
                               
 

 

 
Zápis z jednání pracovní skupiny 

“Uhelná platforma Ústeckého kraje“ 
 
 

Datum a místo jednání: 10. 12. 2019, 13:00 hodin, 
Krajský úřad Ústeckého kraje, 7. patro (740) 
 

 

Přítomni:  

 

 

 

 

Nepřítomni: 

 

Hosté:  

 

 

Nepřítomní hosté: 

Předseda - PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek a zástupce hejtmana 
Ústeckého kraje 
Členové: Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA, Filip Ušák, 
Martin Hausenblas, Ing. Pavel Farkač, Ing. František Jochman, LL.M,  
Ing. Petr Lenc, Gabriela Nekolová, DiS., Ing. Helena Veverková,  
Mgr. Bc. Petr Šmíd, Ing. Miroslav Otcovský, Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D.,  
Ing. Přemysl Šašek, Ph.D., MBA 
 
Členové: Radek Belej, Zdeněk Kutner, Ing. Josef Slunečka 
 

  
Ing. Jana Nedrdová, Ing. Vladimír Skalník, prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.,   
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., Ing. Karel Vinkler, MBA 

 

Ing. Luboš Trojna, Ing. Ludmila Nováková, Ph.D., PhDr. Jaroslav Zukerstein, 
Ph.D., 

 

 
  
 
Úvodní slovo 
 
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA 
Seznámení a odsouhlasení programu 

1. Informace z Uhelné komise, Pracovních skupin komise - Ing. Pavel Farkač 
2. Analýza přenosové soustavy (ČEPS, a.s.) - prezentující Ing. Karel Vinkler 
3. Problematika pánevní oblasti – prezentující Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D. 
4. Diskuze 

 
 
1. Informace z Uhelné komise 
 
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.   

- Proběhla již tři zasedání – Pracovní skupina 1 (dále jen PS 1) řeší data o jednotlivých 
těžebních místech a spotřebě, využití uhlí podle firem – MPO zatím data neposkytlo 

- V Pracovní skupině 2 (dále jen PS 2) proběhla diskuze o zahraničních zkušenostech, 
mapuje se stav legislativního vymezení těžby a využití uhlí ČR 



                               
 

 
 

 
- Pracovní skupina 3 (dále jen PS 3) – uskutečněno jedno zasedání, konkrétní výsledky 

zatím nejsou 
 
Ing. Pavel Farkač  

- PS 2 – diskuze o omezení využití uhlí nejen skrze omezení zdrojů ale skrze těžbu. Této 

problematice se bude PS2 věnovat na lednovém jednání.  

- PS 2 řeší legislativu a navazuje na výstupy PS 1, které zatím nejsou 

 

Ing. František Jochman, LL.M 

- PS 3 – v řešení legislativní prostředí, jaké legislativní normy se dotýkají útlumu těžby uhlí 

 

Gabriela Nekolová, DiS. 

- Bez výstupu PS 1 a PS 2 je těžké analyzovat 

- Utlumovat velké energetické zdroje než samotnou těžbu 

- PS 1  - připravuje se první přehledová tabulka velkých energetických zdrojů – MMR promítne 

velké zdroje do území, aby bylo možné identifikovat lokality hlavního dopadu, a na základě 

toho se uvidí 

- Dochází k prvnímu propouštění v Karlovarském kraji – apeluje se na Ministerstvo práce a 

sociálních věcí a úřady práce, aby sdělili, jaká konkrétní opatření budou realizovat a zda mají 

připravenou prognózu dopadů potencionálního propouštění na trh práce 

 

Ing. Karel Vinkler, MBA  

- Prezentace Analýza přenosové soustavy (ČEPS, a.s.)  

- Evropská legislativa říká, že máme používat nové metodiky, přiměřenou soustavu 

porovnávat jednotně s okolními státy a abychom používali stejné předpoklady. 

- Zdrojová přiměřenost posuzuje nejen výrobních kapacity, ale i emisní zdroje nejen 

v Evropě. Převzaté z Ameriky – provádí se na evropské úrovní, ale je možné zpracovat 

vnitrostátně a regionálně. 

