
                               
 

 

 
Zápis z jednání pracovní skupiny 

“Uhelná platforma Ústeckého kraje“ 
 
 

Datum a místo jednání: 27. 08. 2020, 10:00 hodin, 
Krajský úřad Ústeckého kraje, 7. patro (740) 
 

 

Přítomní:  
 
 
 
 
 
 
 
Nepřítomní: 
 
 
Hosté:  
 
 
 
 
Nepřítomní hosté: 
 
Prezentující: 

Předseda - PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek a zástupce hejtmana 
Ústeckého kraje 
Členové: Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA, Zdeněk Kutner,                           
Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D., Filip Ušák, Ing. Pavel Farkač, Ing. František 
Jochman, LL.M, Gabriela Nekolová, DiS., Ing. Helena Veverková, Ing. Josef 
Slunečka,  Martin Hausenblas, MBA, Ing. Přemysl Šašek, Ph.D., MBA 
 
 
 
Členové: Radek Belej, Ing. Petr Lenc, Ing. Walter Fiedler,                                            
Ing. Miroslav Otcovský 
 
Ing. Jaroslava Kuszniruková, Ing. Jana Nedrdová, Ing. Vladimír Skalník,         
prof. Ing. Jiřina Jílková, PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., doc. RNDr. Jaroslav 
Koutský, Ph.D., Ing. Andrea Langhammerová, Vít Kopecký (zástup PKÚ s. p.), 
Ing. Jan Skalický 
 

Ing. Trojna Luboš, Ing. Ludmila Nováková, Ph.D., Ing. Libor Šteffl  

 

Veselý Hajný s.r.o., Asistenční centrum a.s. 

 

 

Program:  
1. Zahájení  
2. Informace z Uhelné komise, pracovních skupin  
3. Informace z jednání 3 uhelných krajů se zástupci MMR, MŽP, MF k Fondu pro spravedlivou 

transformaci 
4. Informace ke sběru projektových fiší  
5. Podkladová analýza pro přípravu a implementaci územního plánu spravedlivé transformace 

pro Ústecký kraj (F. Jochman) 
6. Infrastrukturní problematika Ústí a jeho okolí z pohledu potřeb Ústeckého kraje  

(M. Hajný) 
7. Různé 

 

 
 
 
 



                               
 

 
 

 
 
Z důvodu jednání RUK se předseda uhelné platformy 1. náměstek hejtmana Martin Klika připojil 
k jednání později. 
 
K bodu 5: 
Jednání bylo zahájeno prezentací 2. části Podkladové analýzy pro přípravu a implementaci územního 
plánu spravedliví transformace (bod 5 programu).  
 Ing. František Jochman, zástupce spol. Asistenční centrum, a.s. představil: 
- metodiku zpracování  
- analyzované dopady na regionv případě odklonu od těžby uhlí:  

 odběratelé energie  - odběr z jiných zdrojů (zemní plyn, fotovoltaické elektrárny aj.), 

 kupní síla obyvatel (ztráta zaměstnání v uhelném průmyslu), 

 sociální dopad, 

 infrastrukturní dopady (oblast brownfieldů, které bude potřeba revitalizovat). 

Analýza třech hlavních sfér: 

 těžební společnosti – ukončení těžby uhlí, 

 elektrárny a teplárny – 2 varianty dopadu – nedojde k náhradě energetického zdroje (analýza 

stanovuje, kolik pracovních míst a kolik ekonomických subjektů je na hnědém uhlí závislých a 

proč je potřeba alternativní varianty náhrady (zemní plyn), 

 průmyslové firmy – např. chemické firmy aj. (potřebují pro výrobu velké množství energie a 

zdražení energie pro ně bude mít významný ekonomický dopad. Proběhly jednotlivé pohovory 

s těmito institucemi (představily scénáře a vývoj, doplněny o statistická data dle údajů od 

daných institucí. Cílem je odhadnout dopady na region – stanoveny multiplikační koeficienty 

pro Ústecký kraj … 

(blíže viz. Podkladová analýza pro přípravu a implementaci územního plánu spravedlivé transformace 

pro Ústecký kraj, sdílené úložiště). 

