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Zápis z jednání pracovní skupiny 

“Uhelná platforma Ústeckého kraje“ 
 
 

Datum a místo jednání: 11. 06. 2020, 10:00 hodin, 
Krajský úřad Ústeckého kraje, 7. patro (740) 
 

 

Přítomní:  

 

 

 

Nepřítomní: 

 

 

Hosté:  

 

 

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

  
Ing. Jaroslava Kuszniruková, Ing. Jana Nedrdová, Ing. Vladimír Skalník,  
Ing. Walter Fiedler, Ing. Ludmila Nováková, Ph.D., prof. Ing. Jiřina Jílková, 
PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., Ing. Libor Šteffl,                                      
zástupci spol. Veselý Hajný s.r.o.  

 
  
 
Úvodní slovo 
 
Ing. František Jochman zahájil jednání pracovní skupiny. 
Seznámení a odsouhlasení programu 

1. Zahájení  
2. Informace z Uhelné komise 
3. Infrastrukturní problematika Ústí a jeho okolí z pohledu potřeb Ústeckého kraje  

(M. Hajný) – prezentace  
4. Podkladová analýza pro přípravu a implementaci územního plánu spravedlivé transformace 

pro Ústecký kraj (F. Jochman) – prezentace  
5. Technicko-ekonomické posouzení implementace vodíkového pohonu v Ústeckém kraji (V. 

Skalník) 
6. Různé 

 
 
2. Informace z Uhelné komise 
 
prof. Ing. Jiřina Jílková 

- Uhelná komise proběhla 05. 06. 2020 v elektrárně Prunéřov 
- vláda očekává jednoznačné doporučení – důležité předložení min. 3 scénářů 
- Debata a výstupy z pracovních skupin: 
- PS1 – představeny výstupy dle analýzy ČEPS a.s. 
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- PS2 – představeno kritérium pro ukončování provozu zdrojů – kritérium emisní intenzity  
- PS3 – čeká na výstupy PS1 a PS2 
- Zájem o zpracování případových studií (systematický sběr dat) 

 
Ing. Ludmila Nováková, Ph.D. 

- Obdrželi podklady od Čeps a.s. k variantám, které byly vybrány pro další analýzu. 
- Analýza Čeps a.s. přílohou zápisu národní komise (k dispozici na úložišti) 

 
Ing. Pavel Farkač  

- Z Uhelné komise není cíl vytyčen, proto vznikají diskuze 
- Z posledního zasedání PS2 nevzešlo žádné usnesení, ujasněn materiál Čeps a.s. 
- Předloženo Uhelné komisi - kritérium místní intenzity (kolik emisí CO2 daná elektrárna vypustí 

na vyrobenou kWh/MWh. Kritérium v rámci PS2 bylo odsouhlaseno s řadou omezujících 
podmínek (ekonomické dopady, emisní dopady aj.) 

- 81 spalovacích zdrojů dle evidence MPO a Čeps a.s. – rozdělíme do kategorií (elektrárny, 
teplárny, výtopny aj. 

- Návrh zpracovat usnesení vzhledem k nedefinovanému stanovisku a cíli Uhelné 
komise  (snižování CO2 místo uzavírání elektráren): Úkol: zaslat návrh usnesení k odsouhlasení 
prostřednictvím hlasování Per rollam. 

 
Diskuze: 
Ing. František Jochman, LL.M - vznesl dotaz, zda lze určit konečný scénář ukončení těžby uhlí. 
prof. Ing. Jiřina Jílková - vláda očekává jednoznačné doporučení 
 
 
3. Infrastrukturní problematika Ústí a jeho okolí z pohledu potřeb Ústeckého kraje  
 
Ing. arch. Martin Hajný 

- Představen pracovní tým - Ing. arch. Martin Hajný (nositel projektu), Ing. arch. Vít Řezáč 
(urbanista), Ing. Ondřej Kyp (dopravní inženýr), Ing. Jitka Trevisan (krajinářská architektka), 
Odborný konzultant - krajský architekt Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D. (expertní pracovní 
skupina). 

