČU 

Současné disponibilní zásoby černého uhlí vystačí do roku 2035. Kromě současných 

ložisek v ostravsko-karvinském revíru je perspektivním ložiskem i důl Frenštát, ležící 

v předpolí Beskyd. Jedná se o velice nadějnou lokalitu s těžitelnými zásobami asi 360 mil. 

tun. Bohužel, obdobně jako existují limity pro těžbu hnědého uhlí, je ohrožen i tento důl. 

Ačkoliv byl vybudován a připravován na těžbu, vlivem nesouhlasu místních samospráv je 

těžba zatím vyloučena a důl je zakonzervován. Pokud by  tuzemská  těžba předčasně 

skončila, bude nutno hledat náhrady paliva v dovozu. 

 

c) Ropa (viz. Příloha č. 3 Ložiska) 

Ropa nemá v ČR tak výrazný podíl na energetickém trhu jako v západní Evropě, ani 

pro otop ani pro výrobu energie či centrálního tepla. Je dominantně využívána pro výrobu 

pohonných hmot. Její spotřeba stoupá díky nárůstu dopravy. Pro výrobu tepla a elektřiny 

se využívá jen 7–8 % kapalných paliv. V ČR by si měla zachovat svůj význam především 
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pro motorová paliva a chemickou výrobu. Ložiska ropy a zemního plynu jsou navzájem 

geneticky svázaná.   

 
Tabulka č. 7  Spotřeba Ropy v ČR a těžba z domácích zdrojů  

Rok 
Spotřeba ropy v ČR 

[ tis. tun ] 

Těžba z domácích 
zdrojů 

[ tis. tun ] 

Tj.  
[ % ]  

2000 5 688 168 2,95 

2001 5 972 178 2,86 

2002 6 238 253 4,06 

2003 6 584 310 4,71 

2004 6 704 299 4,46 

2005 7 737 306 3,96 

2006 7 765 259 3,34 

2007 7 186 240 3,34 

2008 8 109 236 2,91 

Zdroj: Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu;  Česká geologická služba – Geofond 

 

d) Zemní plyn (viz. Příloha č. 4 Ložiska) 

V oblasti zemního plynu je naše země z 99 % závislá na jeho dovozu. Pro provoz české 

plynárenské soustavy mají značný význam podzemní zásobníky plynu, protože spotřeba 

zemního plynu je z ročního pohledu výrazně nevyrovnaná a dovozy v průběhu roku 

naopak relativně vyrovnané. Spotřeba zemního plynu v ČR (viz. Tabulka č. 8)  stagnuje již 

od roku 1997 a od roku 2004 dochází k mírnému snižování spotřeby. V roce 2010 lze 

předpokládat pokračování současného trendu stagnace spotřeby zemního plynu. Hlavní 

příčinou současného snižování spotřeby je především nárůst ceny ropy, a tím následně          

i zemního plynu. Další příčinou snižování spotřeby je snaha konečných zákazníků o úspory 

energie. 

V roce 2008 bylo do České republiky dodáno celkem 8 692 mil. m3 zemního plynu. 

Současně bylo v tomto roce spotřebováno 8 685 mil. m3 [1]. Z výše uvedeného vyplývá, že 

vyvážená bilance mezi nabídkou a poptávkou byla v rámci ČR dosažena. Domácí těžba 

zemního plynu za posledních 9 let kryje jen 0,96 – 3,72 % spotřeby zemního plynu.
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Tabulka č. 8 Spotřeba Plynu v ČR a těžba z domácích zdrojů  

Rok 
Spotřeba plynu v ČR 

[ mil. m3 ] 

Těžba z domácích 
zdrojů 

[ mil. m3 ] 

Tj.  
[ % ]  

2000 9 094 118 1,30 

2001 9 813 101 1,03 

2002 9 444 91 0,96 

2003 9 532 131 1,37 

2004 9 691 175 1,81 

2005 9 562 356 3,72 

2006 9 269 148 1,60 

2007 8 653 148 1,71 

2008 8 685 167 1,92 

Zdroj: Bilanční centrum; Česká geologická služba – Geofond  

 

e) Uran (viz. Příloha č. 5 Ložiska) 

Geologické zásoby uranu v ČR dosahují kolem 100 tis. tun kovu. Vytěžitelné zásoby se 

mohou pohybovat kolem 50 tis. tun uranu. Současná spotřeba uranu v jaderných 

elektrárnách Dukovany a Temelín dosahuje 690 t/rok. Přebytek produkce byl 

v předchozích letech ukládán do státních hmotných rezerv. S rostoucí cenou uranu se 

začíná těžba v ČR opět vyplácet. 

Nedostatečné zásoby uranu nejsou hlavním problémem. Problémem je útlum těžby 

a prospekce v posledních 20 letech v souvislosti s omezením zbrojení a postojem řady států 

k rozvoji jaderné energetiky, který je negativní. Dalším problémem jsou i kapacity 

pro přepracování uranu. 

Geologické zásoby uranu jsou uvedeny v tabulce č. 9. Z uvedených zásob vyplývá, že 

v ČR existuje významný potenciál těžby. V kategorii vytěžitelných zásob jsou v bilanci 

evidována jen malá množství v ložisku Rožná. 

V souvislosti s uranem je však nutné upozornit, že tuzemská těžba uranu v žádném případě 

neznamená nezávislost na zahraničních zdrojích jaderného paliva. Výroba jaderného paliva 

je velmi složitý technologický proces.  Výstavba závodu  na  výrobu  tohoto  paliva  je  pak 
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velice nákladná. Z těchto důvodů je jaderné palivo vyráběno pouze v několika státech 

na světě. Přičemž jediným výrobcem jaderného paliva vhodného pro jaderné elektrárny 

Dukovany a Temelín je od roku 2010 Rusko. V oblasti jaderného paliva je v tuto chvíli ČR 

stoprocentně závislá na Rusku. Zároveň však vzhledem k relativně malým objemům 

jaderného paliva není problém mít jeho zásobu i na několik let. 

 
Tabulka č. 9 Geologické zásoby přírodního uranu (Unat) – tuny kovu 

Ložisko   Bilanční prozkoumané Bilanční vyhledané Bilanční 

využívané nevyužívané volné vázané volné  vázané celkem 

ROŽNÁ   564,2   78,5   642,7 

celkem využívaná 564,2   78,5   642,7 

  OSEČNÁ 1 112,7   19 357,0   20 469,7 

nevyužívaná celkem 1 112,7   19 357,0   20 469,7 

Zdroj: MPO 

 

2.4. Základní charakteristiky české energetiky 

Česká republika využívá k výrobě elektřiny především uhlí a jadernou energii. Uhlí 

dosahuje hranice téměř 58 % na celkové výrobě elektřiny. Druhým nejvýznamnějším 

zdrojem je jaderná energie s podílem přesahujícím 30 %. Zatímco u ostatních paliv vesměs 

známe možné substituty, elektřina je v řadě lidských činností prakticky nezastupitelná. 

Elektroenergetika je nejvýznamnějším síťovým odvětvím. Vzhledem k nemožnosti 

skladování elektřiny ve významném rozsahu a vzhledem k nutnosti okamžitého fyzikálního 

vyrovnání nabídky a poptávky elektroenergetika klade mimořádné nároky na řízení, 

regulaci a spolehlivost celého elektroenergetického systému. 

V roce 2008 dle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu  (MPO)  bylo v ČR  spotřebováno 

1 959,3 PJ všech zdrojů energie. Spotřeba primárních energetických zdrojů (PEZ) 

vykazuje mírně rostoucí tendence za poslední roky. Největší změnou po roce 2000 bylo 

spuštění Jaderné elektrárny Temelín. 
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Graf č. 2 Výroba elektřiny v ČR podle zdrojů v roce 2008  

 
Zdroj: MPO, ERÚ 

 

Z grafu č. 2 je patrné, že největší podíl zaujímá nadále hnědé uhlí. Díky nárůstu dopravy 

dochází ke zvyšování spotřeby kapalných paliv. Z obnovitelných zdrojů energie (OZE) je 

nejvýznamnější biomasa, která je nejvíce využívána v domácnostech na vytápění. Snížení 

prvotní elektřiny je způsobeno nárůstem výroby z větrných a fotovoltaických elektráren     

a poklesem salda vývozu a dovozu. 

Na export připadá 20 % elektřiny. Elektrická energie se přitom z uhlí vyrábí 

v ČR v drtivé většině z domácích zdrojů. Přístup k jadernému palivu je také zatím 

bezproblémový, nicméně od roku 2010 bude ČR importovat jaderné palivo ze 100 % 

z Ruska (uran z dolu Rožínka je přepracováván v Rusku). Obnovitelné zdroje energie se 

dnes v ČR podílí na celkové spotřebě více jak 4 %.  