Otázka rekultivace, revitalizace a resocializace dotčených území po těžbě: 
- co lze chápat za rekultivované území – území dotčená těžbou, kde již rekultivace proběhla před 
mnoha lety a v současné době vyvstávají problémy na těchto územích. Zda lze financovat projekty na 
těchto územích (další rozvoj území – revitalizační, resocializační) – např. Hipodrom na Mostecku 

 
Ing. Helena Veverková 
Proběhla částečná rekultivace (výsypky), ale je tam řada dalších ploch, které by rekultivaci potřebovaly 

– je potřeba se zaměřit na celé území dotčené těžbou. 

 
Gabriela Nekolová, DiS. 
Ve spolupráci MMR, MPO a 3 dotčenými kraji byla stanovena definice programu Resocializace – možné 
operovat ve vztahu k evropské komisi. 
Je potřeba stanovit, které projektové fiše se dají využít v rámci JTF. 
 



                               
 

 
 
 

 
 
Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D. 
Na Miladě probíhá mezinárodní architektonicky-urbanistická soutěž na téma resocializace. Zadání je 

řešení vazeb Milady na Ústí nad Labem, Milady na Teplice, Milady na Chabařovice, Trmice – cílem je 

prověřování kroků, které byly na území provedeny, aby to mělo smysl a perspektivu. Hledat způsob, 

který by mohl být použitelný i na jiných oblastech nejen okolí jezer, ale i práce s krajinou, vazba na 

brownfieldy a propojování krajiny s osídlením. 

Martin Hausenblas, MBA 
Je potřeba komplexního řešení – navrhuji na základě zkušenosti s Miladou vyhlásit stejnou soutěž i na 
zbytek uhelné pánve a stanovit si plán rozvoje území. 
Město potřebuje finance na zbourání brownfieldů.  
 
Ing. Jan Skalický 
Na Miladě proběhla dle zákona rekultivace, ale neproběhla revitalizace a resocializace. 
Doporučení: pro inspiraci doporučuje návštěvu německých jezer. 
 

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 

Připomínkoval, že Fakulta sociálně ekonomická UJEP, která se zabývá obdobnými studiemi o zadání 

této studie, nebyla informována. Nebyla oslovena ohledně spolupráce v rámci zakázky Podkladová 

analýza pro přípravu a implementaci územního plánu spravedlivé transformace pro Ústecký kraj.  

 

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA 

Oponoval, že bylo diskutováno od ustavení uhelné platformy, jejíž členové jsou i zástupci UJEP a také 

s vedením UJEP v rámci pravidelné finanční podpory kraje univerzitě. Návrh na zpracování studie byl 

navržen na 3. zasedání PS Uhelná platforma a dále na 4. zasedání byla již první část plnění této studie 

představena. 

 

Diskuze na téma FST 

Ing. Pavel Farkač 
Dotaz na pana Jochmana: Z jakého titulu je to pro nás relevantní v rámci JTF? 

Ing. František Jochman, LL.M 
Témata (záměry), které lze financovat z FST: 

 měkké projekty, 

 projekty týkající se transformace ekonomiky v kraji (podpora malých a středních podniků a 
návaznost na pracovní místa po celém Ústeckém kraji), 

 výzkum, vývoj inovace, 

 investice do čistých energií, 

 investice do obnovy lokalit a projektů pro nové využití (musíme vědět, které lokality jsou 
zasažené). 

 zaměstnanost – pro přípravu projektů potřebujeme mít zanalyzováno - ztrátu pracovních míst, 
vzdělanostní a věková struktura…  

¨ 



                               
 

 

 

 

Gabriela Nekolová, DiS. 
Záleží, jak bude území z pohledu Evropské komise vnímáno, zda se jedná o území zasažené těžbou 
nebo jestli jde o dekontaminaci lokalit po těžbě. 
První vymezení bude, jestli se týká čistě lokality spojené s těžbou a souvisejícím průmyslem. 
Druhé vymezení, pokud se týká o území zasažené těžbou, tak do toho vstupuje zákonná povinnost 
rekultivační aj., Aktivity vůči tomu je důležité vymezit, aby se nedávala do FST projekty, které mají být 
hrazeny jako závazek státu nebo jako závazek firem, bude nezbytné definovat, co do toho patří. Nabízí 
se definice, která byla zpracovaná v součinnosti krajů, resortů i dotčených společností. 
 
