
                               
 

 

 
Zápis z jednání pracovní skupiny 

“Uhelná platforma Ústeckého kraje“ 
 
 

Datum a místo jednání: 28. 1. 2020, 13:00 hodin, 
Krajský úřad Ústeckého kraje, 7. patro (740) 
 

 

Přítomní:  

 

 

 

 

Nepřítomní: 

 

 

Hosté:  

 

 

Nepřítomní hosté: 

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

  
Ing. Jaroslava Kuszniruková, Ing. Vladimír Skalník, Ing. Luboš Trojna,  
Ing. Ludmila Nováková, Ph.D., PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., CSc.,  
Ing. Karel Vinkler, MBA, Ing. Tomáš Budín 

 

Ing. Jana Nedrdová, prof. Ing. Jiřina Jílková, doc. RNDr. Jaroslav Koutský, 
Ph.D. 

 

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

1. Informace z Uhelné komise, Pracovních skupin komise - Ing. Ludmila Nováková, Ph.D., 
Ing. Pavel Farkač 

2. Vize Ústeckého kraje „Wish list“ 
3. Diskuze 

 
  



                               
 

 
 

 
1. Informace z Uhelné komise 
 
Ing. Ludmila Nováková, Ph.D. 
 

- Řeší se výstupy z hlavní Uhelné komise – představen rozvrh, jak by se mělo postupovat – lišil 
se od toho, co stanovila Pracovní skupina 1 (dále jen PS) 

- Analýza odklonu od uhlí - jaké budou dopady – výstup z Uhelné komise 
- Do konce února by měl být připraven scénář, jak by měla vypadat náhrada za uhlí 
- Pracovní skupiny budou vycházet ze zpracovaných studií 

 
Ing. Pavel Farkač  
 

- Scénář: zápis z Uhelné komise se nepotkává se zápis z PS 1 – 3 horizonty odchodu od uhlí 
2035 - 2045 

- PS2 má za sebou první krok, který byl zároveň odhlasovaný – metoda postupu, která dosáhne 
útlumu využívání uhlí - vypínat zdroje nebo omezovat těžba - zavírat se budou nejprve 
elektrárny než lomy 

- Nyní se diskutuje o nastavení kritérií pro uzavírání energetických zdrojů (co nám rozřadí 
elektrárny v pořadí) – rozhodne svaz průmyslu - návrh by měl být předán členům PS2 do 
konce týdne (do 31.1.2020) - klasifikace zdrojů 

- Útlum kondenzačních elektráren 
 
Ing. František Jochman, LL.M 
 

- PS3  – zatím nejsou žádné další informace a podklady 
 

 
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA 
 

-  Celostátní úroveň – doporučeno rozvíjet kraj – Podkrušnohorská pánev musí být čistá, aby se 
do území  dalo investovat 

- O odpisu zásob by mělo být rozhodnuto, co nejdříve 
- Podpora kompenzace v energetickém průmyslu – až 30 tis. lidí se může transformace 

dotknout – vynaložit část finančních prostředků na tuto oblast  
- Návrh na založení transformačního fondu Ústeckého kraje – finanční prostředky by byly 

využity na financování projektu – v rámci TFÚK zajištěny příspěvky i od velkých uhelných 
společností  - navrhuje se předložit návrh TFÚK Radě Ústeckého kraje  a  Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje – přerozdělení hospodářského výsledku 10 mil. až 15 mil. Kč 

 
  
Diskuze na téma interval ukončení uhlí 
 

- Scénáře nejsou ukotveny, definován scénář rychlý, střední a pomalý s uvedením milníků 

 varianta 1: 2030 - 2035 

 varianta 2:  2035 - 2040 

 varianta 3: - 2040 – 2045 
- Finální rok neustanovený, jelikož jak varianta 1, tak varianta 2 uvádí rok 2035 
- Trajektorie útlumu uhlí není definovaná 



                               
 

 
 
 

- 5 možných variant ukončení 
- Vláda musí rozhodnout 
- Pro Ústecký kraj se navrhuje nejrychlejší a nejbližší varianta, důležitá je připravenost - 

připravit na nebližší možný scénář 
- Je potřeba zajistit dostatečné zdroje, které nahradí elektrárny 

 

2. Vize Ústeckého kraje „Wish list“ 
 

Martin Hausenblas 

- představena mapa dopravní infrastruktury Ústeckého kraje (návrh) 

Výhody kraje:  

- Nacházíme se v Sudetech  

- Turistický potenciál 

- Zavedené kabely vysokého napětí  

- Univerzita (UJEP) 

Doporučení / návrh 

Martin Hausenblas 

- Zajistit ve školách vyučování ve třech jazycích 

- Rozvíjet a podporovat regionální univerzitu 

- Rozvíjet infrastrukturu – Ústí nad Labem - centrální dopravní napojení na regionální centra –  

jedno regionální centrum (Ústí nad Labem) – oslaben celý region, musíme posílit druhé 

regionální centrum (Chomutov), výhodné pro města uprostřed, Ústí nad Labem a Chomutov 

– mezi městy zřídit univerzitu. 