Podíváme-li se na strukturu zdrojů elektrické energie, tak celkový instalovaný výkon 

elektráren na konci roku 2008 činil 17 725 MW. Celkový instalovaný výkon (viz. Tabulka 

č. 11) se zvýšil proti roku 2007 o 164 MW. Uvedeného zvýšení bylo dosaženo převážně 

investicemi do rekonstrukce stávajících zdrojů.  
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Tabulka č. 10 Struktura zdrojů dle velikosti instalovaných výkonů v r. 2007 a 2008  

Zdroj Výkon 
2007 

% 
2007 

Výkon 
2008 

% 
2008 

parní elektrárny 10 648 MW 61,0 10 685 MW 60,3 

jaderné elektrárny 3 760 MW 21,0 3 760 MW 21,1 

vodní elektrárny vč. přečerpávacích 2 175 MW 12,0 2 192 MW 12,4 

plynové a paroplynové elektrárny 815 MW 5,0 898 MW 5,1 

alternativní zdroj 

vítr 

49 MW 

114 MW 

0,0 

1,0 

40 MW 

150 MW 

0 

1,1 

Celkem 17 561 MW 100,0 17 725 MW 100,0 

Zdroj: ERÚ 

 

Základem energetiky jsou uhelné a jaderné elektrárny (Temelín a Dukovany). Podíl tzv. 

obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny se v ČR v současnosti pohybuje kolem 

5 %. Z této oblasti je potom nejvýraznější využití vodních elektráren, tvořících přibližně 

60 %. Výstavba elektráren na obnovitelné zdroje je podporována dotacemi EU a podle 

plánu má jejich podíl na trhu stoupnout v roce 2020 na 13 % [15]. 

Jaderné elektrárny nevyžadují kontinuální dodávku paliva a s výjimkou několikatýdenní 

odstávky mohou pracovat celý rok s maximálním výkonem. To jsou elektrárny pracující 

v tzv. základním pásmu denního diagramu zatížení. Při vyšším zatížení jsou spouštěny 

pološpičkové elektrárny (obvykle menší uhelné nebo plynové) a zatížení ve špičkách 

vykrývají špičkové elektrárny (obvykle přečerpávací vodní a plynové). Tento mix 

elektráren zajišťuje dostatečnou výkonnost, stabilitu a trvalé vyrovnávání aktuální bilance 

výroby a spotřeby elektřiny. 

Rozhodující vliv na spotřebu hnědého uhlí (57 %) má segment elektroenergetiky  

a především skupina ČEZ. 
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3. Trendy ve spotřebě elektrické energie, tepla a primárních 

zdrojů 

Strategické cíle státu v energetickém hospodářství s výhledem na 30 let stanovuje 

dokument Státní energetická koncepce České republiky (SEK) z roku 2004. Aktualizovaná 

Státní energetická koncepce (únor 2010), proto obsahuje vizi a strategické priority 

energetiky ČR a její klíčovou součástí je scénář předpokládaných základních trendů vývoje 

energetiky do roku 2050.  

 

3.1. Struktura výroby elekt řiny  

Aktualizovaný energetický scénář využívá všechny tuzemské zdroje energií tj. hnědé, 

černé uhlí a OZE za podpory těžby uranu pro JE. Postupné snižování tuhých paliv bude 

kompenzováno růstem OZE a energie z jaderných zdrojů. Tento energetický mix, 

doplněný o dovezenou ropu a zemní plyn, resp. černé uhlí umožňuje, aby se dovozní 

energetická závislost pohybovala na přijatelné úrovni. Podle mého názoru je ovšem odhad 

využití OZE v roce 2050 (viz. Graf č. 3) velmi diskutabilní.  Tento podíl obnovitelných 

zdrojů předpokládá extensivní využití veškerého domácího potenciálu či dokonce jeho 

překročení. Tato politika vede ke stejné extensivitě jako v období státem plánovaných 

ekonomik s výrazným vlivem dotační politiky a s výrazným dopadem na cenu elektřiny 

pro finální odběratele. Daňový poplatník a zároveň odběratel tak toto navýšení platí 

dvakrát! V případě příklonu k pěstování energetických surovin by pak mohlo dojít 

k nedostatečné produkci potravin a tedy jejich nárůstu cen s fatálními sociálními dopady.  

 
Tabulka č. 11 Struktura výroby elektřiny 
Struktura výroby 
elekt řiny (TWh) 

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

hnědé uhlí 41,07 39,21 33,16 35,55 24,89 14,88 7,08 6,98 4,79 4,43 
černé uhlí 7,10 7,62 7,26 4,39 2,39 1,18 3,42 3,73 4,39 7,48 
ostatní tuhá paliva 0,07 0,07 0,04 0,04 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
kapalná paliva 1,00 0,66 0,68 0,56 0,21 0,02 0,04 0,02 0,02 0,01 
plynná paliva 3,73 4,20 4,19 5,89 7,27 8,88 8,76 7,15 4,03 3,29 
jaderné palivo 25,78 29,31 29,31 29,31 38,24 47,16 47,16 47,16 47,16 45,20 
obnovitelné zdroje 3,01 4,03 6,06 8,43 10,83 15,16 19,89 24,72 30,06 35,09 
CELKEM 81,76 85,10 80,70 84,17 83,86 87,28 86,36 89,76 90,45 95,50 

Zdroj: Zpráva NEK 
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Graf č. 3 Struktura výroby elektřiny 
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Zdroj: Zpráva NEK 

 

3.2. Centralizovaná výroba tepla 

V tabulce č. 12 uvádím předpokládaný scénář struktury užití paliv při výrobě tepla 

dle studie NEK. Hnědé uhlí použité na výrobu CZT má klesající tendenci k roku 2015, 

k roku 2020 se počítá se zpětným růstem, ale poté by měl následovat opět pokles. Černé 

uhlí použité k výrobě CZT má klesající tendenci do roku 2025 poté se počítá s mírným 

růstem. Důvodem může být, buď zpřístupnění nového zdroje těžby (ložisko Frenštát), či 

nárůst dovozu. Výroba ze zemního plynu do roku 2030 stoupá a poté je počítáno s jejím 

poklesem. Ropa použitá k výrobě tepla trvale klesá s tím, že po roce 2030 se blíží k nule. 

Do budoucna se počítá jako s dominantním zdrojem pro výrobu tepla s OZE. Celkově se 

počítá  s poklesem výroby CZT k roku 2020, resp. 2015 z důvodu zatížení výroby cenou 

emisních povolenek a nevyužití disponibilních tuzemských pevných paliv.  
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Tabulka č. 12 Struktura užití paliv při výrobě CZT 
Struktura výroby tepla (PJ)  2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Hnědé uhlí 104,2 86,5 71,6 81,5 79,0 51,7 35,0 34,1 27,8 30,3 
Černé uhlí 25,2 31,0 27,9 11,2 8,1 12,0 21,1 32,0 40,1 40,5 
Ostatní tuhá paliva 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kapalná paliva 11,6 5,3 5,5 4,5 1,8 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 
Plynná paliva 41,1 45,2 42,7 39,7 42,2 56,6 51,4 39,9 22,4 15,3 
Jaderné palivo 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
Obnovitelné zdroje 4,3 8,8 15,5 22,2 29,5 41,4 50,4 56,0 64,2 69,3 

CELKEM 187,0 177,4 163,6 159,5 160,9 161,9 158,3 162,2 154,7 155,5 
Zdroj: Zpráva NEK 
 
Graf č. 4 Struktura užití paliv při výrobě CZT 
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Pokud by teplárny musely vyrábět elektřinu a teplo z plynu a obnovitelných zdrojů, 

vzrostly by v budoucnu výrazně konečné ceny tepla cca na 1200 Kč/GJ [24]. V roce 2009 

se cena tepla z uhlí v ČR pohybovala od 320 Kč/GJ do 450 Kč/GJ v závislosti na stáří 

tepláren a jejich technickém vybavení [24]. To by vedlo k odpojování odběratelů od 

centrálních zdrojů a k výstavbě malých lokálních výtopen a individuálních topenišť, a tedy 

k likvidaci teplárenství. Pro stát by byla kontrola ekologie tak velkého množství výtopen   

z technického hlediska prakticky nemožná. Zákonitě by došlo ke zhoršení ekologické 

situace  při  nárůstu individuálních  nízkoemitujících  zdrojů znečištění v  podobě lokálních  

výtopen. 
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Přechod dálkového zásobování teplem na jinou palivovou základnu (zemní plyn) je časově, 

ekonomicky i technicky obtížně proveditelné, nehledě na značné zvýšení dovozu zemního 

plynu. Závažným argumentem je i zvýšení závislosti zásobování teplem, které nelze dovézt 

jako elektřinu, na zahraničních primárních zdrojích. 

3.3. Disponibilita zásob hnědého uhlí  

Graf č. 5 Disponibilita zásob hnědého uhlí do a za územní ekologické limity na 
provozovaných lomech, množství zásob (Mt) a výhřevnost (Pj) 

 
Zdroj: Czech Coal a.s. 

 

Graf č. 5 znázorňuje podíl jednotlivých lokalit na zásobách hnědého uhlí za limity. 

Neúplně vyřešená dlouhodobá palivoenergetická situace po roce 2020 vyžaduje 

ve výhledu úvahu a rozhodnutí o využití domácích energetických surovin. Znamená to, že 

přichází v úvahu částečné korekce územně ekologických limitů vládního usnesení č. 