- Byla představena pracovní verze 1. části studie: Dokument analyzuje možnosti, varianty řešení 
a potenciál jednotlivých dopravních infrastruktur východní části Ústeckého kraje vztahující se 
zejména k Ústí nad Labem, z pohledu kvality vztahu a přínosu této infrastruktury ke krajině, k 
osídlení, k potenciálům komplexního rozvoje. 

 
 
 

- Analýza současného stavu Ústí a okolí z hlediska dopravní struktury - vychází se ze současného 
stavu komunikační sítě, železniční sítě, vodní sítě 

Ing. Ondřej Kyp 
- Hlavní problémy a potřeby dopravní infrastruktury: 

 Výstavba vysokorychlostní trati 

 Řeka Labe – odstíněna a není k ní přístup z důvodu odklonu tranzitní silnice na Děčín, 
opatření podporující dopravu na Labi 

 Tranzitní vztah mezi dálnicí D8 a Děčínem – poměrně zatěžuje Ústí nad Labem.  
- Lepší komunikace mezi městy, studie zpracována jako doporučení pro Ústí nad Labem a okolí. 
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- Jedním z úkolů je koordinace infrastrukturních záměrů při ústí Bíliny – již prověřeno, zda by 
bylo možné udělat nákladní přístav v ústí Bíliny při zastávce vysokorychlostní tratě, zároveň byl 
pod VRT proběhl tunel, který by zabezpečoval připojení Děčína na D8 a Ústím by jenom projel. 
Území by se zatraktivnilo, snížil by se počet aut a emisí. 

Ing. Jitka Trevisan (krajinářská architektka) 
- Zhodnotila současný stav z krajinářského hlediska - krajina je komplexní záležitost a ÚK chybí 

strategická koncepce rozvoje ochrany kraje jako celku. 
- Hodnocení komplexního vlivu na krajinu v rámci dopravní infrastruktuře (otázky: co je to 

krajina, kdo za ní zodpovídá aj.) 
- Cílem studie je předložit porovnání aktuálních záměru s tím co víme a zároveň, kam by se Ústí 

a okolí mělo do budoucna posunout. 
Ing. arch. Martin Hajný 

- Do konce června bude zpracovaná analytická část. 
- Studie a její výsledky budou připraveny tak, aby byly srozumitelné pro běžné občany – 

komplexnost všech těchto vztahu krajina vs doprava aj.  

- Z podkladu by měly vyplývat doporučení důležitá pro jednání pracovní skupiny Uhelná 

platforma, sloužící pro podporu definice postoje vedení Ústeckého kraje v rámci jednání tzv. 

Uhelné komise při MŽP a MPO a v rámci aktivit platformy Evropské komise Uhelné regiony v 

transformaci. 

Diskuze: 

Ing. Walter Fiedler  
- V rámci dopravní infrastruktury je největším problémem západní část Severních Čech, zejména 

napojení na KVK či oblast Bíliny. Tyto oblasti nebyly vůbec zmíněny. 
Ing. Ondřej Kyp 

- Zájmové území je omezeno pouze na Ústí nad Labem a okolí. 
- Swot analýza – představuje příležitosti a zároveň hrozby – připravené návrhy, jak to vyřešit 

(následující část studie) – např. propojení na Liberecký kraj, plavební stupeň Děčín (řeší se, zda 
plavební stupeň udělat, či nikoliv a co to přinese), Ústí nad Labem – pokud nevznikne silnice 
I/13 mezi D8 a Děčínem – stále bude dálniční proud z D8 aj. 

Ing. Miroslav Otcovský - Dotaz: zaměřeno pouze na Ústí a okolí nikoli na celý ÚK 
Ing. arch. Martin Hajný - Pohybujeme se v měřítku celého ÚK, okolí Ústí nad Labem v souvislosti 
s Děčínem a Teplicemi, samotné centrum Ústí nad Labem a oblast, kde se vlévá Bílina do Labe 
Ing. Walter Fiedler- dopravní zátěž ústeckého uzlu není tak zatížená jako v oblasti Bíliny. Je třeba řešit 

i západní část kraje .  

