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UHLÍ
ZDROJ ENERGIE
Z 1 kg hnědého uhlí se vyrobí 
více než 1 kWh elektřiny.  Z tohoto 
množství energie bude průměrný 
notebook nepřetržitě pracovat déle 
než 50 hodin.
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Energetické fórum Ústeckého kraje 2017

Pořadatel hlavní partneři Odborný garant

OHK Most

POZVÁNKA
Vážené dámy a vážení pánové,

dovoluji si vás srdečně pozvat do Ústí nad Labem k účasti na akci

7. ročník konference „Energetické fórum Ústeckého kraje 2017“
Témata letošní konference budou zaměřena na problematiku energetiky jako partnera pro život. Přednášky 
a diskuse budou situovány do dvou základních bloků. První bude zaměřen na energetiku a její aktuální vývoj, 
druhý blok se bude věnovat přínosům energetiky pro rozvoj Ústeckého kraje.

Záštitu nad konferencí pro rok 2017 převzali:
ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček

ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý

Termín konání: čtvrtek 14. září 2017
Místo konání: Clarion Congress Hotel, Špitálské nám. 3517, Ústí nad Labem

Těším se na setkání s vámi a věřím, že tato akce bude pro vás přínosem zajímavých a nových informací.

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Kontakt: OHK Most, Ing. Jiřina Pečnerová
E-mail: reditel@ohk-most.cz, tel.: 417 637 401, GSM: 777 627 894
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PROGRAM
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:30 Zahájení moderátorem, úvodní slova (hejtman Oldřich Bubeníček a hosté)

I. BLOK ENERGETIKA A OČEKÁVANÝ VÝVOJ
09:30 – 09:50 Současný stav a predikce vývoje energetického trhu v EU a ČR
 Jiří Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR

09:50 – 10:10 Nová surovinová politika ČR a role Ústeckého kraje při jejím naplňování
 Pavel Kavina, odbor surovinové politiky MPO

10:10 – 10:30 Zbrklé opouštění uhelné energetiky – bude energie spolehlivá a dostupná?
 Rut Bízková, ředitelka Středočeského inovačního centra

10:30 – 10:50 Některé zajímavé technické a fyzikální limity ohraničující možnosti nových ambiciózních 
plánů progresivního rozvoje v energetice

 Karel Noháč, Západočeská univerzita Plzeň

10:50 – 11:10 PANELOVÁ DISKUZE K I. BLOKU

II. BLOK PŘÍNOSY ENERGETIKY
PRO DALŠÍ ROZVOJ ÚSTECKÉHO KRAJE

11:10 – 11:30 Dlouhodobá vize resocializace pánevních oblastí Ústeckého kraje
 Dagmar Prošková, Krajský úřad Ústeckého kraje

11:30 – 11:50 Významné rozvojové rekultivační a revitalizační projekty realizované z 15 mld. Kč 
v Ústeckém kraji

 Vladimír Šanda, odbor hornictví MPO

11:50 – 12:10 Transformace regionu po těžbě v Lužickém hnědouhelném revíru – Potenciál krajiny 
po těžbě uhlí

 Karsten Feucht, IBA – Studierhaus, Německo

12:10 – 13:00 OBĚD

13:00 – 13:20 Využití potenciálu budoucí jezerní krajiny v severozápadních Čechách
 Jan Pokorný, Ivo Přikryl – ENKI, o.p.s. Třeboň

13:20 – 13:40 Prunéřov – vize budoucnosti
 Otakar Tuček, ředitel elektráren Tušimice a Prunéřov, ČEZ, a.s.

13:40 – 14:00 Energetika – forma transformace českého odpadového hospodářství
 Petr Mareš, technický ředitel United Energy a.s.

14:00 – 14:20 RE:START – rozvojové projekty pro Ústecký kraj
 Gabriela Nekolová, zástupkyně zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

14:20 – 14:50 PANELOVÁ DISKUZE A SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ

14:50 – 15:00 Závěrečné slovo – ukončení konference
 Rudolf Jung, předseda Okresní hospodářské komory Most
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ÚVODNÍ SLOVO HEJTMANA

Vážení čtenáři,
je to až neuvěřitelné, že odborná konference Ener-
getické fórum Ústeckého kraje má letos za sebou již 
sedmý ročník. Myšlenka pořádat takto zaměřenou 
odbornou akci vznikla logicky z postavení Ústec-
kého kraje v rámci energetiky České republiky. Zcela 
přirozeně se odborným garantem energetických 
konferencí stala Okresní hospodářská komora Most, 
protože právě Mostecko je vnímáno jako centrum 
těžby hnědého uhlí pro tepelné elektrárny. Rok 
od roku se odborná úroveň fóra zvyšuje a nejinak 
tomu bylo i při tomto sedmém ročníku.
Témata letošní konference byla zaměřena na pro-
blematiku energetiky jako partnera pro život. Ener-
getika je pro Ústecký kraj strategickou záležitostí. 
Významně ovlivňovala, ovlivňuje a i v budoucnu 
bude ovlivňovat ekonomiku kraje, zaměstnanost 

i životní prostředí. Krajina v Ústeckém kraji 
se i díky energetice mění k lepšímu. Modernizace 
a snížení emisí elektráren a rekultivace po těžbě 
uhlí k tomu pozitivně přispívají.
Dovolte, abych se vrátil k uplynulým ročníkům 
krajské energetické konference.
V roce 2011 vznikla myšlenka „Regionálního ener-
getického fóra“, které jsme připravovali společně 
s Plzeňským krajem. Tehdy se účastníci konference 
shodli, že je potřeba se energetickými tématy za-
bývat nejen na státní, ale i na regionální úrovni.