Ing. František Jochman, LL.M 
Doporučení: Předložit veškeré sesbírané projektové fiše a případně se vyřadí, ale je lepší předložit vše. 

Gabriela Nekolová, DiS. 
Např. podpůrný projekt Východní nádraží Děčín, je možné v současné chvíli zahrnout do FST, ale záleží 

jakou definici si s Evropskou komisí vydiskutujeme, aby zůstala široká pro různé typy projektů. 

Ing. František Jochman, LL.M 
Celková alokace předložených projektových fiší (projektů) je cca 300 mld. Kč a za malé a střední podniky 
dle screeningu  ISKP ve výší cca 10 mld. Kč. 
Důvod sběru fiší: dle nařízení FST ,pokud podpora půjde nejen do malých i středních firem, musí být v  
územním plánu uveden seznam velkých podniků a typy operací (konkrétní projekty). 
 
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA 
Dle jednání s MŽP je potřeba spolupracovat s velkými firmami, bez nich to nepůjde. Transformace 
energetiky musí začít od velkých firem (začít od velkých projektů, nikoliv malých). Důležité je mít 
sesbírané projekty. 
Zájem o vytvoření PS, která se bude zabývat teplárenstvím. Teplárenství bude první, které se bude 
muset vyřešit.  
Je potřeba vyčlenit finance na projektové dokumentace (cca 120 mil. Kč). Bude řešeno v dalším 

volebním období, ale je potřeba na tom začít pracovat nyní. Moravskoslezský kraj zvažuje úvěr ve výši 

250 mil. Kč. 

Ing. Andrea Langhammerová (MMR) 
Zpracováním Plánu územní transformace je stále pověřeno MMR. 
Proběhlo společné jednání MŽP (náměstek Kříž), MF, MMR a zástupci všech tří regionů – první velká 
schůzka, kde byly předány informace o dalším postupu.  
Musí být vetší podíl zazávazkovaných projektů do roku 2023 – projekty, které nemají projektovou 
dokumentaci, nemají stavební povolení aj., nejsou technicky připraveni. Proto sběr projektových fiší, 
aby byla vidět připravenost a případně se do roku 2023 potřebné kroky zajistily. 
Větší část musí být zazávazkované do roku 2023. 
 
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA 
Vláda přemýšlí o rozdělení finančních prostředků alokované pouze pro tři kraje na celou ČR. Obava, že 

by dotyčné kraje nevyčerpaly celou finanční částku. 

 

 



                               
 

 

 

 

Ing. Andrea Langhammerová 
V případě, že všechny tři kraje neprokáží dostatečnou absorpční kapacitu, aby zůstaly finance v kraji, 
tak mohou přijít jednotlivé resorty, které představí připravené projekty a mohou finance získat. Je 
nezbytně nutné, aby projektové fiše byly maximálně připravené. 
Projekt musí mít přidanou hodnotu s měkkými klíčovými aktivitami. Není možné, aby se jednalo pouze 
o investiční projekt. Musí za tím být příběh. 
 

K bodům 3 a 4: 
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA 
Představena prezentace připravených projektů do FST, která byla prezentována 20.8.2020 na MMR v 

Praze (prezentace na sdíleném úložišti): 

1. Multifunkční průmyslová zóna budoucnosti – PZ Triangle 
2. Kampus řemesel 
3. Konektivity SW a HW na středních školách v předepsaném standardu 
4. Datové centrum ÚK 
5. Centrum pro geoenergii 
 
Proběhl sběr fiší – 110 fiší od subjektů z ÚK  v hodnotě 397 mld. Kč  
 
Martin Hausenblas, MBA 
Doporučení: existuje studie proveditelnosti na dvě čtvrti ÚK, které mohou být určeny pro testování - 

vytvořme testovací infrastrukturu na takové úrovni, aby bylo místo atraktivní. 

 

K bodu 2: 
Informace z Uhelné komise a Pracovních skupin: 
 
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA 
Uhelná komise - schváleno usnesení o snižování emisí CO2, nikoli o uzavírání zdrojů. Zdroje se budou 

odpojovat postupně. Je zapotřebí jednat s teplárnami a elektrárnami a připravit časovou osu. 

prof. Ing. Jiřina Jílková 
29. 06. 2020 proběhlo jednání PS3 – diskutovány podklady k územní transformaci. 
Vláda schválila návrh zákona o bezuhlíkové ekonomice. 
 