444/1991, především korekcí těchto limitů pro lomy ČSA a Bílina. Pro částečné korekce 

ÚEL lomu Bílina nejsou žádné závažnější překážky. Závažnější problém představuje 

území vymezené pro těžbu lomu ČSA. V řadě zpracovaných studií (Velká varianta rozvoje 

SHR, Studie sektoru uhlí), se řešily možnosti opětné optimalizace těžeb na skutečné 

dlouhodobé potřeby české energetiky pro případ, že hnědé uhlí by i po roce 2020 plnilo 

nosnou úlohu primárního zdroje pro výrobu elektřiny a tepla. Projekt
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předpokládá pokračování těžeb v tzv. II. etapě rozvoje ČSA (I. etapa by měla končit          

v průběhu let 2017 – 2020), která v sobě zahrnuje vytěžitelné zásoby ve výši cca 287 mil.

tun. Zásoby II. etapy by mohly prodloužit životnost lomu cca do roku 2060 a zajistily by 

udržení podílu primárních zdrojů ve výši min. 50 % do r. 2030, při roční těžbě 32 - 35 mil. 

tun a posléze by snížily i podíl zdrojů pro výrobu elektrické energie při dovozu elektřiny 

ze zahraničí nejméně do r. 2060. Ve stávajících dobývacích prostorech Czech Coal, a.s. 

i po roce 2060 zůstávají prognózní zásoby ve výši cca 470 mil. tun v tzv. III. a IV. etapě 

lomu ČSA. Těžba v této lokalitě se váže na vytěžení zásob hnědého uhlí ve II. etapě 

a na uvolnění ochranného pilíře Chemických závodů v prostoru Litvínov – Záluží 

za podmínky likvidace nebo přemístění areálu rafinérských provozů Chemopetrolu, včetně 

přeložky regionálně významného koridoru dopravní a technické infrastruktury [2].   

Zásoby v hranicích II. etapy mají substanci vysoké kvality, vhodné pro vyšší formy CCT   

a pro chemické zpracování. Podíl těchto druhů uhlí dosahuje hodnot až 85 %.  

Při ukončení těžby na lomu ČSA v rámci ÚEL dojde k rychlejšímu útlumu dodávek 

pro obyvatelstvo. Postupné ukončování dodávek pro obyvatelstvo může v některých 

časových úsecích znamenat i mírně rostoucí disponibilní množství pro energetiku. 

 
Obrázek č. 2 Charakteristika lomů 

 
Zdroj: VÚHU  
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Z řady ložisek hnědého uhlí, které v České republice existují a které tvoří určitou 

potenciální rezervu, patří mezi teoreticky využitelné následující tzv. rezervní lokality: 

 
Tabulka č. 13 Otvírky vybraných  rezervních  lokalit 

Výhledová 
lokalita 

V zájmové 
těžební sféře 

Vytěžitelné 
zásoby (mil.t) 

Situování lokality 

Bylany Czech Coal 163,0 
bývalý DP Havraň, jz. 
od Mostu 

Zahořany SD 164,0 
CHLÚ Vintířov, jižně 
od Kadaně 

Podlesice SD 124,0 
CHLÚ Podlesice a 
Velká Ves jižně od 
Kadaně 

Celkem x 451,0 SHP 
Zdroj: Studie sektoru uhlí 
Pozn. CHLÚ – chráněné ložiskové území 
 
Na všech třech uvedených lokalitách se nachází uhlí celkově horší kvality o výhřevnosti 

jen kolem 10 MJ/kg-1 [2]. Toto palivo by bylo vhodné spalovat v bezprostřední blízkosti 

lomů bez nutnosti vzdálené dopravy. Těžební kapacita těchto tří lokalit by mohla být asi 16 

mil. tun ročně po dobu asi 30 let s tím, že by šlo o otvírku „na zelené louce“ s nutností 

přesunu obyvatel. Zahájení těžby by připadalo v úvahu ve vzdálených časových 

horizontech, nejdříve asi mezi roky 2025 - 2030, aby se vykryly propady v těžbě ať už z 

důvodu neprolomení ÚEL nebo z důvodu průběžného poklesu těžby ostatních ložisek. 

Jiným přístupem by mohla být otvírka až v návaznosti na dožívání stávajících činných 

lokalit; čistě teoreticky lze uvažovat např. o využití zásob z lomů Zahořany a Podlesice 

v návaznosti na vytěžení lomu Libouš kolem roku 2037. Je nutno připomenout, že uváděné 

rezervní lokality by bylo nutno před jakýmikoliv úvahami opětovně přehodnotit 

z technického i ekonomického hlediska. 

 

3.3.1 Program obnovy uhelných zdrojů 

Hlavním cílem jsou především důvody ekologicko-ekonomické, které souvisejí se 

zvýšením účinnosti nejen kotle, ale především celého bloku a tím zprostředkovaně se 

snížením emise hlavního skleníkového plynu, oxidu uhličitého (CO2).  Od roku 2010 

musíme počítat s postupným dožíváním odsířených uhelných elektráren, neboť jejich 

technologie má životnost okolo patnácti let a dlouhodobě nebude vyhovovat požadavkům 

na životní prostředí a ekonomiku. 
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Obrázek č. 3 Harmonogram obnovy uhelných elektráren 

 
Zdroj: ČEZ a.s. 
 
Při zásadní modernizaci a instalaci nových technologií lze počítat s dobou provozu 

elektrárny na dalších 25 let, při výstavbě nových moderních bloků s výhledem jejich 

provozu na dalších 40 až 50 let. Komplexní obnova bloků představuje vynaložení 

podstatně nižších investičních nákladů, než jaké vyžaduje výstavba bloků nových, avšak 

dosažení pouze dílčích zlepšení v oblasti účinnosti a ekologizace bloku a je odůvodněná 

v případě prodloužení provozu o cca 25 let. Retrofit zahrnuje významnou výměnu zařízení 

od turbín až po kotlová tělesa. 

Z důvodu nedostatku paliva v lokalitě nebo neefektivity udržování úrovně ekologických 

parametrů bude ukončen provoz 14 bloků. Kromě Elektrárny Tušimice I, odstavené již 

v roce 1998, hodlá ČEZ na přelomu let 2015 a 2016 zcela ukončit provoz Elektrárny 

Prunéřov I. Tato elektrárna by po roce 2015 bez zásadní rekonstrukce nevyhověla 

zpřísněným ekologickým parametrům podle nové legislativy. Navíc by pro ni na Dole 

Libouš, na potřebnou dobu provozu, nebyl dostatek uhlí. Dalším zařízením, které 

definitivně mezi léty 2015 a 2020 zastaví provoz (také především z důvodu nedostatku 

uhlí), je Elektrárna Mělník III. Podobný osud postihne i Elektrárnu Chvaletice, jejíž 

životnost je plánována jen do roku 2020 [28]. 
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4. Ekonomické zhodnocení 

 
4.1. Koeficient ročního využití 

Pokud budeme hodnotit efektivitu každého energetického zdroje, je důležité do jaké míry 

je v  průběhu roku využíván jeho instalovaný výkon. Tato efektivita se vyjadřuje 

koeficientem ročního využití instalovaného výkonu kr, který můžeme stanovit porovnáním 

skutečného množství vyrobené energie s teoretickým, maximálním množstvím, vyrobeným 

při celoročním provozu. 

K výpočtu použijeme tento vzorec [18]: 

Wr kr  =  
Pi . h 

kr ………koeficient ročního využití instalovaného výkonu 

Wr ……. roční množství vyrobené energie (kWh/rok)  

Pi ………instalovaný výkon (kW) (hodnota, udávající u velkých zdrojů, kolik elektrické 

energie (jaký výkon) jsou maximálně schopny dodávat) 

h……….. počet hodin, které má rok (8760) 

 

Se  znalostí  kr  můžeme  odhadnout  hodnotu  průměrného  ročního  výkonu  Pr [18] . 

Pr = kr . Pi 
 
 
Tabulka č. 14 Koeficient ročního využití a průměrný roční výkon 

Roční využití  
Elektrárna 

  
instalovaného 

 výkonu 
  

Vyrobená 
energie 

(kWh/rok) 
Wr 

Instalovaný  
výkon 
(MW) 

Pi 

Instalovaný 
 výkon 
(kW) 
Pi . h kr (%) 

Průměrný  
roční 

výkon (MW) 
Pr 

Parní + PP 54 319 000 000 11 524 100 950 240 000 53,81 6 201 
Jaderná 26 551 000 000 3 760 32 937 600 000 80,61 3 031 
Vodní 2 376 000 000 2 192 19 201 920 000 12,37 271 
Spalovací 
motory a 
plynové 
turbíny 14 000 58  508 080 2,75 2 
Větrné a 
solární 258 000 000 190 1 664 400 000 15,50 29 
Zdroj: ČSÚ 
 
Nejvyšší koeficient ročního využití instalovaného výkonu nám vyšel u jaderné elektrárny 

následovaný parní elektrárnou. 
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Při rozhodování mezi uhlím a zemním plynem jako palivem pro elektrárenský blok 

budeme preferovat vysoké roční využití uhlí, neboť se v ekonomické kalkulaci dodatečně 

uplatní jeho nižší cena, kdežto opačný případ vede k zemnímu plynu díky výrazně nižším 

investičním nákladům. 