„Regionální energetické fórum Ústí 2012“ se věno-
valo ryze regionálním tématům a problémům kraje 
Ústeckého a Plzeňského. Jedním z výstupů konfe-
rence bylo, že strategie výroby energií a jejich vy-
užívání v životě společnosti musí mít jednoznačné 
koncepce a postupy. Proto se fórum věnovalo přede-
vším diskuzi o přípravě Energetické koncepce České 
republiky a možnostem její aplikace v regionech.
Od dalšího ročníku (2013) již nesla konference ná-
zev „Energetické fórum Ústeckého kraje“ a zvyšo-
vala se stále její odborná úroveň.
Do loňského, šestého ročníku, zazněla postupně 
na fórech témata jako je fungování trhu s palivy, 
dotované energie z obnovitelných zdrojů a ceny 
energií, které díky těmto dotacím konkurenčně 
znevýhodňují české fi rmy v porovnání se zahraničím.
Energetické fórum Ústeckého kraje 2015 se pak 
zaměřilo na problematiku kvality ovzduší v severo-
západních Čechách a Sasku-Anhaltsku a zejména 
na otázky koncepce energetiky ČR a na její dopady 
na sociální oblast a životní prostředí. Intenzivně 
se zde diskutovalo téma prolomení územně ekolo-
gických limitů těžby uhlí v našem kraji. Tehdy jsem 
vyslovil naději, že vláda na svém výjezdním zasedání 
v Ústí nad Labem v polovině října 2015 najde od-
vahu jasně a srozumitelně formulovat, jak to bude 

dál s těžbou uhlí v našem kraji. Podle mého názoru 
bylo nakonec známé vládní rozhodnutí o prolomení/
neprolomení těžebních limitů jen kompromisním 
odloženým řešením této problematiky.
Loňské fórum se pak zaměřilo na problematiku 
energetiky 21. století. Témata přednášek se zabý-
vala budoucností evropského energetického trhu, 
současností a budoucností klasické energetiky 
v severozápadních Čechách a potenciálem ener-
getiky pro další rozvoj Ústeckého kraje.
Ústecký kraj byl, je a bude energetickým srd-
cem republiky a toto postavení ovlivnilo životní 
prostředí, zdraví lidí, demografickou strukturu 
a pověst regionu. I přes řadu dílčích kompenzací 
i příslibů je stát dle mého názoru stále dlužníkem 
vůči našemu kraji a měl by kraji v různých formách 
dále nahradit to, co kraj pro stát odvedl a odvádí.
Tématům letošního fóra se věnuje právě toto vy-
dání magazínu TEMA.
Bezesporu přineslo sedm ročníků možnost setkání 
odborníků, výměny názorů a formulování řady do-
poručení. O mimořádnosti fór svědčí i účast minis-
trů, prezidenta Hospodářské komory ČR, představi-
telů významných fi rem, zaměstnavatelských svazů 
i zahraničních účastníků. Letos se fóra například 
zúčastnil i generální konzul Ruské federace Michail 
Ledeněv.
Dovolil jsem si udělat malou bilanci předchozích 
ročníků ústeckého energetického fóra proto, abych 
ukázal na důležitost tohoto tématu pro život a bu-
doucnost Ústeckého kraje a na rozmanitost energe-
tické problematiky. Přál bych si, aby i další ročníky 
konference přinesly zajímavá témata a pomohly při 
řešení problémů regionální energetiky.

Oldřich Bubeníček

hejtman Ústeckého kraje
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Spolehlivá dodávka elektřiny, plynu a tepla je základem našeho hospodářství a spokojenosti 
občanů. Severozápadní část České republiky a zejména Ústecký kraj je stále energetickým 
centrem našeho státu, a tuto svoji úlohu pociťuje každý den. Nemusím jistě zdůrazňovat, že roli 
energetické zásobárny vnímáme všichni v celé naší zemi. Proto vláda věnuje Ústeckému kraji 
ve spolupráci s místními orgány zvýšenou pozornost. To pozitivně vnímají a chápou všichni 
spotřebitelé uhlí a elektřiny.

Současnost i blízká budoucnost naší elektroener-
getiky je úzce spjata s výrobou elektřiny na bázi 
hnědého uhlí. Uvědomujeme si však, že struktura 
zdrojové základny naší energetiky se postupně mění. 
Do budoucna klademe důraz na rozvoj jaderné ener-
getiky a využívání obnovitelných zdrojů energie.
Česká republika je členským státem Evropské 
unie – to znamená, že i naše energetika je sou-
částí energetického trhu Evropské unie. Tento trh 
se řídí závaznými pravidly, která platí pro všechny 
členské státy. Bez pravidel by nemohl jednotný trh 
s elektřinou a plynem napříč celým kontinentem 
existovat. Skladba energetického mixu je však su-
verénní záležitostí každého státu.
Pravidla trhu s elektřinou a plynem se postupně 
upravují. Liberalizace s sebou přinesla svobodnou 
a bezplatnou volbu dodavatele elektřiny nebo plynu 
pro všechny zákazníky, oddělení provozu energe-
tických sítí od výroby a obchodu, úplné oddělení 
přenosu elektřiny a přepravy plynu od výroby a ob-
chodu s elektřinou a ruku v ruce s tím i ochranu 
spotřebitele energie. Liberalizace v energetických 
odvětvích přinesla spotřebitelům nejen svobodu, ale 
znamená i zodpovědnost a pro dodavatele energie 
a provozovatele energetických sítí více transparent-
nosti a vstřícnější přístup k zákazníkům.
Energetika se mění, což ostatně pociťují všichni. 
Základní atributy platí a fungují stále. Změny jsou 
postupné, i když se očima současníků mohou zdát 
revoluční. Velký vliv na rozvoj elektroenergetiky – 
zejména její výrobní základny, ale i ostatních čin-
ností v energetice – má ochrana životního prostředí. 
To ostatně vidíme na příkladu rozvoje využívání 
obnovitelných zdrojů energie u nás i v okolních 
zemích. Výroba elektřiny a tepla z obnovitelných 
zdrojů energie je podporována systémem investiční 
a provozní podpory a různými dotačními programy. 
Na druhé straně si uvědomujeme, že rostoucí podíl 
výroby elektřiny z některých obnovitelných zdrojů 
energie vyžaduje a bude do budoucna vyžado-
vat doplňková zařízení, příkladně na akumulaci 
elektřiny. Do elektroenergetiky tak přichází nový 