Martin Hausenblas, MBA 
Návrh: vyhlásit soutěž v rámci tématu technologií, vodíku aj. Ústecký kraj by mohl zajistit tzv. hřiště 
(prostory, finance aj.) pro start-upy, které by měly přidanou hodnotu pro ÚK. Získat prostředky na tyto 
typy projektů, aby náš kraj získal něco navíc.  
 

Gabriela Nekolová, DiS. 
Doplňující informace: ČVUT již oslovilo UJEP v rámci spolupráce, prostředky na výzkum i s pilotními 

projekty jsou ve FST plánovány, ale zatím nebyla vedena debata, jakým směrem má být výzkum 

orientován. 



                               
 

 

 
Ing. Pavel Farkač 
Diskutován model ČEPS – rozeslán dotazník provozovatelům elektráren a tepláren – návrh křivky dle 

podílu uhlí do roku 2040, poté do roku 2050 domodelovaná křivka ze strany ČEPSU (dle svých 

nejlepších úvah). Nyní ve stádiu řešení, jak k odklonu od uhlí metodicky přistoupit. Metoda 

dozdrojování zatím neproběhla. 

Martin Hausenblas, MBA 
- potřeba vzdělávat obyvatelstvo (jazykové vzdělávání - 3 cizí jazyky ve školách), bude růst přeshraniční 

spolupráce. 

Ing. Andrea Langhammerová 
Důležité je uvést do projektových fiší transformační dopad na region. Je důležité nejen uvést záměr či 

klíčovou aktivitu, ale popsat, jaký význam to budeme mít pro náš region. 

 

K bodu 6: 
Infrastrukturní problematika Ústí a jeho okolí z pohledu potřeb Ústeckého kraje (viz. prezentace na  
sdíleném úložišti) 
 
Martin Hajný a Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D. 
Oblasti dopravní, urbanistické, krajinářské – každá část má svá měřítka, ale prolínají se všemi oblastmi 

Silniční infrastruktura 
1. stavby typu (napojení Děčína na dálniční D8), 
2. stavby typu (tunel pod Bílinou aj.) 
3. stavby typu (okružní křižovatka u kapličky v Lovosicích) 
 
Železniční infrastruktura 
1. kategorie - důležité tratě mezi Mostem a Bílinou, vysokorychlostní tratě aj. 
 
Ing. Jan Skalický 
Vodní infrastruktura: 
Žádný kraj nemá tak intenzivní síť přístavů, loděnic aj. jako ÚK. 
9. přístavišť na osobní plavbu, 3 loděnice (2 funkční) – vybudovaná vodní cesta na území ÚK bude do 5 
let vybudována kompletní síť malých přístavišť a přístavů pro rekreační plavbu a osobní lodě. 
Potenciál Milady: propojení přes Bílinu s řekou Labe - Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D. – součást soutěže 

vyhlášené na Miladě. 

Tým Martina Hajného 
- představení napojení na dálnici D8 přes Děčín na Liberec (viz. prezentace). 
- představení krajinářské oblasti – definovat si hodnoty krajiny, který budou zhmotňovány konkrétními 
záměry – v souladu s tím, co je cenné – nikde není definováno, co je v krajině cenné. 
- krajina se musí uživit, někdo se o ní musí starat. 
- krajinářská metodika neexistuje, jak krajinu posuzovat. 
- chybí koncepce a strategie krajinářství ÚK. 
- překryv s geomorfologií v ÚK 
- globální problém (nedostatek vody). 
- adaptace na klimatické změny. 
 



                               
 

 
 
 

 
Martin Hausenblas, MBA 
- doporučuje zpracovat další část studie a zmapovat celý kraj a zajistit vznik kontinuity. 

 

Úkoly 

- V Podkladové analýze pro přípravu a implementaci územního plánu spravedlivé transformace 

pro Ústecký kraj opravit oblast Doprava na Čistá mobilita (p. Jochman) 

- Pracovní materiály, výstupy zakázek vložit na sdílené úložiště (odbor SPRP) 

 

 

Zapsala: Bc. Monika Mrázová 