Filip Ušák: Bude součástí studie i návrhová část, která porovná silnice I/13 převaděče dálnice Děčín 
přes Jílové, Libouchec a  I/62,která vede podél Labe?  Budou porovnávány ve studii? 
Ing. Ondřej Kyp: nebudou porovnávány z důvodu časových a finančních možností. Posuzoval se 
převaděč I/13 – čerpat z jiných připravených studií. 
Ing. Jitka Trevisan: Připraví souhrn podkladů ke studii Infrastrukturní problematika Ústí a jeho okolí 
z pohledu potřeb Ústeckého kraje 
Ing. Miroslav Otcovský: zadavatelem je Ústecký kraj? Jaký to může mít dopad/váhu na konkrétní 
rozhodování investorů.  
Ing. František Jochman, LL.M: Evropská komise apeluje na omezení CO2 – vznik územního plánu 
spravedlivé transformace, ze kterého bude možné financovat určité projekty (konkrétní projekty). Na 
základě toho je i připravena tato studie, která nám poukáže, co je potřeba v Ústí nad Labem a jeho 
okolí zlepšit. Na to budou navazovat další studie či analýzy. Budeme mít k dispozici potřebné podklady,  
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které můžeme poté předložit v rámci plánu spravedlivé transformace k získání finančních prostředků 
na realizaci projektů. 
Ing. Helena Veverková: rozhodující dopad útlumu těžby bude v západní části kraje. Studie by měla 
zohlednit i část kolem Mostu a Chomutova a propojení této části. Doporučení: zpracovat druhou část 
studie, kde bude řešena problematika západní části Ústeckého kraje. 
Ing. Miroslav Otcovský: Ústí nad Labem není dotčeno těžbou uhlí jako Mostecko, Chomutovsko a další, 
dále je studie zaměřena na dopravu a neřeší se  rozvoj krajiny (Krušné hory). Pokud má být studie 
podkladem pro rozhodování a definování požadavků, co chceme od vlády či od Evropské unie dostat do 
kraje, tak by to mělo být ve studii zmíněno, jaký máme plán s Krušnými horami a s krajinou. 
Ing. Jitka Trevisan: zhodnotíme, co budeme schopný zjistit, dále doporučíme, co by mělo být dalším 
krokem a kraj poté rozhodne.                                                                                                                                        
Filip Ušák: Děčín je součást uhelného regionu a je také postižený těžbou uhlí v rovině dopravní 
infrastruktury, proto bych ho nevyjímal z pozornosti uhelného regionu. 
Ing. František Jochman, LL.M : Zjistit, jaké jsou jiné dokumenty za tato území. Pokud zjistíme, že tato 
území jsou ještě nepokrytá, udělejme potřebné kroky (analýzy, studie), aby bylo pokryté celé území. 
Gabriela Nekolová, DiS.: Do strategického rámce RE:START byla zařazena oblast energetiky a 
předpokládá se úzká provazba mezi RE:STARTEM a plánem spravedlivé transformace. Aktualizovaný 
strategický rámec a akční plán  RE:STARTU by měl jít v září 2020 na vládu, tím pádem by měla být 
součástí i energetická část. Nejaktuálnější informace: dochází ze strany EU k navýšení finančních 
prostředků pro jednotlivé uhelné regiony a pro ČR tvoří 80 mld. Kč. Vede se zatím debata o rozdělení 
objemu prostředků, zda pouze do 3 uhelných regionů, nebo i do jiných částí republiky. 
 

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

 

Ing. František Jochman, LL.M 

- Plán spravedlivé transformace: 

 Proč byla tato území určena za nejvíce postižená procesem transformace  

 Co bychom potřebovali financovat 

- popis typu plánovaných operací a jejich očekávaný přínos ke zmírnění dopadu této 

transformace (čl. 4 odst.2 Nařízení), v rámci připomínkového řízení doplněna další oblast 

podpory – čistá mobilita: 

- Představena 1. část studie, která nám dává odpověď na otázku PROČ?:  
- Analytická část: viz prezentace  
- další část - odpověď na CO?: seznam projektových záměrů, sběr záměrů z RE:STARTU, také 

z pracovních skupin, RSK, vlastní šetření - podniky, další subjekty. 
- Jeden z pilířů je využití vodíkové ekonomiky 
- termín dokončení studie: do konce srpna 2020 