fenomén, který bude sloužit k zajištění spolehlivosti 
dodávky elektřiny.
Energetické soustavy v Evropě jsou vzájemně pro-
pojeny, a proto se i vzájemně ovlivňují ať už při 
běžném – standardním – provozu, nebo v mimo-
řádných provozních situacích. Proto klademe důraz 
na mezinárodní spolupráci a na její prohlubování. 
Musíme však zároveň chránit oprávněné zájmy 
našich spotřebitelů energie. Evropská komise 
zveřejnila na konci listopadu loňského roku tzv. 
zimní balíček, který obsahuje řadu návrhů předpisů 
Evropské unie pro elektroenergetiku, vč. návrhu 
nové směrnice o využívání obnovitelných zdrojů 
energie, předpisu o designu trhu s elektřinou 
i návrhu směrnice o energetické náročnosti bu-
dov, energetické účinnosti atd. Čeká nás náročné 
období projednávání těchto návrhů a po jejich 
přijetí – byť v upravené podobě – jejich praktická 
aplikace a zapracování do našich právních norem. 
Zimní balíček bude tak jako tak znamenat posun 
v elektroenergetice a přinese řadu nových prvků, 
s nimiž se budeme muset vypořádat. Již při projed-
návání a poté při přípravě na transpozici nových 
unijních předpisů – a tak tomu bylo vždy – musíme 
brát v úvahu zejména specifi ka České republiky, 
strukturu našeho energetického sektoru a průmy-
slu jako celku, přírodní a klimatické podmínky a sa-
mozřejmě také ekonomickou stránku a efektivnost.
Za základní kámen k rozvoji energetiky, a tím cestu 
i k zajištění dostatku elektřiny pro rozvoj hospodářské 

základny a pro obyvatele, považujeme jadernou ener-
getiku. Tím chci ale zároveň říci, že za součást dalšího 
rozvoje energetiky je nutné považovat využívání ob-
novitelných zdrojů energie a decentrální výroby elek-
třiny doplněnou o akumulaci energie. Předpokládáme, 
že postupně poroste podíl zákazníků, kteří si budou 
elektřinu pro vlastní potřebu vyrábět ve svých elek-
trárnách. Ostatně již novelou energetického zákona 
je právně ošetřeno, že zákazník si může elektřinu 
pro svou vlastní potřebu vyrábět ve zdroji o výkonu 
do 10 kW bez licence na výrobu elektřiny. Tím byl 
učiněn první krok. Dá se očekávat, že tento trend – 
podpořen i zimním balíčkem Evropské komise – bude 
pokračovat. K tomu však bude nutné upravit naši 
energetickou legislativu.
Ruku v ruce s tím musí být ovšem zajištěn rozvoj 
energetických sítí. Vláda ČR schválila Národní akční 
plán pro chytré sítě, jehož cílem je naplnit řadu 
opatření, která reagují a budou reagovat na vývoj 
energetického sektoru a na požadavky a potřeby 
spotřebitelů v oblasti zásobování a dopravy elektřiny.
Naši energetiku, obdobně jako okolní státy, čeká 
v nejbližším období řada závažných změn v dů-
sledku vývoje evropského energetického trhu, 
a proto považuji za prioritu nejen pro Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, aby při projednávání těchto 
změn byla Česká republika aktivním hráčem.

Ing. Jiří Havlíček, MBA

ministr průmyslu a obchodu

Energetické fórum Ústeckého kraje 2017
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Obnova zaostalých regionů je na pořadu dne

Jsem ráda, že mohu říci několik slov k aktuálnímu 
tématu – projektu Re:start, který Ministerstvo 
pro místní rozvoj coby gestor regionální politiky 
připravilo v součinnosti s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu a Úřadem zmocněnce vlády pro Ústecký, 
Moravskoslezský a Karlovarský kraj.
Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace 
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského 
kraje obsahuje celkem 65 opatření, z toho je 54 
společných pro všechny tři kraje, 9 specifi ckých pro 
Karlovarský a Ústecký kraj a 2 specifi cké pro Mo-
ravskoslezský kraj. Re:start si klade za cíl pomoci 
zaostávajícím regionům, které si rozhodně zaslouží 
pozornost a kterým dlužíme pomoc. Uvedenými 
opatřeními bychom chtěli nastartovat hospodář-
skou i sociální změnu po útlumu tradičních průmy-
slových oborů a těžbě v těchto krajích. Mezi hlavní 
cíle Re:startu patří snížení nezaměstnanosti, zvýšení 
ekonomického růstu, zlepšení kvality životního pro-
středí a dořešení sanace ekologických škod.