- Doprava – napojení rychlovlaku směr na letiště Václava Havla  - vzdálenost mezi Ústím nad 

Labem a letištěm Václava Havla - 20 min, trať na Karlovy Vary napojit na 250 km, napojení na 

Prahu bude výhodné pro Chomutov, Kadaň aj. – rozvoj obchodu a turismu. Přilákat firmy do 

našeho kraje, aby lidé neodcházeli do jiných měst. 

- Linka „Šňůra perel“ – skládá se ze dvou dálničních tahů a zvažované rychlodráhy.  Propojit  

oblast od Karlovarského kraje až po Liberecký kraj. Posílit čtyřproudovou silnici (110km/h). 

Dopravní infrastruktura podpoří lokální ekonomiku, obchodní centrum, zaměstnanost, 

propojí oblasti: Karlovarský kraj, Chemnitz, Drážďany, Prahu a Liberecký kraj. 

- Řeka Labe – nákladní vlaky jezdí v centru města (návrh: projedou tunelem z Německa a 

vyjedou v Ústí nad Labem na západním vlakovém nádraží, vedle je Bílina a vedle je dálniční 

převaděč na D8. V tom místě vznik překladiště (vodní přístav), překládat náklad přímo 

z vlaku, z vody přímo na dálnici. Nepůjde to přes centrum města. Jsou tedy potřeba zajistit 

jezy.  

- Napojení města Děčín na město Ústí nad Labem čtyřproudovou silnicí (5. min. cesty). 

Napojení města Děčín na dálnici D8. 

 



                               
 

 

 

- U výsypky v Neštěmicích zahloubit dopravu pod zem a tunelem podjet pod Ústím nad Labem, 

podjet pod Bílinou a vyjet u Makra.  

- Souhrnná studie, která bude mít dopad na město, je důležité zkoordinovat všechny výše 

uvedené návrhy. 

- Soustava jezer – spojit území do soustavy jezer, stanovit hladinu jezer (zajistí odborníci), 

představit projekt vládě. 

- Ústí nad Labem – v centru stavby, které jsou nevyužitelné (nereálné zbourat z důvodu více 

vlastníků), města se rozrůstají do šířky, centrum nevzkvétá, vnikají brownfieldy, klesá počet 

obyvatel. Městu a kraji rostou náklady. Získat prostředky na transformaci a na vykoupení 

těchto budov. 

- Turismus – zajistit vyšší příliv turistů. Zdroj pro ekonomiku. Vytipovat vhodné oblasti, kam 

nalákat turisty (České Středohoří, Krušné hory aj.) – zajistit ubytovací kapacity (marketing). 

Nezůstávat pouze jeden den, ale aby v oblasti zůstali déle. 

- Čistá energetika – plovoucí fotovoltaické elektrárny (2 GW) – z Ústeckého kraje udělat ve 

spolupráci s Unipetrolem zdroj zeleného vodíku pro celou ČR. 

- Experimenty:  

1. Hydrolíza vody (25 M blok) poháněný fotovoltaickou elektrárnou 

2. Kapacitní bateriové úložiště 

3. Metalizační jednotka (plynovod) – jsme schopni vyrábět metan 

4. Plovoucí fotovoltaické elektrárny  

5. Výzkumné projekty se zaměřením na snížení energetické náročnosti 

- Rozvoj německého jazyka na všech základních školách – ZŠ zřizují města a obce. 

- Založit agenturu, která bude zřízená krajem a Saskem – cílem bude propojit spolupráci 

uvedených regionů. Vyučování opačného jazyka více rozvinout. 

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA 
 

- Navazuje na předložený návrh Martina Hausenblase 

- Návrh na zřízení společnosti (a.s., s.r.o.) již v řešení. Výhoda v rámci strategických projektů. 