V případě OZE slouží znalost koeficientu ročního využití pouze k přibližnému určení roční 

produkce pro konkrétní instalovaný výkon, jelikož disponibilita větru a slunce má náhodný 

charakter, takže představují destabilizační prvek elektrizační soustavy. 

 

4.2. EROEI  

EROEI (Energy Returned On Energy Invested) je poměr energie získané z určitého zdroje 

a energie potřebné na získání tohoto zdroje (například paliva nebo elektrárny) [9].  

SUMA výstupů 
EROEI = 

SUMA vstupů 
   
ERoEI se počítá jednoduše. Základem je hodnota 1. Ta znamená, že "kolik energie 

vložíme, tolik získáme". Čím vyšší je hodnota ERoEI, tím je energie získaná ekonomičtěji 

(teoreticky ekologičtěji). Z toho logicky vyplývá, že tam, kde je ERoEI do 5, jedná se 

o více méně neefektivní činnost.  

EROEI < 1, transformace energie je ztrátová,  

EROEI > 1 transformace je zisková,  

EROEI = 1 je možná pouze jednoduchá reprodukce tzn. co vyrobím, to spotřebuji 

na produkci.  

ERoEI ropy z arabských zemí je 30. Tzn. na jeden barel "investované ropy" se jich vytěží 

30. Další hodnoty energií jsou: 

- jaderná energie (v současnosti) 4 - 5 

- solární energie 2 - 5 

- vodní elektrárny 10 - 40 

- větrná energie 5 - 10 

- zemní plyn 20 

- uhlí 4 - 20 (podle kvality) 

Pokud průměrný EROEI v dlouhodobém horizontu klesá, cena energie musí růst, jinak 

nezbývají prostředky pro obnovu investic. Pro fungování vyspělé společnosti je nutno, aby 

tento poměr byl nejméně 10 nebo ještě lépe více. U všech konvenčních paliv EROEI 
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s časem klesá, protože snadno dostupné zásoby jsou vyčerpány a energetická náročnost 

těžby postupně roste. V současnosti je EROEI kolem hodnoty 10 jak u ropy tak u uhlí. 

Naproti tomu vodní elektrárny se pohybují v rozsahu 40 až 200 i více a větrné v českých 

podmínkách kolem 20. Fotovoltaika dosahuje v ČR hodnoty EROEI kolem 10, ale 

na rozdíl od konvenčních zdrojů se rychle zlepšuje. 

 

Tendence vývoje EROEI hlavních druhů energie

Uhlí  -  mírný  pokles,  velká   část   spotřeby  je  u  zdroje,  devastace    krajiny,   produkce 

skleníkových plynů a prachu 

Ropa - velký pokles, úbytek zdrojů, nákladný průzkum a těžba, vzdálená doprava. 

JE - mírný pokles, zásoby suroviny dostatečné, náklady na těžbu uranu, výroba paliva. 

 

4.3. Zajištění primárních paliv 

V předcházejících kapitolách jsem podrobně popsala všechny energetické zdroje, které 

v případě, že nebudou prolomeny územně ekologické limity, přicházejí v úvahu (kromě 

jaderné energie) pro dovoz tj. ropy, zemního plynu a černého uhlí. Pro zhodnocení 

ekonomických důsledků takového dovozu jsem použila vstupy uvedené v tabulce č. 15, 

které vycházejí z orientačních cen na mezinárodním trhu paliv z roku 2008 a kurzu dolaru 

17 Kč/USD (ČNB). 

 

Graf č.  6 Ceny ČU v Severozápadní Evropě  
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Zdroj: VDKI 
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Průměrná cena od prosince 2008 do prosince 2009 se pohybuje okolo 71,29 USD/t CIF-

NW Europe (při 17Kč/USD) = asi 75 Kč/GJ (pro srovnání cena australského uhlí vychází 

cca 91 Kč/t) [11]. 

Současná cena v ČR je asi 73 Kč/GJ. 

 

Graf č. 7 Katalogové ceny černého uhlí energetického v Kč/GJ v letech 2000 – 2008  
v cenové úrovni roku 2008 

 
Zdroj: VUPEK-ECONOMY s.r.o.  

 

Uhlí můžeme dopravovat po železnici nebo lodí. 

Cenu dováženého ČU a HU jsem stanovila dle následujících vzorců: 

Dovoz ČU z ARA:                                        

cena v ČR = cena v přístavech + dovozné     

 

Dovoz ČU z Polska:                          

cena v ČR = cena v místě těžby + dovozné    

 

90 % z celkové dodávky uhlí jsou řešeny lodí pro námořní obchod. Používají se tyto typy 

[14]: 

• Handysize – 40 – 45 kt 

• Panamax – 60 – 80 kt 

• Capesize – nad 80 kt 

Problémem u dovozu uhlí jsou přepravní, nakládací, vykládací i skladovací kapacity.  
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Graf č. 8  Náklady za dopravu lodí Capesize do ARA (USD/t)  
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Zdroj: Frachtcontor Junge Co., VDKI 

 

4.3.1 Energetické a ekonomické vyjádření zablokovaných zásob hnědého 

uhlí 

Tabulka č. 15 Údaje o možných dovozových palivech 

Palivo 
Výhřevnost Qi

r 

GJ.t-1  

(1000 m3) 

Cena 
USD.t-1  

(1000 m3) 

Cena 
Kč.t-1 

(1000 m3) 

Cena  
Kč.GJ-1 

Ropné oleje, surové 41 743,59 12 641 252 
Zemní plyn 33 489,76 8 326 177 
Černé uhlí ARA 1 26 80 1 360 46 

dopravné  117,65 1 989 80 
Celkem  197,65 3 349 126 

Černé uhlí z Polska1 20 80 1 360 502 
dopravné  58,82 1 000 90 

Celkem  138,82 2 360 140 
Hnědé uhlí z Německa 13 96 

- 112 
1 632 

 - 1 904 
60 

 - 70 
dopravné  58,82 1 000 90 

Celkem 
 154,82 

- 170,82 
2 632  

- 2 904 
150  

- 160 

                                                 
1 Dopravní studie VUPEK, Štveráček, Tepera, 2008 
2 z nabídek lomů Sieniawa a Turów 
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Nyní spočítám hodnotu energetického ekvivalentu uvedených substitutů a rozdíl proti 

hodnotě uhlí za ÚEL (tabulka č. 16). Zásoby uhlí  vázané ekolimity v SHR dosahují 925 

mil. tun [4]. Pro hodnocení energetického ekvivalentu jsem použila údaj o průměrné 

výhřevnosti uhlí 12,71 MJ.kg-1[28]. Údaje o množstevních ekvivalentech možných 

substitutů jsem čerpala ze Studie sektoru uhlí [2]. 

Z přehledu je zřejmé, že náhrada blokovaných zásob hnědého uhlí, z titulu územně 

ekologických limitů, palivy z dovozu, je nesrovnatelně nákladnější, než v případě jejich 

vytěžení. 

 
Tabulka č. 16 Vliv dovozu vázaného energetického ekvivalentu na platební bilanci (2008) 

Palivo Množství Jednotka  Výhřevnost                  
MJ.kg-1 

Energetický
ekvivalent 

[GJ] 

Cena            
Kč.GJ-1 

Hodnota              
energet.                  

ekvivalentu                    
mld. Kč 

Rozdíl 
proti               

českému 
uhlí              

mld. Kč 

Roční 
zatížení                     

st. 
rozpo čtu                  
mld. Kč∗ 

České 
hnědé uhlí 925 mil. tun 12,71 11 757.106 86,21 1 013,6     
Ropné 
oleje 370 mil. tun 41 15 170.106 252 3 822,8 + 2 809,2 + 63,8 
Zemní 
plyn 453 mil. m3 33 14 949.106 177 2 646,0 + 1 632,4 + 37,1 

Černé uhlí 
Rotterdam 577 mil. tun 26 15 002.106 160∗∗ 1 890,3 + 876,7 + 19,9 
Černé uhlí 
polské 758 mil. tun 20 15 160.106 140∗∗ 2 122,4 + 1 108,8 + 25,2 
Hnědé 
uhlí 
německé 1 200 mil. tun 13 15 600.106 

150∗∗             
160∗∗ 

2 340,0                  
2 496,0 

+ 1 326,4              
+ 1 482,4 

+ 30,1                  
+ 33,7                

 
Pokud jde o dovozy připadá v úvahu Polsko, ale na druhé straně je nutno zvážit, jaký bude 

vývoj v Polsku celkově - obnova energetických zdrojů, které na rozdíl od České republiky 

neprošly modernizací zaměřenou na omezení emisí, celkový přístup polského státu 

k hornictví (stále sektor s dominancí státu) i jiné faktory. Jinou alternativou může být 

dovoz ze vzdálených lokalit - buď Rusko (pozemní cestou vlakem) nebo dovoz ze 

zámořských lokalit (Austrálie, Indonésie, Jižní Afrika, Jižní Amerika) a následující 

přeprava vlakem ze západoevropských přístavů (systém ARA) [11]. Jde ovšem                  

o systémový problém - není vyloučeno, že v měnících se evropských poměrech bude 

účelné budovat černouhelné elektrárny blízko Severního moře a elektřinu přenášet sítěmi. 