Vzhledem k tomu, že vybrané kraje patří díky své 
historii mezi oblasti s vysokým počtem starých 
průmyslových areálů, tzv. brownfi elds, jsou pro 
ně velmi relevantní připravované dotační tituly 
ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a Minis-
terstva průmyslu a obchodu. Bude se pokračovat 
v realizaci Programu na regeneraci a podnikatel-
ské využití brownfieldů, přičemž jeho alokace 
byla navýšena. MMR zároveň plánuje v roce 2019 
spustit nový dotační titul zaměřený na regeneraci 
brownfi elds v intravilánech obcí pro další nepod-
nikatelské využití revitalizovaných ploch.
V návaznosti na sanaci ekologických škod je také 
připravován program pro ty lokality, kde již byly 
odstraněny ekologické zátěže. V rámci tohoto pro-
gramu bude hlavním cílem revitalizace, respektive 
resocializace území po těžbě. Výsledkem jednotli-
vých projektů bude obnovená krajina připravená 
pro další využití a pro zpětné osídlení, včetně 
maximálního využití jejího nového energetického 
potenciálu.
Cíleně by měli být podpořeni i začínající podni-
katelé a potenciální podnikatelské záměry, stejně 
jako podnikatelské poradenství a exportní vzdělá-
vání. V oblasti vzdělávání vzešel například z inicia-
tivy Moravskoslezského kraje program „Yes, I do“, 
jehož prostřednictvím by mělo dojít ke zlepšení 
jazykových dovedností absolventů základních 
a středních škol.
Specifi cky pro Moravskoslezský kraj je cíleno opat-
ření Jessica Moravskoslezsko II. Tento fi nanční ná-
stroj naváže na obdobný fi nanční nástroj realizo-
vaný v rámci Regionálního operačního programu 
Moravskoslezsko. Finanční nástroj by měl být 
zaměřen především na městské průmyslové zóny 
a nové zóny pro bydlení ve městech. Nové prostory 
pro bydlení by městům v Moravskoslezském kraji 
měly pomoci zastavit negativní trend odlivu oby-
vatel, resp. zmenšování měst.

Pro Moravskoslezský kraj jsou také charakteris-
tická rozsáhlá území silně zasažená těžební a prů-
myslovou činností. Pro kraj je proto klíčové, aby 
došlo k sanaci ekologických škod na těchto úze-
mích. Pro tyto účely bylo Ministerstvu fi nancí ulo-
ženo urychlit proces zadávání veřejných zakázek 
na sanaci ekologických škod vyplývajících z uzavře-
ných ekologických smluv a navýšit roční fi nanční 
alokaci na realizaci sanací. V Moravskoslezském 
kraji je za prioritní projekt považován sanační 
zásah na lokalitě Aglomerace ve společnosti VÍT-
KOVICE, a.s. Investice do revitalizace a regenerace 
území v této lokalitě je podmínkou pro uskutečnění 
aktivit podporujících rozvoj a růst podniku.
Přímo v Ústí nad Labem vznikne zóna pro testo-
vání autonomních vozidel v reálném provozu, která 
na sebe váže celou řadu výzkumných a inovačních 
aktivit. Budou také analyzovány možnosti výstavby 
polygonu pro tento druh dopravních prostředků, 
na kterém se budou testovat prototypy před uve-
dením do ostrého provozu. Bude uskutečněna další 
revitalizace města Terezín, které se doposud nedoká-
zalo vlastními silami vypořádat s odchodem armády, 
kvůli které bylo vystavěno. Podobným příkladem 
části města, jež ztratila svou původní funkci, a ta 
prozatím nebyla nahrazena, je prostor východního 
nádraží v Děčíně. V souvislosti s tím připravuje MMR 
dotační titul, který pomůže zmíněným městům zpra-
covat strategické dokumenty, na jejichž základě bude 
možné zvolit ten nejlepší způsob vedoucí k rozvoji 
problematických částí obcí. V Karlovarském kraji za-
čne působit vysoká škola zaměřená na balneologii 
a fyzioterapii, což odpovídá specifi ku tohoto regionu. 
V návaznosti na to chceme podpořit výzkum v této 
tematické oblasti a podpořit tak výzkumné aktivity 
školy a také následného přenosu výsledků do praxe, 
čímž se ještě zkvalitní lázeňské služby, které mají v re-
gionu tradici. Opět je však nutné zopakovat, že bude 
záležet primárně na aktivitě a přístupu obyvatel da-
ných regionů. Projekt Re:start je zaměřen i na dobu-
dování významných dopravních úseků dálnic a silnic 
I. třídy v jednotlivých krajích. Zvýšená podpora bude 
ze strany Ministerstva dopravy směřována na reali-
zaci oprav silnic II. a III. třídy.
Souhrnný akční plán přijatý vládou byl schválen 
pro období 2017–2018 s výhledem na období 
po roce 2019. V letech 2017–2018 očekáváme 
proinvestování 17,7 miliardy Kč ve všech krajích. 
Do roku 2030 by mělo být krajům postupně uvol-
něno 42 miliard korun. Ministerstvo pro místní 
rozvoj se chce v budoucnu aktivně podílet nejen 
na koordinaci všech zapojených partnerů, ale také 
na hledání fi nančních zdrojů pro řešení problémů 
restrukturalizace, jak z evropských, tak z národních 
zdrojů. O dlouhodobém řešení problémů ve struk-
turálně postižených regionech bude pojednávat 
i nová Strategie regionálního rozvoje 2021+.

Ing. Karla Šlechtová

ministryně pro místní rozvoj
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Energetické fórum Ústeckého kraje 2017

Vážené dámy, vážení pánové,
letošní ročník Energetického fóra Ústeckého kraje 
byl opět nabitý zajímavými tématy. Při akci byly 
zmíněny palčivé energetické otázky týkající se ne-
jen Ústeckého kraje, ale celé České republiky. Jsem 