Ing. Petr Lenc: některá data nejsou aktuální, zaslat dokument – poskytneme správné údaje   
G. Nekolová, dis.: Doplnění k Podkladové analýze pro JTF - zahrnout do analýzy problému kraje a jejich 
řešení Atlas výzkumu vývoje inovací – využitelné v rámci postavení a znevýhodnění regionu, zároveň 
zaměřit se i na Modernizační fond 
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5. Technicko-ekonomické posouzení implementace vodíkového pohonu v Ústeckém kraji  

Ing. Vladimír Skalník 
- Vodíková ekonomika – zpracována studie zaměřena na vodíkovou mobilitu 

- K dispozici 1. etapa – popisuje jednotlivé články vodíkové infrastruktury (vodíkové autobusy, 

plnící stanice, vodík jako palivo, možnosti financování vodíkových technologií, případové studie 

(Francie, Německo, Belgie a Itálie – porovnání nákladů technologií, provozních nákladů aj). 

- Pracuje se na 2. etapě – konkrétní možnosti využití bezemisní vodíkové mobility v rámci ÚK, 

výstupy po 30. 07. 2020.  

- Studie k dispozici na webových stránkách ÚK https://www.kr-ustecky.cz/energetika/ds-

100541/p1=204504 

- Předběžně řešeno zpracování 3. etapy (přiblížit konkrétní model) 

Gabriela Nekolová, DiS.: Vodíkové platformě zašleme informaci o dokončení 1. etapy studie. 

Posouvají se diskuze ohledně JTF. Ve 2. polovině a července bude svolána vodíková platforma, kde 

identifikujeme nosné projekty. Platforma se zabývá problematikou vodíku komplexně (čistá 

mobilita až po akumulaci energie přes vodík aj.) 

 

 

 

 

Úkoly 

- Zpracování usnesení (Ing. Pavel Farkač), zaslání usnesení členům PS k odsouhlasení (odbor 

SPRP) 

- „Infrastrukturní problematika Ústí a jeho okolí z pohledu potřeb Ústeckého kraje“  

1. Připravit podněty k prezentované studii „Infrastrukturní problematika Ústí a jeho okolí z 

pohledu potřeb Ústeckého kraje“ (členové PS) 

2. Souhrn podkladových dokumentů pro zpracování studie Infrastrukturní problematika Ústí a 

jeho okolí z pohledu potřeb Ústeckého kraje (Ing. Jitka Trevisan) 

- Aktualizace dat a údajů Podkladová analýza (SPRP zajistí zaslání prezentace a podkladové 

analýzy Ing. Petru Lencovi) 

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

 

Další zasedání pracovní skupiny je plánováno na srpen 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kr-ustecky.cz/energetika/ds-100541/p1=204504
https://www.kr-ustecky.cz/energetika/ds-100541/p1=204504
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Doplnění zápisu o výsledek hlasování 
 
 

Hlasování Per rollam k návrhu usnesení  
 

Uhelná platforma Ústeckého kraje přijala dne 8.7.2020 toto usnesení: 
 

„Pracovní skupina Uhelná platforma Ústeckého kraje se usnesla, že za hlavní a určující cíl Uhelné 
komise považuje snižování emisí CO2 ze spalovacích zařízení. Všechna kritéria a dílčí doporučení 
Uhelné komise by měla být poměřována právě tím, nakolik efektivně přispívají k dosahování tohoto 
cíle, kdy politické rozhodnutí o ukončení provozu konkrétních zdrojů může být pouze jedním 
z nástrojů. 
Trajektorie útlumu energetického využívání uhlí by měla být stanovena právě na základě snížení 
celkového množství emisí CO2 ze spalovacích zařízení. Nominanti Ústeckého kraje v Uhelné komisi 
a jejích pracovních skupinách mají mandát při všech svých vyjádřeních a hlasováních v rámci své 
činnosti pro Uhelnou komisi vyžadovat právě důsledné sledování cíle snižování absolutního objemu 
emisí ze spalovacích zařízení.“ 
 
Hlasování:   PRO                     14 
                      PROTI              2 (P.Šašek, M.Otcovský) 
                      ZDRŽEL SE       0  
 
 

 
 
 

Zapsala: Bc. Monika Mrázová 

Datum:  14.7.2020  