Dovoz hnědého uhlí z Německa je limitován výhřevností (13 MJ.kg-1) [7] a tudíž se nehodí 

                                                 
∗  při průměrné těžbě 6 mil. tun uhlí za rok po dobu 44 let (lom ČSA) 
∗∗  včetně dopravy na hranice ČR 
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pro některé naše elektrárny (kotle jsou budovány na vyšší výhřevnost). Přestavba kotelny 

nebo spíše stavba nové by znamenala obrovské investice. Druhým závažným faktem je, že 

finanční prostředky potřebné na dovoz substitučních paliv by musely být vyprodukovány 

zvýšenou exportní výkonností ostatních odvětví hospodářství.  

Dovoz energií ze zahraničí by zatěžoval státní rozpočet ČR ročně částkou od 19,9 až do 

63,8 miliard korun. O tyto částky ročního zatížení státního rozpočtu by musela být zvýšena 

exportní výkonnost hospodářství ČR.  

Příliš rychlý přechod na dražší paliva může znamenat značnou zátěž jak pro obyvatelstvo, 

tak  pro průmysl a výrobní zařízení a snižování počtu zaměstnanců. To by se samozřejmě 

projevilo ve zvýšené ceně energií a následně v ceně výrobků. 
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5. Vyhodnocení 

Vyhodnocení jednotlivých zdrojů energie jsem provedla pomocí SWOT analýzy. 

 

HNĚDÉ UHLÍ  

Silné stránky                             
Bezpečnostní hledisko                              
AS1 - v Evropě i ČR bohatá naleziště      
AS2 - již otevřená a funkční ložiska         
AS3 - dostatečné zásoby a dostupná 
dobývací technologie                                  
AS4 - významný primární zdroj pro sektor 
teplárenství                                  
Ekonomické hledisko                                   
AS5 - investování do výstavby nových 
zdrojů (práškové kotle s nadkritickými 
parametry páry)                                         
AS6 - cena stále ještě dominantně určena 
dlouhodobými smlouvami, narůstá mírně a 
málo kolísá                           
Environmentální hledisko                      
AS7- nejkvalitnější hnědé uhlí v Evropě v 
porovnání s největšími evropskými 
producenty HU 

 

Slabé stránky                            
Bezpečnostní hledisko                             
AW1 -  neobnovitelný zdroj                         
AW2 - omezení ÚEL                 
Ekonomické hledisko                              
AW3 - nemá reálný substitut 
Environmentální hledisko                      
AW4 - malá výhřevnost                           
AW5 - výše emisí CO2                                 
AW6 - zdroj škodlivých látek (oxid siřičitý 
SO2, oxid dusíku NOX, popílek, těžké, 
toxické a ve stopových množstvích i 
radioaktivní látky)                                                        
AW7 - vysoký podíl vody (příčina nízké  
výhřevnosti spolu s vysokým obsahem 
popela)                                                        
AW8 - zábor půdy v důsledku zvýšení 
těžební plochy                                          
AW9 -   zvýšení účinnosti větrné a vodní 
eroze v ohroženém území                        
AW10 - změna vodního režimu v krajině  

Příležitosti                                  
Bezpečnostní hledisko                             
AO1 - maximální využití v oblasti energetiky 
a teplárenství                                 
Ekonomické hledisko                              
AO2 - zajištění finančních rezerv pro 
zahlazení následků hornické činnosti 
Environmentální hledisko                        
AO3 - podpora čistých uhelných technologií 
(CCT) a postupů pro zachycování uhlíku 
(CO2) a jeho ukládání                               
AO4 - pokročilé, moderní systémy - 
práškové spalování, fluidní spalování 
(atmosférické cirkulační ACFBC, tlakové 
cirkulační PFBC) a IGCC technologie 
(zplyňování a paroplynový cyklus)          
AO5 - možnost pro efektivní a ekologickou 
obnovu výrobních kapacit (elektráren 
a tepláren) na dalších 30 – 40 let provozu 

AO6 - zlepšení životního prostředí 
v ohrožené oblasti, pokud by byly limity 

Hrozby                                     
Bezpečnostní hledisko                              
AT1 -  dovozy elektrické energie z okolních 
zemí                                                           
AT2 - hromadné odpojování zákazníků a 
tím likvidace tepláren a rozpad systémů 
dálkového zásobování teplem          
Ekonomické hledisko                               
AT3 - snižování poptávky po černém uhlí z 
důvodu omezování produkce CO2             
AT4 - vliv ceny emisních povolenek                  
Environmentální hledisko                      
AT5 - riziko kontaminace půdního prostředí 
AT6 - riziko vysoké imisní zátěže          
AT7 -  riziko ohrožení chráněných 
přírodních území, v blízkosti oblasti těžby, 
vlivem imisí                                            
AT8 -  technické problémy při pokračující 
těžbě ve špatném geologickém prostředí, 
ohrožení sesuvy                           
Společenské hledisko                              
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těžby zachovány                                        
AO7 - zlepšení zdravotního stavu obyvatel 
v ohroženém regionu, v důsledku zlepšení 
kvality ovzduší, pokud by byly limity těžby 
zachovány                                     
Společenské hledisko                                     
AO8 - zachování stávajících pracovních míst, 
pokud by byly prolomeny limity těžby    
AO9 - oddálení energetické krize, pokud by 
byly prolomeny limity těžby                  
AO10 - rozvoj cestovního ruchu do oblastí 
„měsíční krajiny“ při prolomení limitů těžby 
AO11 - možnost vytvoření nové obce, 
zachování sociální komunity s napojením na 
infrastrukturu  

AT9 - ohrožení sociálních komunit 
jednotlivých obcí                                   
AT10 - zvýšení nezaměstnanosti v regionu 
v případě neprolomení limitů těžby 

 

 

 

ČERNÉ UHLÍ 

Silné stránky                            
Bezpečnostní hledisko                              
AS1 - diverzifikace zdrojů - nejen 
v rizikových oblastech                              
AS2 - zjištěné zásoby cca 150 let (British 
Petroleum, 2007)                          
Ekonomické hledisko                               
AS3 - využívání nových technologií 
vedoucích ke zvýšení efektivnosti       
Environmentální hledisko                        
AS4 - uhlí s nízkým obsahem síry a dalších 
příměsí 

Slabé stránky                           
Bezpečnostní hledisko                            
AW1 - omezené zásoby                     
Ekonomické hledisko                              
AW2 - neočekává se zvyšování produkce 
AW3 - nízká produktivita výroby                
AW4 - volatilita ceny uhlí         
Environmentální hledisko                     
AW5 - vysoký podíl škodlivých látek, které 
vznikají při jeho spalování oxid siřičitý SO2, 

oxid dusíku NOX, popílek, těžké, toxické a 
ve stopových množstvích i radioaktivní 
látky              

Příležitosti                                
Bezpečnostní hledisko                             
AO1 - výrazné zásoby uhlí především 
v Polsku                                      
Ekonomické hledisko                              
AO2 - vzhledem k ubývajícím zásobám 
ropy se uhlí v nedaleké budoucnosti stane 
jediným ekonomicky dostupným fosilním 
palivem                               
Environmentální hledisko                          
AO3 - rekultivace krajiny                          
AO4 - technologie, které dokáží přeměnit 
uhlí na tekutá či plynná ekologicky šetrná 
paliva 

Hrozby                                     
Bezpečnostní hledisko                              
AT1 - silná pozice Polska a Ruska          
AT2 - změna situace v Polsku – privatizace 
dolů a příchod konkurenčních investorů do 
tohoto regionu – zvýšení těžby v regionu      
Ekonomické hledisko                               
AT3 - snižování poptávky po černém uhlí z 
důvodu omezování produkce CO2  
AT4 - vliv ceny emisních povolenek 
Environmentální hledisko                            
AT5 - vlivy poddolování na povrch              
AT6 - tělesa odvalu (haldy)                        
AT7 - usazovací nádrže na flotační hlušiny 
AT8 - vypouštění důlní vody vodotečí          
AT9 - produkce emise TZL (tuhé 
znečišťující látky)                                                                     
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ROPA 

Silné stránky                             
Bezpečnostní hledisko                              
AS1 - vysoká mobilita a přepravitelnost na 
velké vzdálenosti a po celém světě (lodní 
doprava, ale především ropovody a 
produktovody)                                         
AS2 - trh s ropou je trhem globálním               
AS3 - diverzifikace zdrojů               
Ekonomické hledisko                                 
AS4 - relativně snadná a levná přeprava       
Environmentální hledisko                        
AS5 -  vynikající vlastnosti - ušlechtilé 
palivo                                                             
AS6 - disponuje téměř o polovinu vyšší 
měrnou výhřevností než nejkvalitnější černé 
uhlí                                                           
AS7 - široká použitelnost 