- Dokument postupně zpracováván (dokument předložen na zasedání PS). 

- Cílem posouzení je kompletní analýza ze strany spotřeby, tak výroby 

- Evropa se modeluje jako jeden integrovaný systém. 

- Cílem je provést analýzy provozu na základě vstupních údajů – spotřeba je jasně daná 

a vstupují do toho nové faktory (např. elektromobilita, účinnost, demografie, HDP) 

- Výroba  - celková změna mixu – cesta obnovitelných zdrojů. 

- Měnící se struktura výrobního mixu – dochází klasické zdroje, po roce 2030 dramatický 

útlum v souladu s údaji od provozovatelů. Vodní zdroje zůstávají na stejné úrovni. Silný 

pokles klasických zdrojů a po roce 2035 a dál se stává přenosová soustava importní 

(viz. snímek č. 5). 

  



                               
 

 

 

- Vývoj elektroenergetiky v okolních zemích: 

 Polsko (pokles ve využití uhelných elektráren koresponduje s polskými cíli na snížení 

podílu uhlí a snížení emisí, předpokládá se využití potenciálu offshore VTE (Baltské 

moře) a další rozvoj FVE, předpoklad zprovoznění nových JE až po roce 2040) Německo 

(odklon od jaderných zdrojů již v roce 2022, významný rozvoj všech kategorií OZE. 

 Slovensko (minimálními změny v oblasti produkce elektřiny z jádra a uhlí, v případě 

OZE se nepředpokládá progresivní rozvoj. 

 Rakousko (dlouhodobě bez fosilních zdrojů - odklon od uhlí k roku 2025 (možná dříve 

– 2020, tradičně negativní přístup k jádru, v roce 2040 více než 80% podíl OZE na 

produkci elektřiny (včetně VE). 

 Maďarsko (v roce 2040 nárůst instalovaného výkonu JE (Paks II) na 2 360 MW (nyní 1 

899 MW, odklon od uhlí k roku 2030). 

 Francie (cílem FR je snížit podíl JE na výrobě elektřiny na 50 % v roce 2040, odklon od 

uhlí k roku 2022, další rozvoj OZE – 3x větší on-shore instalovaný výkon a 5x větší 

instalovaný výkon FVE do roku 2030 (než v současnosti). 

- Výsledky národního hodnocení výrobní přiměřenosti – v roce 2025 přenosová soustava 

neutrální, v roce 2030 nárůst obnovitelných zdrojů – importní záležitost (viz. snímek č. 

11).  

- Dlouhodobý výhled bilance ES ČR – 2 scénáře: 

- scénář A: základní, optimalizace využití zásob uhlí, ČR: uvažovány i zmodernizované 

uhelné elektrárny (Prunéřov II, Tušimice, Mělník I a nové Ledvice) + teplárenství. 

- scénář B: nízkouhlíkový, ČR: uvažovány pouze nové Ledvice + teplárenství. 

- Mění scénář v roce 2030 a 2040 pokles na JE (viz. snímek č. 13). 

- Očekávané obchodní výměny pro rok 2040: 

- Scénář A - import ČR až 23 TWh, obchodní výměny vycházejí z předpokládaných 

přeshraničních přenosových kapacit, technicky možný dovoz z hlediska PS je cca 20 

TWh (ověřeno výpočtem na modelu sítě k roku 2030), jsou zřejmé velmi vysoké 

obchodní výměny (země silně exportní a silně importní), významný nárůst výroby z OZE 

(viz. snímek č. 14). 

- Scénář B - podle modelu obchodních výměn dosahuje import pro scénář B (zachována 

výroba v elektrárně Ledvice) 30 TWh → cca 40% spotřeby ČR, jsou vidět velmi vysoké 

obchodní výměny (země silně exportní a silně importní), významný nárůst výroby 

z OZE, obchodní výměny vycházejí z předpokládaných obchodovatelných kapacit (viz. 

snímek č. 15). 