velmi rád, že se na této platformě mohou pravi-
delně střetávat odborníci i veřejnost a mohou si tak 
vzájemně vyjasňovat problémy v tomto rozsáhlém 
oboru. Mám proto radost, že u toho mohla Hos-
podářská komora ČR opět být, a že jsme se díky 
našemu okresnímu pracovišti v Mostě mohli po-
dílet na organizaci a odborné gesci.
V energetice čas vnímáme jinak než v běžném 
životě. Například rok 2035, kdy mají vyrůst další 
jaderné bloky v Dukovanech a Temelíně je z po-
hledu všech kritérií, která musí zúčastnění splnit, 
doslova za rohem. Právě tento rok by se mohl 
zapsat do dějin jako milník, díky kterému ne-
bude Česká republika závislá na dodávkách 
ze zahraničí.
Za optimistickou vyhlídkou se ale skrývá řada otá-
zek a úskalí, kterým budeme muset čelit. Nicméně 
jadernou energii považuji nejen za velmi efektivní, 
ale také za ekologicky šetrný zdroj elektrické ener-
gie. Česká republika totiž nemá takové přírodní 
podmínky pro využití obnovitelných zdrojů jako 
například severské státy.
Stále nevyřešeným a největším problémem je pro-
blematika fi nancování výstavby nových jaderných 
bloků. Kvůli rozsáhlé podpoře obnovitelných zdrojů 
je totiž v dnešní době energetická návratnost 
u konvenčních zdrojů velmi malá. Zastavit pod-
poru „nových“ zdrojů ale není řešením. To by totiž 

ochromilo plnění evropských závazků a ohrozilo 
mnoho pracovních míst v energetickém sektoru. 
Jakékoliv narušení současných očekávání by to-
tiž mohlo negativně ovlivnit ochotu podnikatelů 
do infrastruktury v České republice investovat.
Jak z této situace ven? Nabízí se vstup strategic-
kého partnera do celého projektu výstavby nových 
bloků, přičemž hlavní prioritou musí být zacho-
vání bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické 
energie pro fi rmy i domácnosti.
Časová i fi nanční náročnost tedy ukazují, že rok 
2035 se blíží mnohem rychleji, než by se mohlo 
na první pohled zdát. Vyvstává tedy logická 
otázka, kam naše energetika zamíří, pokud k roz-
voji jaderných elektráren nedojde v požadovaném 
termínu.
Jedním z hlavních cílů Hospodářské komory ČR je 
proto nepřetržitý monitoring vývoje této zapeklité 
situace. V případě náznaku negativních tendencí 
plánujeme vyvinout značný tlak na vládu, aby si-
tuaci řešila. Považuji totiž naplňování cílů Státní 
energetické koncepce za rozhodující faktor pro 
zajištění optimální energetické bilance a s tím 
související vytváření podmínek pro další hospo-
dářský rozvoj státu.

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

prezident Hospodářské komory ČR
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Úvodní slovo moderátora 
Váženi čtenáři,
v letošním roce jsem byl požádán o moderování jedné z významných regionálních akcí, kte-
rou Energetické fórum Ústeckého kraje bezesporu je. S mírným časovým odstupem jsem byl 
požádán o úvodní slovo ke speciálnímu vydání TEMA, které se nyní dostává do Vašich rukou. 
Jsem přesvědčen, že letošní fórum udrželo vysokou úroveň témat a přednášek, které zde byly 
prezentovány. Dovolte na úvod několik myšlenek, které částečně shrnují závěry tohoto setkání.

Jeden z mých předchůdců v úloze moderátora 
tohoto setkání konstatoval ve svém úvodním 
slově k předešlému vydání TEMA toto, cituji: „Jen 
málo věcí hýbe dnešním světem tak jako získá-
vaní energií potřebných pro moderní život. Když 
Albert Einstein odvodil svou krásnou rovnici dáva-
jící do vztahu energii, hmotnost a rychlost světla, 
jistě nemohl předvídat, kolik problémů bude mít 
lidstvo s její produkcí a využitím.“ S tím nelze než 
souhlasit. V době, kdy Einstein formuloval svou 
slavnou rovnici, byla průmyslová revoluce a ob-
rovský rozmach řady technických oborů na svém 
počátku. Proto v tehdejší době byla spotřeba 
energií velmi nízká a dopady, které s sebou nese 
tento rozmach a neustále se zvyšující poptávka 
po energiích ve všech jejích formách, byly v teh-
dejším světě minimální a neodhadnutelné.
Einstein však díky své intuici nejen odvodil krásnou 
rovnici, ale také popsal důležitý přírodní zákon. 
Zákon, který propojil již v té době známé zákony 
o zachování hmoty a zachování energie a který 
říká, že hmota a energie jsou vzájemně propojeny 
a že je můžeme mezi sebou jedině přeměňovat, 
nikoli však získávat z „ničeho“. Všechny výzkumy 
od doby formulace tohoto zákona vždy potvrdily, 

že se jedná o jeden z fundamentálních přírodních 
zákonů a že, na rozdíl od zákonů formulovaných 
lidskou společností nebo v moderní době politic-
kými reprezentacemi, je trvale platný.
Přirozeným důsledkem je skutečnost, že při ros-
toucích požadavcích na výrobu a tím i dodávky 
energií, rostou důsledky spojené s tímto výrobním 
procesem – využitím energetického obsahu hmoty. 
Rovnováha mezi potřebou energie a ekologickými 
dopady její výroby – přeměny – je klíčovým pro-
blémem dneška, a to na celosvětové i na regio-
nální úrovni. V Ústeckém kraji má tento problém 
ještě výrazný ekonomicky a sociální rozměr. Jedná 
se o kraj, který může směle označit za energetické 
srdce České republiky. Obyvatelé tohoto kraje jsou 
jednak zaměstnanci podniků, které jsou ekonomicky 
závislé na spolehlivých dodávkách energií, ale jsou 
také obyvatelé sídel a obcí, pečujících o čisté životni 
prostředí. V krajích na severu republiky tak bude mít 
vždy energetika i zásadní sociální rozměr.
Myslím, že řada prezentací přednesených na letoš-
ním Energetickém fóru ukázala, že klíčovým pro-
blémem je skutečně nalézt „rovnováhu“. Poučit 
se z přírodních zákonů a stejně tak jako většina pří-
rodních procesů vede k dosažení rovnováhy, měli 

bychom i my směřovat k dosažení rovnováhy mezi 
našimi představami a požadavky na výrobu energií 
bez dopadů na životní prostředí a přírodními zá-
kony, které naplnění těchto představ limitují.
Myslím, že je rozumné využít k výrobě energií 
také energie přírodních sil, kam můžeme řadit 
nové trendy výroby s využitím obnovitelných 
zdrojů. Je však třeba mít na paměti, že všechny 
naše činnosti s těmito silami musí být v rovnováze 
a že není možno přepsat přírodní zákony pouhým 
rozhodnutím politické reprezentace.