Martin Hausenblas 

- UJEP – silná univerzita, klíčové obory: 

1. Nanotechnologie 

2. Informatika (pouze v nabídce bakalářský program) 

3. Vodíkové technologie (know-how zůstalo v území) 

- Rozvoj inovativního ekosystému – Martin Hausenblas provozuje ekoworkingové centrum  - 

zachycení talentů (lidé, kteří mají představu, ale nevědí, jak na to). Od září přebírá ICUK.  

- FabLab – proces běží v Brně, v Plzni – zachytit lidi, kteří zatím neumí pracovat s novou 

technologií. Význam: v jedné budově více technologií (dílna pro IT, nové technologie, stroje 

CNC, aj. ), zájemci mohou přijít a vyzkoušet si práci s technologií, kterou neznají. Možnost 

školení. 

 



                               
 

 

 

arch. Ondřej Beneš Ph.D. 

- Propojit tvrdé věci s měkkými (jaký to bude mít dopad na území aj.)  

Filip Ušák 

- Evropská komise mluví o třech hlavních tématech, na které chtějí uvolnit 500 mld Eur: 

1. Rekvalifikace zaměstnanců 

2. Podpora obnovitelných zdrojů 

3. Modernizace infrastruktury 

- Hlavní témata: člověk, krajina, energetika – směřovat vizi touto cestou 

- Doporučení: najmout odborníky, kteří by nám zhodnotili: 

1. Stav krajských koncepcí, které se toho dotýkají 

2. Provázat vizi s tématy Evropské komise 

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA 
 

- Zpracovat vizi strategických projektů (komplexně), a z toho by měly vycházet jednotlivé 

projekty a navázání na odborníky, kteří to budou realizovat 

Ing. Miroslav Otcovský Wish list:  

- Odpis zásob  

- Kompenzace lidem, kteří budou propuštěni z elektráren, z dolů aj. – stát by měl vyčlenit část 

peněz 

- Zavřít elektrárny, které můžeme, přestaňme vyvážet energii a nastavme proces, že budeme 

lídrem - zelený kraj, který vyrábí zelenou energii, obnovitelnou energii. 

- Investovat finance do kraje, nikam jinam 

- Zvýšit počet obyvatel („odliv mozků“), stárnutí populace 

Filip Ušák 

- Návrh: propojit spolupráci agentur s krajským architektem a odborníky z Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 

- V senátu probíhala diskuze v rámci postižených regionů: nadefinováno 20 bodů, které by 

mohly pomoci k rozvoji: 

1. Postižené regiony se oproti ostatním regionům musí výrazně a dlouhodobě zvýhodnit 

nejrůznějšími formami: např: speciálními programy, bodování při hodnocení, zvýhodnění 

ve stávajících programech a výzvách 

2. Do regionu musí jít zásadní část peněz z fondu 2021 – 2027 

3. Podporovat střední a malý podnikatele a inovativní projekty 

4. Rozvíjení hospodářské politiky, např. snížením daní, vyrovnávací platby 

5. Přednostně budovat zanedbaná dopravní infrastruktura a občanská vybavenost 

6. Obce a kraje mají dostávat více peněz v rámci vyrovnávací platby nebo speciálních 

dotačních titulů (program podpory vybavenosti obcí) 



                               
 

 

 

7. Ze státního rozpočtu přednostně financovat investiční projekty (např. ty, které vláda 

shromáždila ze státních investičních bank 

8. Více investovat do výzkumu, vývoje, inovace 

9. Výhodnější podmínky pro zakládání start-up než v ostatních regionech 

10. Žádoucí přesunout z Prahy v rámci možností co nejvíce státních institucí 

11. Žádoucí budovat pracoviště státních vysokých škol, podporovat stávající školy 

12. Spustit zvýhodněné startovací nebo stabilizační programy pro lékaře a učitelé pro další 

zajišťování veřejných služeb 

13. Navýšit prostředky na přeshraniční programy EU 

14. Zakomponovat podniky, které z veřejných prostředků dokážou zajistit v těchto regionech 

vyšší než celostátní platy nikoli platy v místě obvyklé 

15. Vláda musí přijmout ukazatelé pomocí, kterých budeme dlouhodobě měřit a řešit vývoj 

regionu – měřit kvalitu života v regionech 

16. Kvantifikovat kolik investic a v jakém časovém sledu postižené regiony potřebují a musí 

nadefinovat specifické priority, prosazovat je a zajistit systematickou a dlouhodobou 