Slabé stránky                                 
Bezpečnostní hledisko                            
AW1 - ložiska v rizikových oblastech             
AW2 - postupně klesá výše zásob            
Ekonomické hledisko                              
AW3 - poměr těžby a rezerv je negativní 
AW4 - růst ceny                                         
AW5 - rostoucí poptávka          
Environmentální hledisko                           
AW6 - skleníkové plyny, významný zdroj 
emisí                                                       
AW7 - zdroj znečištění ovzduší, vody, půdy                
AW8 - neobnovitelné (vyčerpatelné) zdroje 
AW9 - poškození krajiny těžbou – relativně 
velký zábor půdy (těžba, úprava paliva) 

Příležitosti                                        
Bezpečnostní hledisko                             
AO1 - nouzové zásoby ropy a ropných 
produktů na dobu přesahující 3 měsíce      
Ekonomické hledisko                              
AO2 -  maximální využití v mnoha 
oblastech průmyslu                   
Environmentální hledisko                       
AO3 - možná náhrada ropných derivátů 
palivy rostlinného původu                                                 

 
 

Hrozby                                           
Bezpečnostní hledisko                              
AT1 - světové zásoby ropy jsou 
odhadovány na cca 40 let (BP, 2007)                                      
AT2 - životnost Ropovodu Družba (proudí 
cca 2/3 ropy)                                     
Ekonomické hledisko                               
AT3 - čím vyšší je spotřeba, tím více se 
zkracuje životnost zásob a dramatizuje 
budoucí pokles těžby                  
Environmentální hledisko                           
AT4 - riziko vážných havárií při těžbě a 
transportu paliv i provozu (ropné havárie na 
moři (tankery) i na souši) 

ZEMNÍ PLYN 

Silné stránky                                 
Bezpečnostní hledisko                                
AS1 - diverzifikace zdrojů (Rusko, Norsko)                                                   
AS2 - přes 70 % prokázaných světových 
zásob se nachází na území Evropy nebo 
v jejím dosahu                                           
AS3 - vysoká mobilita a přepravitelnost na 
velké vzdálenosti po celém světě (lodní 
doprava, plynovody, produktovody)           
AS4 - dopravní a distribuční systém 
zemního plynu je nezávislý na klimatických 
podmínkách a na veřejných komunikacích 

Slabé stránky                                      
Bezpečnostní hledisko                                   
AW1 - z hlediska bezpečnosti dodávek 
velmi problematický                                 
AW2 - neobnovitelné (tedy i vyčerpatelné) 
zdroje                                               
Ekonomické hledisko                            
AW3 - ceny plynu kopírují ceny ropy 
(došlo k růstu ceny)                               
AW4 - kapacita dnešních plynovodů od 
teplárenských zdrojů je nedostatečná a 
výstavba vysokotlakých rozvodů až ke 
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AS5 - světové zásoby se odhadují na 64 let 
(British Petroleum, 2007)                 
Ekonomické hledisko                                 
AS6 - průměrná dlouhodobá cena plynu 
bude v ČR vždy nižší než cena ropy (vliv 
ceny uhlí, vliv kurzů, vliv zvýšené nabídky 
navazující na diverzifikované dodávky) 
AS7 - technologie využívání plynu jsou 
vysoce účinné a efektivní (vysoká termická 
účinnost užití ZP) – vyrovnává cenový 
rozdíl                                                       
AS8 - jediné primární palivo, které leze bez 
nákladných úprav a energetických přeměn, 
se kterými jsou spojené určité ztráty, dovést 
přímo až ke spotřebiteli                                  
AS9 - zdroj špičkové energie 
Environmentální hledisko                       
AS10 - vynikající vlastnosti – ušlechtilé 
palivo                                                           
AS11 - téměř o polovinu vyšší měrná 
výhřevnost než nejkvalitnější černé uhlí 
AS12 - široká použitelnost                          
AS13 - nižší ekologická zátěž, CO2 emise 
nižší než uhlí (55 %)                             
AS14 - vysoká účinnost přeměny na 
elektřinu                                                   
AS15 - zdroj špičkové energie                         
AS16  ekologie přepravy  

zdrojům je časově i finančně nereálná; totéž 
platí i pro výstavbu nových regulačních 
stanic                                                             
AW5 - cena zemního plynu je odvozována 
od referenčního vzorku cen ropy, 
vybraných ropných produktů a částečně i 
ceny černého uhlí, mění se v měsíčních 
intervalech, je a bude nadále odvozována 
od hodnoty amerického dolaru                          
AW6 - zemní plyn patří k dražším formám 
primární energie                                        
Environmentální hledisko                            
AW7 - výrazné poškození ekosystémů a 
biodiverzity                                           
AW8 - velký zábor půdy pro transport a 
výrobu energie 

Příležitosti                                     
Bezpečnostní hledisko                                    
AO1 - zajištění dodávek z nových zdrojů v 
Rusku, ale především z mimoruských 
oblastí střední Asie, severní Afriky, zemí 
Blízkého a Středního východu           
Ekonomické hledisko                                  
AO2 - postupné promítání zatěžování 
životního prostředí do cen (ekologické 
daně, poplatky, rekultivace) – budou stále 
více sbližovat ceny plynu a uhlí                    
AO3 - vynucené přestavby velkých 
teplárenských zdrojů z důvodu nedostatku 
hnědého uhlí                                 
Environmentální hledisko                             
AO4 - možná náhrada ropy jako 
ekologičtější palivo (substituce nedostatku 
ropy pro dopravu) 

Hrozby                                               
Bezpečnostní hledisko                                    
AT1 - politická a společenská nestabilita 
některých zemí vlastnících významné 
zdroje ZP nebo zemí, přes které je plyn 
dopravován                                                    
AT2 - značné zvýšení hospodářské 
závislosti na cizích energetických zdrojích 
Ekonomické hledisko                               
AT3 - náklady spojené s přestavbou na 
zemní plyn včetně nákladů výrobních, 
promítnutých do výstupní ceny by 
znamenaly pro spotřebitele vyšší cenu tepla 
– ceny by byly pro domácnosti i 
průmyslový sektor velmi těžko 
akceptovatelné, což by vyvolalo zpětně 
problém pro samostatné výrobce tepla   
Environmentální hledisko                      
AT4 - riziko vážných havárií při těžbě a 
transportu paliv i provozu                                                         
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URAN 

Silné stránky                              
Bezpečnostní hledisko                              
AS1 - zdroje  na území hospodářsky 
vyspělých států                                         
AS2 - z  dlouhodobého hlediska zajištěn 
dostatek zdrojů pro krytí současné úrovně 
spotřeby i dlouhodobě očekávaného nárůstu 
poptávky                                                   
Ekonomické hledisko                               
AS3 - nízké provozní náklady na výrobu 
energie                                                       
AS4 - na jaderné energii se méně projevují 
změny cen paliva – ve srovnání s výrobou 
při spalování uhlí či zemního plynu, protože 
uran představuje jen část celkových nákladů 
na výrobu jaderné elektřiny  
Environmentální hledisko                        
AS5 - neprodukuje CO2, nulové emise – do 
ovzduší jde pouze vodní pára                            
AS6 - vysoká účinnost přeměny na 
elektrickou energii                                         
AS7 - několiktisíckrát účinnější než fosilní 
paliva - energie v jedné uranové peletě 
(velké jako článek prstu) se vyrovná 481 m3 
zemního plynu, 806 kg uhlí nebo 564 litrům 
ropy 

Slabé stránky                                 
Bezpečnostní hledisko                            
AW1 -  útlum těžby a prospekce 
v posledních 20 letech v souvislosti 
s negativním postojem řady států k rozvoji 
jaderné energetiky a omezením zbrojení 
AW2 - ČR stoprocentně závislá na Rusku 
AW3 - náročné získávání uranu 
Ekonomické hledisko                              
AW4 - vzniká radioaktivní odpad, jehož 
bezpečné uložení vyžaduje vysoké náklady         
AW5 - regulace energetické soustavy             
AW6 - cena uranu v posledních letech 
stoupla na několikanásobek  
Environmentální hledisko                              
AW7 - náročné získávání uranu                      
AW8 - zatím nejsme schopni využít 
veškerou energii, která by se dala z uranu 
získat  

 
 
 
 
 
 

Příležitosti                                          
Bezpečnostní hledisko                             
AO1 - svět staví nebo plánuje výstavbu 
velkého množství nových elektráren a 
reaktorů                                                    
Ekonomické hledisko                              
AO2 - zvyšující se ekonomická výhodnost 
produkce elektřiny z jádra je silným 
argumentem pro výstavbu nových reaktorů         
Environmentální hledisko                                                     
AO3 - nové technologie s vyšší účinností 
využití uranu 

Hrozby                                             
Bezpečnostní hledisko                              
AT1 - teroristické útoky                          
Ekonomické hledisko                                      
AT2 - poptávka výrazně převyšuje nabídku, 
rozdíl je krytý ze zásob, které ale velmi 
rychle klesají                                                 
AT3 - v závislosti na růstu poptávky po 
uranu na základě výstavby nových 
jaderných elektráren předpokládáme 
pokračování nárůstu ceny uranu, nárůst by 
ale neměl být dramatický. Další nárůst 
poptávky po uranu lze předpokládat po roce 
2020, kdy by na trh měly být uvedeny nové 
technologie s vyšší účinností využití uranu        
Environmentální hledisko                                
AT4 - těžařský průmysl devastuje přírodní 
prostředí                                                           
AT5 - jaderné havárie                                      
AT6 - zvýšení přirozené radioaktivity 
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prostředí, riziko úniků 
 
 

V ČR jsou kapalná a plynná fosilní paliva v oblasti energetiky využívána minimálně. 