Ing. Petr Svoboda, CSc.

předseda představenstva

Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.

moderátor EF ÚK 2017
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Zbrklé opouštění uhelné energetiky – 
bude energie spolehlivá a dostupná?
To, co nazýváme Průmyslem 4.0 nebo čtvrtou průmyslovou revo-
lucí, je radikální – tedy i rychlá – změna v průmyslu, při produkci 
statků. P4.0 je „nálepka“, brand, nezáleží příliš na tom, zda změny, 
ke kterým dochází, nazveme takto nebo jinak, ale jisté je, že pro-
bíhají a znamenají změny celospolečenské.
Země s vysokým podílem průmyslu na tvorbě HDP se dostávají 
do rizikové situace. „Digitalizace všeho“, automatizace automa-
tizovatelné práce, zavádění robotů (roboticko-fyzických systémů) 
do výroby uvolňuje pracovní sílu, která bude hledat uplatnění jinde 
než dosud. Dochází k masivní decentralizaci a digitalizaci ve všech 
oblastech společnosti, včetně energetiky.
Tempo změn je velmi rychlé, ke změnám dochází všude okolo nás 
(porovnejme své mobily před deseti lety a v současnosti a způsob, 
jak jsme je používali nedávno a dnes), jedno ale zůstává, naopak 
zabývá na významu – všechny nové nástroje, jimiž se změny dějí, 
potřebují elektřinu.
Také na evropském trhu s elektřinou dochází ke změnám, orientace 
na ochranu klimatu, na „smart“ spotřebitele – komunity, které 
jsou schopny do jisté míry pokrýt spotřebu energie z vlastních 
zdrojů, mění úhel pohledu na zásobování z velkých energetických 
zdrojů. Uhlí jako zdroj energie se stává téměř zapovězeným po-
jmem, i když – na druhé straně – koksovatelné černé uhlí je pova-
žováno v evropském kontextu za kritickou strategickou surovinu.

Je jisté, že „nic nebude jako dřív“ a produkce elektřiny z hnědého 
uhlí ve zdrojích s účinností pod 40 % není řešením budoucnosti. 
Na druhé straně jsme jednou z mála zemí Evropy, která má vý-
znamná otevřená ložiska hnědého uhlí. V období zásadních spo-
lečenských změn není úplně prozíravé se jich vzdávat. Na druhé 
straně je nezbytné začít se na hnědé uhlí dívat jako na surovinu, 
která může být stejně významná jako jsou dnešní zdroje lithia.
Ve výzkumných programech podporovaných státem (např. v pro-
gramech TA ČR, zejména v programu Théta) se v současnosti ot-
vírá poměrně hodně příležitostí pro výzkum nových technologií 
také pro úplné využití uhlí jako suroviny. Vláda rovněž schválila 
zvláštní podporu výzkumu ve strukturálně postižených regionech. 
Těchto možností je třeba okamžitě využít, jinak budeme koukat, 
jak nám vlak ujíždí – spíše vlastně jak nám dron ulétává.

Ing. Rut Bízková

Středočeské inovační centrum

6.5.

8.7.
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Rád bych v tomto příspěvku představil některé potencionální body 
střetu nových technologií a jejich ambiciózního neuváženého pro-
sazování s hranicemi technických fyzikálních možností, následné 
technické problémy vznikající na základě těchto rozporů a konečně 
dopady na další rozvoj v energetice v kontextu proveditelnosti 
a ekonomiky.
Už jsme si zvykli, že v podstatě každý nový komplexní návrh 
koncepčního řešení jistého průmyslového odvětví je spojen s od-
porem pramenícím z předpokládaných problémů ekonomických, 
sociálních, ekologických, politických a dalších, které obvykle ne-
mají opravdovou přímou souvislost s technickou realizovatelností. 
Nejčastějším, ale víceméně většinou překonatelným, rozporem 
je v době pilotních projektů nesrovnatelně vyšší ekonomická ná-
ročnost oproti přístupu tradičnímu. Co když ale nová vlna změn 
nedávno nastartovaných v nejvyspělejších zemích světa v rámci 
energetiky již naráží na samotné absolutní meze technické nebo 
dokonce fyzikální překonatelnosti?
Je třeba si uvědomit, že přestože mnoho cílových úkolů energetiky 
nabízí zdánlivě různorodá řešení s mnoha možnostmi volby, tak 
díky komplikované a přitom těsné vnitřní provázanosti dílčích 
systémů jsou dopady změn vždy promítnuty v podstatě téměř 
do všech systémových komponent a spektrum skutečných reálných 
východisek se díky dílčím omezením zužuje. Tím pádem masivní 
změny koncepce nutně způsobují následnou lavinovou přestavbu 
všech podpůrných technologií. Proto je momentální souběžná 
kardinální změna v oblasti energetických zdrojů spolu s dalšími 
zamýšlenými inovacemi tak nebezpečná. Dochází totiž k přerodu 
jak charakteru primárních zdrojů směrem k problémové stabilitě 
dodávky a regulovatelnosti, tak i k nesrovnatelně nižší zatěžovací 
tvrdosti. Toto ruku v ruce s přechodem od centrální k distribuované 
výrobě se může stát potencionálně nezvládnutelným konceptem, 
pokud se bude aplikovat s překotným tempem a s bezuzdnou pe-
netrací napříč elektrizační soustavou.
Aktuálními změny zahrnují jak zmíněné zavádění obnovitelných 
distribuovaných zdrojů energie, tak jejich propojení s pokročilými 
smart technologiemi ve všech fázích od výroby po spotřebu se sou-
časným vznikem zcela nových organizačních fenoménů, jako jsou 
například virtuální elektrárny. V souvislosti se zaváděním jsou 
obvykle zmiňovány nepříznivé důsledky týkající se zejména:
• Nutnosti sofi stikovanějšího plánování výroby vzhledem k ne-

stabilitě, nízké spolehlivosti a komplikované předvídatelnosti 
dodávek obnovitelnými zdroji.