- Výsledky – ohrožen princip energetické zabezpečenosti, opatření na všech stranách, 

ne jenom u základního zatížení, ale i u ostatních zdrojů, bez nových výrobních kapacit 

nelze zajistit energetickou soběstačnost ČR, výrazná závislost na dovozu elektrické 

energie. 

- Největší změny bilančního charakteru v souvislosti s postupným odstavováním 

uhelných zdrojů a EDU čeká zejména kraje Vysočina, Ústecký, Moravskoslezský, 

Pardubický, Praha a Karlovarský. 



                               
 

 

 

- Přenosová soustava počítá se všemi alternativami. 

 

Diskuze 

- Během diskuze se probírala problematika přenosové soustavy - vnímáno jako 
komplexní problém. 

- Otázka Integrace evropské energetické soustavy – rozvíjení propojovací přeshraniční 
kapacity – problém přeshraniční kapacity je zatěžování páteřní sítě ČR. Myšlenka – přes 
území Moravy z Polska zajistit v souběhu s vysokorychlostní tratí AWDC vedení, které 
by propojilo Visegrádskou spojku včetně Rakouska (cca 200 km vedení) a vedení by 
dodalo celému oblasti (Polsko, ČR, Slovensku, Rakousko, Maďarsko) novou flexibilitu.  

- Zahraniční kapacity nejsou k dispozici a evropská soustava umožní komunikaci mezi 
sousedními státy. Největší problém, aby ČR bylo schopné koupit v případě výpadku 
z Francie nebo ze Španělska dodatečný výkon – řešení je bráno na vědomí. 

- Trasy pro vysokorychlostní tratě výhodou. 
- Je potřeba řešit dopady nikoli energetický mix. Vznesen dotaz, kdy bude rozhodnuto o 

energetickém mixu? Rozhodnuto je. Energetický mix je daný.  
- Doporučení pro Ústecký kraj - postavit u ústecké elektrárny 50 MW baterii jako velký 

zdroj. 
 
 

Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D. 
- Prezentace Problematika pánevní oblasti.  
- Představení: Zdůraznění dvou a půl leté zkušenosti z práce na severu Čech v pozici 

městský architekt statutárního města Děčín, loňské angažování pro město Most, které 
je pro mne typickým představitelem problémů celé pánevní oblasti. Nejprve se práce 
týkala pouze objektu Repre, následně celého města, některé z problémů Ústeckého 
kraje jsme řešili na FA ČVUT jako semestrální ateliérové práce. 

- Řešení celé pánevní oblasti (Teplice, Trmice, Labe, Ústí, Chlumec) . 
- Úvaha o ústeckém přístavu, propojení na dálnici a cesty podél Labe na Děčín (propojení 

na dálnici). 
- Otázkou je, jak pracovat s jezerem Milada, co se týče rekreace. V porovnání s Lužicí, 

což je rovina, je pánevní oblast vytyčená Krušnými horami a z druhé strany 
Středohořím.  

- Vize měla obrazovou podobu na základě, které bychom se měli shodnout, jak by měla 
rekreační oblast vypadat (viz. snímek č. 19). 

- Změna od kvantity ke kvalitě – výběr mezi několika návrhy – doporučeno vyhlášení 
soutěže. 

- Doporučení – domluvit se na více řešeních a mít i další návrhy, které splní technické 
požadavky, ale návrhy budou jiné (kvalita).  

- V případě potřeby jsou možné konzultační hodiny na KÚÚK, místnost č. 831. 
 
 
 



                               
 

 
 

- Shrnutí: příprava zadání a vypracování studie Ústí (např. formou soutěže dle ČKA, či 
jen několika návrhů) založené na současných i budoucích infrastrukturních výzvách 
Ústí (dálnice, VRTka, voda), příprava zadání a vypracování studie celé pánevní oblasti 
(např. formou soutěže dle ČKA, či jen několika návrhů). Aktivní hledání vize, odborně 
společenského konsenzu, spolupráce ve věci připravované soutěže na okolí Milady (dle 
regulí ČKA) s PKÚ, příprava konference „vize severu - sever vize“. Ve spolupráci s UJEP, 
TUL, FA ČVUT, ČKA, Libereckým krajem. Mapování minulosti, současnosti a 
budoucnosti společného postupu, příprava vybudování prezentačního centra 
architektury, urbanismu, veřejného prostoru a práce s krajinou. Obdoba pražského 
CAMPu, rozpracovávání tématu „identifikace kraje“ jako jednoho ze stěžejních 
architektonických problémů. 