Strategie, která by měla nahradit uhlí nebo jádro zemním plynem, ropou nebo 

obnovitelnými zdroji energie je značně problematická a to z těchto důvodů: 

• Bezpečnost dodávek zemního plynu z Ruska (cca 75 %) byla a je zpochybněna 

sporem mezi Ruskem a Ukrajinou o ceny zemního plynu v roce 2006 a úplným 

zastavením dodávek plynu na počátku roku 2009. 

• Cena, kterou platí ČR za plyn, narůstá (r. 2006 – 6 088 Kč/tis. m3, 2007 – 5 929 

Kč/ tis. m3, 2008 – 8 326 Kč/ tis. m3 Kč [1]). To představuje nárůst mezi roky 2006 

a 2008 36 %. 

• Cena, kterou platí ČR za ropu, narůstá (r. 2006 – 10 646 Kč/t, 2007 – 10 079 Kč/t, 

2008 – 12 641 Kč/t [1]). To představuje nárůst mezi roky 2006 a 2008 18 %. 

• Používání obnovitelných zdrojů je v podmínkách ČR limitováno geografickou 

polohou, velikostí vhodných ploch a klimatickými podmínkami. 

Názor, že Česká republika uhlí nepotřebuje a nahradí ho jinými zdroji, zejména zemním 

plynem a biomasou, by vedla k prudkému nárůstu dovozní závislosti strategických 

energetických surovin. Základním pilířem konkurenceschopnosti státu jsou tedy cenné 

zásoby uhlí a uranu. I přes poměrně vysoký stav geologických a bilančních zásob hnědého 

uhlí jsou stavy vytěžitelných zásob uvnitř současných územně ekologických limitů těžby 

nízké. Budoucí role hnědého uhlí bude vedle disponibility zásob ovlivněna náklady na jeho 

těžbu, hodnotou emisních povolenek a tržními trendy. Případné vyšší ceny emisních 

povolenek a jejich snižující se roční kvóty bude možno alespoň částečně kompenzovat 

instalací vysoko-účinnostních technologií na využívání uhlí.  

Uvolnění limitů těžby alespoň v minimální variantě znamená ekonomicky nejvýhodnější 

variantu zabezpečení energetických potřeb České republiky. Představa o vytěžení uhelných 

zásob vázaných územně ekologickými limity v SHP někdy v daleké budoucnosti je zcela 

nereálná a to vzhledem ke způsobu závěrečné sanace zbytkových jam velkolomů 

hydrickou rekultivací. 
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6. Závěr 

V době docházejících energetických zdrojů a rizikových investic do energetiky, jsou 

jedním z největších současných problémů investice do vyhledávání nových zdrojů              

a investice do zvyšování produkce energie. Bez těchto investic nelze zajistit nejen 

bezpečný a udržitelný tok energie ke spotřebitelům, ale ani udržitelné finanční toky od 

spotřebitelů k vlastníkům. 

Česká republika je zemí, která je závislá na dovozu energetických surovin. S docházejícími 

zásobami hnědého uhlí se bude naše závislost do budoucna i nadále prohlubovat bez 

ohledu na snahu o snižování energetické náročnosti. Maximální energetickou bezpečnost je 

možno dosáhnout jedině diverzifikací, a to jak z hlediska zemí, ze kterých zdroje energie 

dovážíme, tak rozhodnutím z jakých zdrojů budeme vyrábět elektřinu. 

Právě tyto zdroje jsem se snažila ve své práci analyzovat. Porovnala jsem možné 

energetické zdroje nahrazující hnědé uhlí z hlediska jejich dovozu a vlivu na platební 

bilanci státu. Pomocí ekonomických propočtů jsem ověřila ekonomickou výhodnost 

domácího zdroje. Abychom snížili závislost ČR na dovozu primárních energetických 

zdrojů a tím zajistili energetickou bezpečnost státu, je nezbytné, v co největší míře 

využívat tuzemské energetické suroviny – hnědé uhlí. Uhlí, jakožto nejvýznamnější prvek 

energetické bezpečnosti ČR, by mělo být využíváno maximálně efektivně a respektovat 

ochranu životního prostředí. Z tohoto hlediska je třeba zdroje surovin důsledně ochraňovat 

a nepřipustit znehodnocení jejich ložisek. Pozornost by se měla soustředit na použití co 

nejšetrnějších těžebních a zpracovatelských technologií, nikoliv na negaci využití 

domácích nerostných surovin jako takových. Při  revokaci jednání o územních 

ekologických limitech by měla být akcentována volba nasazené technologie na zdroji jako 

zásadní parametr pro naplnění podmínky racionálního využití ložiska.  

Těžba uhlí v ČR za současných podmínek skončí přibližně v době, kdy ve světě dojde 

k vyčerpání zásob ropy a zemního plynu, a kdy jedinou energetickou surovinou na 

světovém trhu bude uhlí, těžené převážně mimo Evropu. Jeho zásoby mají mnohem delší 

životnost, ale vzhledem k drahé vnitrozemské dopravě by byly české uhelné elektrárny na 

importované uhlí z hlediska společného evropského trhu s elektřinou méně 

konkurenceschopné, než evropské uhelné elektrárny v blízkosti mořských přístavů. 

V období, kdy je zdůrazňována co nejvyšší soběstačnost a energetická nezávislost, by se 

ČR neměla zaměřovat na dovoz stále dražších energetických surovin nebo elektrické 
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energie, často z nestabilních částí světa, ačkoli disponuje zásobami kvalitního hnědého 

uhlí. Pokud nevyužijeme zásob hnědého uhlí za územními ekologickými limity, tak se 

vzdáme výhody, že mezi vyspělými zeměmi máme stále ještě nízkou dovozní závislost na 

strategických energetických surovinách. Česká republika by přednostním využíváním 

domácích energetických zdrojů, podporou energetických úspor a nepřeceňováním role 

obnovitelných zdrojů měla zajistit svou energetickou bezpečnost. 

Jen s maximálním využitím všech tuzemských energetických zdrojů - černého a hnědého 

uhlí, obnovitelných zdrojů a uranu bude možno zajistit dlouhodobě bezpečnost                   

a spolehlivost energetických potřeb České republiky ku prospěchu nás všech i našich 

příštích generací. 
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Příloha č. 1 
Ložiska hnědého uhlí 

 

1 Chebská pánev           

 2 Sokolovská pánev 

 3 Severočeská pánev      

 4 Žitavská pánev 

Hnědé uhlí - základní statistické údaje ČR k 31.12.2008 
Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet ložisek celkem 61 60 59 57 58 57 55 54 54 54 

z toho těžených 13 10 10 9 9 9 9 9 9 9 

Zásoby celkem, kt 9 637 410 9 652 302 9 587 995 9 521 538 9 501 242 9 873 178 9 423 625 9 192 305 9 140 769 9 080 892 

bilanční prozkoumané 3 413 773 3 293 064 3 242 113 3 159 993 2 989 071 3 088 277 2 616 759 2 562 306 2 516 982 2 608 212 

bilanční vyhledané 1 956 487 1 945 161 1 943 193 1 942 857 1 942 506 2 334 200 2 305 437 2 305 437 2 305 437 2 168 466 

nebilanční 4 267 150 4 414 077 4 402 689 4 418 688 4 569 665 4 450 701 4 501 429 4 324 562 4 318 350 4 314 214 

Vytěžitelné N∗ N N N N 1 091 284 1 045 968 978 839 931 488 886 223 

Těžba, kt 44 858 50 610 51 036 48 834 49 920 47 840 48 658 48 915 49 134 47 456 

Zdroj: Česká geologická služba – Geofond 

                                                 
∗ data nejsou k dispozici 



 

 

Příloha č. 2 
Ložiska černého uhlí 

 
 1 Hornoslezská pánev 

 2 Vnitrosudetská pánev 

 3 Podkrkonošská pánev 

 4 Středočeské pánve 

 5 Mělnická pánev 

  

 
Černé uhlí - základní statistické údaje ČR k 31.12.2008 
Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet ložisek celkem 69 67 66 63 61 62 63 63 63 62 

z toho těžených 17 15 15 12 11 11 11 10 9 8 

Zásoby celkem, kt 16 305 887 16 353 961 16 315 084 16 128 871 16 110 431 16 093 442 16 094 030 16 063 718 16 159 327 16 193 970 

bilanční prozkoumané 2 114 334 2 072 075 2 094 274 1 751 320 1 688 785 1 670 133 1 672 651 1 587 320 1 566 771 1 523 979 

bilanční vyhledané 7 231 075 7 219 168 7 155 491 5 947 714 5 891 179 5 891 506 5 880 437 5 869 966 5 876 191 5 928 406 

nebilanční 6 960 478 7 062 718 7 065 319 8 429 837 8 530 467 8 531 803 8 540 942 8 606 432 8 716 365 8 741 585 