• Potřeby zajistit nadstandardní operativní výkonovou zálohu 
tradičními zdroji netrpícími neduhy OZE.

• Požadavků na vybudování nebo alespoň přizpůsobení konek-
tivity ke zdrojům pro roztroušenou výrobu.

Ojediněle jsou pak diskutovány aspekty projevující se:
• Mohutnými přetoky energie na nadnárodní úrovni, které ná-

sledně způsobují přetížení koncepčně nepřipravených linek 
a vytvářejí nadstandardní výzvy pro dispečery řízení. Přetoky 
jsou fyzikálně určené Kirchhoffovými zákony a změna jejich 
podmínek je tedy možná pouze úpravou parametrů přenoso-
vých pojítek. Toto v minulosti nebylo nutné řešit a příslušné 
technologie dosud nejsou ani vyzrálé, ani levné.

• Zásadní komplikací při zajišťování bezpečnosti beznapěťo-
vým stavem pro údržbu a revize silových zařízení při kon-
ceptu distribuované výroby. Nové rozložení topologie zdrojů 

nejednoznačně určuje směr toku energie a provedení stejného 
opatření znamená tudíž zabezpečit místo nejenom z jednoho, 
ale z mnoha směrů.

Kromě citovaných problémů však existují další obtíže, které nejsou 
příliš komentovány. Dále budou popsány možné nepříznivé projevy 
dvou takových zajímavých svízelných okolností.
Mezí, která by mohla v kontextu předchozího popisu být technicky 
nebo dokonce fyzikálně nezdolatelnou, je ztráta dostatečné přiro-
zené systémové stability při aplikaci všech nových trendů, které 
jsou v energetice nyní implementovány. Ohrožena je současně jak 
globální rovnováha činné energie při výkyvech její výroby a po-
třeby, tak i lokální bilance. Je třeba podtrhnout, že toto se týká 
i rovnováhy jalové energie. Zejména v kontextu nutného souladu 
malých změn výroby, spotřeby a ztrát v krátkém časovém hori-
zontu může být situace silně vyhrocena. Jedná se o problematiku 
tzv. malých kyvů, což odkazuje na malé změny fázových pootočení 
zasažených alternátorů. Problém vyvstává u činné energie nejen 
díky zmiňované nízké spolehlivosti a regulovatelnosti nových 
zdrojů, ale i díky jejich handicapu v přirozené rezervě výkonu, 
dosud zřejmě nedostatečně diskutované. Historicky totiž téměř 
všechny velké elektrické zdroje měly jako mezičlánek výrobního 
řetězce mohutné soustrojí turbíny a alternátoru, přímo synchronně 
zapojeného do soustavy. Mechanická setrvačnost soustrojí pak 
samovolně hradila malé a rychlé výkyvy systémové nerovnováhy 
energie. Dalším energetickým vyrovnávacím polštářem byly ener-
getické kapacity použitých termodynamických médií, tedy přede-
vším vodní páry a proudící vody. Nové zdroje mají jako konečný 
výrobní agregát obvykle výkonový měnič, který tuto schopnost 
při klasickém, dosud používaném, technickém řešení postrádá. 
Platí to jak pro zdroje fotovoltaické, tak i pro většinu větrných 
elektráren. Koncepce nové elektrizační soustavy, získaná pouhým 
přebudováním stávajících výrobních kapacit na nové zdroje, je 
tedy v tomto ohledu nemyslitelná. Fyzikální zákony, které v tomto 
případě v minulosti pracovaly v náš prospěch, jsou zejména zákon 
zachování energie, první termodynamický zákon a druhý New-
tonův zákon. Této výhody se využitím nových zdrojů zbavujeme.
Při současném působení širokého zavedení zdrojů s proměnlivým, 
nepředvídatelným výkonem bez setrvačnosti a bez možnosti 
účinné akumulace hrozí nebezpečí vzniku systému, jehož vlast-
nosti lze metaforicky připodobnit k situaci, kdy provádíte zásadní 
změnu stávajícího dopravního provozu směrem k novému, v němž 
se vyskytují vozidla, která:
• Mají nezávisle na řidiči proměnlivý výkon motoru.
• Téměř nelze přesně předvídat výpadky jejich motoru.
• Provedení je extrémně lehké, takže výkyvy pohonu, ale 

i jemné změny nákladu a nerovnosti terénu mají přímý, cha-
otický a intenzivní důsledek na pohyb vozidla.

• Řidič nemá nainstalovaný plynový pedál, popř. není legislativní 
nástroj donutit jej ho používat.

• Taková vozidla jsou roztroušená v celé dopravní síti.
• Je nutné k nim dodatečně vlastnit, udržovat provozuschopné 

a v pohotovosti tradiční záložní vozidlo v blízkosti jejich 
výskytu.