 

Diskuze 

- Během diskuze byla řešena problematika města Ústí nad Labem (dopravní kolony v 

úsecích města ÚL, jezy, návrh na vytvoření překladiště v prostoru západního nádraží 

mezi železnicí, vodou a dálnicí, dále vysokorychlostní trať (úvaha, jak bude vlak 

zapojený do krajského města, jak využít potenciál) - spojnice mezi ÚL a Děčínem je 

zásadní. ÚL má zavedenou dopravu do centra. Doporučení zavést dopravu pod zem 

(mezi ÚL a Děčínem).   

- Dále byla řešena problematika v rámci programu RE:START – je potřeba zjistit, jaké 

předpokládáme dopady do území v rámci transformace energetiky a útlumu těžby uhlí. 

Jaké dopady to jsou, abychom na to mohli reagovat v rámci současné aktualizace 

strategických dokumentů a tematické okruhy je potřeba do AP zapracovat. 

Aktualizovaný strategický rámec se bude předkládat vládě ČR 30. května 2020 – prvním 

krokem je stanovit typ problémů a definovat cíle v rámci uhelné platformy. 

- Doporučení - najít zdroje pro UJEP a rozvíjet ji. Ve spolupráce s ústeckou univerzitou 

vybudovat vědeckou kapacitu a současně s ní spolupracovat na rozvoji ÚK.  

- Návrh – zpracovat seznam nápadů tzv. wish list – stanovit priority a dále předávat 

návrhy na národní a evropskou úroveň. 

- K dispozici (Gabriela Nekolová, DiS.) bude na konci ledna 2020 připravena pracovní 

verze dokumentu Problémová analýza ÚK, který je možné zkonzultovat. 

- Řešena problematika projektu Matech – doporučuje se zařadit projekt mezi strategické 

projekty ÚK a doporučeno financování z více zdrojů. 

- Potřeby regionu jsou popsány v několika zpracovaných materiálech – doporučuje se 

udělat krátká rešerše a vybrat zásadní a potřebné náměty. Na národní úroveň je 

potřeba předávat řešení daného námětu. Vize je nastavena pro roky 2040 – 2050, ale 

nikoli pro rok 2025 a dále. Trh na to bude nějakým způsobem reagovat. Pokud nebude 

mít investor vizi, nebude mít zájem o investování (zásadní problém). Od toho se poté 

odvíjí, co se bude v regionu dít. Nejprve řešit strukturální problém, poté problém 

centrální. 

- Návrh: Připravit vizi kraje tak, aby byl kraj prosperující a perspektivní. 



                               
 

 

 

 

Úkoly: 

- Vyjádřit se k dosavadním opatřením programu RE:START vztahující se k problematice 

útlumu těžby a zpracování uhlí. Popřípadě navrhnout vhodné návrhy opatření (členové 

PS)  

- Zpracovat seznam nápadů/návrhů tzv. Wish list a zaslat p. Mrázové mrazova.m@kr-

ustecky.cz nejpozději do 22. 01. 2020 (členové PS) 

- Vložit pracovní materiály (zápis ze zasedání PS, prezentace, Akční plány (1 AP, 2. AP, 3. 

AP) programu RE:START na sdílené úložiště (Bc. Monika Mrázová) 

 

Další zasedání pracovní skupiny se uskuteční dne 28. 01. 2020 v 13:00 hodin na Krajském úřadě 

Ústeckého kraje, 7. patro, zasedací místnost 740. 

 

Zapsala: Bc. Monika Mrázová 
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