Vytěžitelné N N N N N 271 120 269 198 134 060 182 165 192 182 

Těžba, kt 17 227 17 028 14 808 14 097 13 382 14 648 12 778 13 017 12 462 12 197 

Zdroj: Česká geologická služba - Geofond



 

 

Příloha č. 3  
Ložiska ropy 

1 Vídeňská pánev a karpatská předhlubeň 

Ropa - základní statistické údaje ČR k 31.12.2008 
Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet ložisek celkem 23 22 28 28 28 28 28 28 28 30 

z toho těžených 17 15 16 17 18 19 19 21 22 24 

Zásoby celkem, kt 37 647 37 463 41 617 32 371 32 443 32 790 32 536 32 277 31 118 31 144 

bilanční prozkoumané 11 233 11 055 11 734 12 785 12 484 12 824 12 526 12 315 14 602 15 553 

bilanční vyhledané 13 498 13 496 17 091 8 183 8 557 8 567 8 613 8 609 5 163 5 113 

Nebilanční 12 916 12 912 12 793 11 403 11 402 11 399 11397 11 397 11 353 10 478 

Vytěžitelné N N N N N 3 065 2 325 2 135 1 793 1 718 

Těžba, kt 176 168 178 253 310 299 306 259 240 236 

Zdroj: Česká geologická služba - Geofond 
 
 
 



 

 

Příloha č. 4 
Ložiska zemního plynu        

  1 Oblast jižní Moravy  2 oblast severní Moravy 

  

Zemní plyn – základní statistické údaje ČR k 31.12.2008 
Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet ložisek celkem 62 62 70 73 82 83 84 84 85 88 

z toho těžených 36 31 30 36 35 35 38 40 39 41 

Zásoby celkem, mil. 
m3 

15 500 15 392 16 154 16 250 41 699 
41 731 46 542 

46 811 45 989 46 044 

bilanční prozkoumané 3 948 3 898 4 004 4 066 3 996 4 097 3 848 4 109 4 139 4 265 

bilanční vyhledané 9 404 9 372 10 015 10 158 35 675 35 606 40 643 40 593 39 765 39 807 

nebilanční 2 148 2 123 2 135 2 026 2 028 2 028 2 051 2 109 2 085  1 973 

Vytěžitelné N N N N N 24 933 27 982 28 160 27 819 27 812 

Těžba, mil. m3 143 118 101 91 131 175 356 148 148 168 

Zdroj: Česká geologická služba – Geofond



 

 

Příloha č. 5 
Ložiska uranu 

 
1 Rožná 

2 Brzkov 

3 Břevniště pod Ralskem 

4 Hamr pod Ralskem 

5 Jasenice – Pucov 

6 Osečná – Kotel 

7 Stráž pod Ralskem 

 

 
 
Uran - základní statistické údaje ČR k 31.12.2008 
Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet ložisek celkem 13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

z toho těžených 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Zásoby celkem, t U 139 141 137 205 136 943 136 785 136 409 136 044 135 990 135 812 135 729 135 553 

bilanční prozkoumané 20 926 20 389 20 226 1 945 1 710 1 622 1 655 1 671 1 677 1 545 

bilanční vyhledané 21 720 20 858 20 626 19 448 19 448 19 418 19 411 19 476 19 435 19 427 

nebilanční 96 495 95 958 96 091 115 392 115 251 115 004 114 924 114 665 114 617 114 581 

Vytěžitelné N N N N N 570 596 677 643 503 

Těžba, t U 605 498 490 477 458 435  420 383 322 290 

Zdroj: Česká geologická služba - Geofond



 

 

Příloha č. 6 
 
 
Životnost geologických a průmyslových zásob nerostných surovin (stav k 1.1.2009) 

Životnost  
geologických 

zásob 

Životnost  
průmyslových 

zásob Surovina Jednotka  Úbytek 
zásob 2008  

Průměrný 
úbytek 
zásob       

2004 - 2008 

Geologické 
zásoby 
celkem 

var. A var. B 

Průmyslové 
zásoby 
volné 

var. A var. B 

Uran t 298 320 135 554 455 424 1 545 5 5 

Ropa kt 236 220 31 144 132 142 15 553 66 71 

Zemní plyn mil. m3 168 149 46 044 274 308 2 532 15 17 

Uhlí černé kt 19 196 14 297 16 193 970 844 1 133 1 154 153 60 81 

Uhlí hn ědé  kt 48 935 39 943 9 090 892 186 228 1 475 566 30 37 

               Zdroj: Česká geologická služba - Geofond 
 
 
 

                  Poznámka: 
               Životnost je počítána jako podíl geologických a průmyslových zásob, jmenovatelem je: 
               var. A - úbytek zásob těžbou a ztrátami v r. 2008 
               var. B - průměrný úbytek zásob těžbou a ztrátami v letech 2004-2008 
               Úbytky zásob těžbou  a ztrátami nezahrnují odpisy zásob. 



 

 

Příloha č. 7 
 
 
 
Dovozy a vývozy nerostných surovin (ve finančním vyjádření) 

Surovina Jedn.    1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

dovoz  44 046 41 111 32 688 52 489 42 794 83 596 87 868 68 952 73 865 76 884 116 608 145 854 127 052 182 260 
PE suroviny celkem mil. 

Kč vývoz  3 517 6 025 12 871 14 293 13 722 11 798 13 137 10 780 10 742 13 656 15 456 16 913 19 157 28 884 
dovoz 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA U - rudy a 

koncentráty 1) mil. Kč 
vývoz NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

dovoz 26 203 24 779 19 287 28 377 19 937 43 562 40 882 33 455 36 361 41 865 68 287   82 534      72 035    102 922 
Ropa mil. Kč 

vývoz 0 37 233 277 389 577 546 565 675 437 516        422           165    230 
dovoz 16 727 13 393 11 807 21 229 21 300 38 769 45 139 33 991 35 972 31 838 45 560   59 429      49 808    72 366 

Zemní plyn mil. Kč 
vývoz 849 504 192 220 2 2 2 1 172 389 427        815        2 224    7 893 

dovoz 1 116 2 940 1 591 2 882 1 557 1 265 1 846 1 506 1 531 3 172 2 757     3 821        5 163    6 915 
Uhlí černé mil. Kč 

vývoz 1 659 4 622 8 738 9 827 10 746 9 383 10 624 8 896 8 706 11 617 13 109   13 997      15 424    18 752 

dovoz NA 0 3 1 0 0 0 0 1 9 4          70             46    57 
Uhlí hn ědé 2) mil. Kč 

vývoz 1 009 862 3 708 3 969 2 585 1 836 1 966 1 317 1 189 1 213 1 404     1 679        1 344    2 009 
Zdroj: ČSÚ 



 

 

Příloha č. 8 
 
 
 
Dovozy a vývozy nerostných surovin (v objemovém vyjádření) 

Surovina Jedn.    1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

dovoz  15 17 16 20 19 16,5 17 14,2 14,4 14,6 14,9 9,7 9,7 10,4PE suroviny celkem mil. t  
vývoz  0 6 12 13 11 8,9 8,9 7,7 7,2 7 6,9 7,9 7,9 7,6
dovoz 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NAU - rudy a 

koncentráty 1) 
  

vývoz NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
dovoz 6 435 7 049 6 494 7 671 6 948 5 819 6 005 6 082 6 344 6 531 7 730 7 752 7 145 8 142Ropa kt 
vývoz 0 9 76 84 104 111 119 142 133 64 58 42 17 20
dovoz 6 361 6 850 7 370 9 499 9 573 9 550 9 782 6 965 6 772 6 346 6 733 9794 8379 NAZemní plyn mil.m3 
vývoz NA 128 57 49 0 0 0 0 29 63 59 NA NA NA
dovoz 2 3 2 3 2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,7 1,26 1,96 2,53 2,24

Uhlí černé mil t. 
vývoz 0 3 7 7 7 5,9 5,7 5,7 5,7 5,7 5,3 6,4 6,7 6
dovoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uhlí hn ědé 2) mil t. 
vývoz 0 3 5 6 4 2,9 3,1 1,9 1,3 1,2 1,5 1,5 1,2 1,6

Zdroj: ČSÚ 

 
 
 
Vysvětlivky k přílohám č. 7 a 8: 

1) Exportoval se pouze koncentrát 
2) Včetně lignitu a oxihumolitu 

 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 9 
Zásoby hnědého uhlí blokované územně-ekologickými limity 

 
Zdroj: Czech Coal 



 

 

Příloha č. 10 
 
Decentralizované a centralizované zdroje energie 
 
 

 
 
Zdroje nezávislé na přenosové soustavě  Zdroje závislé na přenosové soustavě 

 
 

regulovatelné

neregulovatelné

decentralizované centralizované

velké uhelné elektrárny

jaderné elektrárny

plynové elektrárny 
olejové elektrárny

elektrárny biomasa

plynové agregáty 
benzínové agregáty 
dieselagregáty

plynové teplárny 
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