přípravu 

17. Vláda musí přednostně podporovat investice státních institucí a státních podniků 

v regionech 

18. Prostřednictvím investiční a provozní podpory fungovat v oblasti cestovního ruchu a 

poukazování na regionální výjimečnost – je co nabídnout 

19. Vytvořit transformační fond, zpracování strukturálních změn 

20. Strukturální postižené regiony nejsou jenom uhelné regiony 

Martin Hausenblas 

- Chudý kraj musí prosperovat 

- Identita – nespojení se s krajem 

- Perspektiva – když není perspektiva, lidé odcházejí 

- Blízkost Prahy, není důvod zůstávat 

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA  

- S daným návrhem souhlasí, je potřeba zajistit sounáležitost Ústeckého a Karlovarského kraje 

a nastolit prosperitu. 

- Otevření měst a obcí v datech – 5 měst a mezi nimi Chomutov (vychází nejlíp) – dopravní 

napojení a bydlení v Chomutově vychází nejlíp. Doporučení otevřít zbylá města, ať jsou 

k dispozici informace k danému městu 

- Např. se zjišťovaly data města Ústí nad Labem (kvůli Střekovu) 

- Armáda v Karlovarským kraji – přinesla další pracovní pozice + zřídila se škola  

  



                               
 

 

 

Diskuze 

Ing. František Jochman, LL.M  

- Např. Německá Uhelná platforma – nových 5 tis. pracovních míst ve státní správě na 

spolkové zemské úrovni pouze v postižených regionech – varianta např. pro Chomutov 

(nalákat pracovní sílu a získat nová pracovní místa)  

Ing. Helena Veverková  

- Budovat moderní evropský průmyslový, energetický regiony. Podpora cestovní ruchu je 

důležitá. Aktivity, které podpoří energetiku, propojení jezer, přečerpávací elektrárny aj. 

- Posílit oblast výzkumu (nové technologie k ochraně životního prostředí, výzkum vodíku, 

výzkumy procesů 

- Věnovat se vodohospodářskému průmyslu 

- Podpořit dopravní infrastrukturu - budovat Podkrušnohorskou magistrálu od Liberce až po 

Karlovy Vary a dolů 

- Priorita vzdělávání – rozvíjet kvalitu života, kulturní oblast 

- Decentralizace státní správy 

Martin Hausenblas 

- Být rázný a vládě předat přesné návrhy/vize pro Ústecký kraj 

- Chybí obchvat okolo Ústí nad Labem, doprava je vedena centrem Ústí nad Labem 

- Návrh na vznik přístaviště 

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA  

- Splavnost Labe – vznik soustavy, která bude splavná až do Německa – důležité jsou splavy 

arch. Ondřej Beneš Ph.D. 

- Ze strany kraje zadat nějaký koncept / návrh na vizi kraje (studie) 

- Ústí nad Labem je jádro a zde to musíme začít rozplétat 

- Jezero Milada bez Ústí nad Labem nebude partnerem 

Diskuze 

-  S návrhem na zadání studie Pracovní skupina souhlasí 

- Studie – rozplétání uzlu (vlaky, Labe, dálniční převaděč na Děčín aj.) - bez studie není možné 

nic navrhnout. 

- Pracovní skupina na Magistrátě města Ústí nad Labem ke strategii – tunelová varianta (viz. 

návrh Martina Hausenblase) se řešila a informace od primátora jsou takové, že v únoru by 

měla být na Ministerstvu dopravy předložena hotová studie – např. se řeší napojení Děčína 

na dálnici – doporučení: zajistit studii 



                               
 

 

 

Výstupy 

- Zřídit transformační fond – bod do Rady ÚK 

- Studie dopravního napojení tzv. „Šňůra perel“ 

Úkoly 

- Zaslat Wish list (Martin Hausenblas) 

- Prezentace Přeměny energetiky představit na následujícím zasedání Pracovní skupiny 

(Přemysl Šašek, skupina ČEZ)  

- Zajistit studii od Magistrátu města Ústí nad Labem (Odbor SPRP) 

- Zřídit transformační fond – bod do Rady Ústeckého kraje a Zastupitelstva Ústeckého kraje 

(Odbor SPRP) 

- Studie dopravního napojení tzv. „Šňůra perel“ - bod do Rady Ústeckého kraje (Odbor SPRP) 

 

Další zasedání pracovní skupiny není zatím stanoveno.  

Zapsala: Bc. Monika Mrázová 

 