Další zodpovědný postup by měl být tedy nejen podmíněn in-
stalováním zdrojů s plnohodnotným systémem regulace činného 
a jalového výkonu, ale i nějaké odpovídající rychlé a výkonné 
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akumulace energie pro každou dílčí jednotku. K tomu je třeba 
nezapomenout na nutnou nesrovnatelně sofi stikovanější globální 
regulaci činného a jalového výkonu. Technická řešení obou zmíně-
ných doplňků budou nesmírně ekonomicky náročná. Jaká budou 
další dílčí nabalená opatření, lze už do všech důsledků odhadovat 
jen stěží a pouze v hrubých obrysech.
Druhým velmi nebezpečným projevem, který dosud není příliš 
v centru pozornosti, je mnohem širší očekávatelný rozsah mezních 
napěťových poměrů na sběrnicích a na linkách při obousměrných 
tocích energie a jejich značně proměnné velikosti. Toto se týká 
toků jak činných, tak zejména, paradoxně často opomíjených, toků 
jalových výkonů. Fyzikální chování tentokrát souvisí se vztahy 
mezi toky výkonu a parametry napětí ve střídavých harmonických 
obvodech vyplývající ze zobecněných Ohmových zákonů. Existuje 
tedy vazba mezi elektrickými toky a velikostí napětí v elektrickém 
systému podobně jako existuje souvislost mezi objemem toku 
tekutin a velikostí tlaku v potrubním systému.
Nabízí se tedy opět přirovnání nešťastné situace vyplývající z ne-
uváženého zavádění distribuované výroby ke krevnímu oběhu, 
kde již nelze očekávat klesající průtok a tlak směrem od srdce 
ke kapilárám v důsledku nepředvídatelné aktivity dalších srdcí 
roztroušených v systému s proměnnou a dosud nedostatečně 
řízenou výkonností.
Příprava na nové podmínky musí zajistit navrhnout a vybudovat 
celý systém pro mnohem vyšší hladiny průtoků činného (popř. 
i jalového) výkonu, než je odpovídající místní spotřeba nebo po-
třebný globální přenos, což zahrnuje zejména vyšší instalované 
výkony transformátorů a přenosové kapacity vedení. Přesto se dá 
předpokládat v takovém „organismu“ vznik míst s poměrně roz-
dílným tlakem a výskyt kritických stavů mdlob či infarktů, čili 
beznapěťových stavů směřující k úplným výpadkům a nebezpeč-
ných přepětí namáhajících izolační systémy zařízení s možným 
vznikem přeskoků.

Představené neblahé důsledky nejsou jedinými, které lze očeká-
vat. Avšak byť i jen z těchto dvou lze odvodit některá systémová 
nebezpečí, kterých je třeba se obávat:
• Mnohonásobné lavinovité rozpady soustavy na dílčí ostrovní 

teritoria s omezenými možnostmi zajištění spolehlivosti 

a kvality dodávek. Tyto rozpady mohou vznikat jak na úrovni 
Evropské UCTE, tak národní i regionální.

• Výkyvy parametrů kvality elektřiny, zejména velikosti napětí.

V případě pokračování nastartovaného rozvoje nových technolo-
gií a trendů v energetice je tedy třeba pro omezení negativních 
důsledků počítat s následujícími opatřeními:
• Bude nutné vyvinout, technologicky zvládnout a instalovat 

řídící a chránící systémy zcela nových kvalitativních rozměrů 
ve všech oblastech výroby, přenosu, distribuce i spotřeby 
elektrické energie.

• Navýšení výkonových kapacit opět ve všech zmíněných ob-
lastech ES při snaze dodržet obdobnou úroveň spolehlivosti 
jako v současnosti, zvláště pak s ohledem na souběžné po-
žadované navyšování kvality.

• Instalace silových vybavení nového typu (nestačí jen „smart“) 
umožňující řešit nové podmínky (regulační transformátory 
s vyšším rozsahem, popř. typu phase-shift, akumulace energie, 
kompenzace jalového výkonu, atd.).

• Posílení odolnosti systému na negativní dopady (navýšení 
izolační úrovně, připravenost spotřebičů na výkyvy, atd.).

V souvislosti s tím vším lze pochopitelně očekávat navýšení ná-
kladů investičních i provozních. Existuje ovšem nemalé nebezpečí, 
díky opuštění koncepce stavěné na přirozené stabilitě a jedno-
duchém hierarchickém principu objemu i směru toku v soustavě, 
že provázanost systému může způsobit fatální disfunkci, která 
se dokonce může projevit až s určitým časovým odstupem, s ne-
možností nápravy a v nebývalé intenzitě.

Příspěvek konference i tento článek vznikl za podpory projektu 
SGS-2015-031.

doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.

Katedra elektroenergetiky a ekologie, Fakulta elektrotechnická,

Západočeská univerzita v Plzni
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40.39.

Ohlasy EF ÚK 2017

NEJSEM ODBORNÍK NA ENERGETIKU, a tak mi, prosím, hned 
na úvod odpusťte, že toto téma jaksi pominu. Před letošními 
prázdninami jsem jel na služební cestu přes Jesenici ve Středo-
českém kraji. Pár set metrů za městem se skrývá Hotel Jesenice. 
A právě zde jsem měl možnost být v roce 2011 u toho, když vznikl 
záměr uspořádat energetické fórum. Proč právě zde? Iniciativa 
vzešla po společné schůzce představitelů společnosti NET4GAS 
a zástupců Ústeckého kraje a Plzeňského kraje. První energetické 
fórum se tak konalo v Plzni, a to i s účastí představitelů Ústec-
kého kraje. Toto první fórum mělo v témže roce i svou druhou 
část, která se konala v Ústí nad Labem. Od roku 2011 se toto 
fórum koná již pravidelně. Nyní již jako zavedená značka EF ÚK – 
Energetické fórum Ústeckého kraje. A nyní se vrátím na počátek 
tohoto příspěvku. Nejsem odborník na energetiku, podstatnou 
složkou mé práce je organizace. A proto si po těch letech neustá-
lého vylepšování tohoto fóra na každoročně modifi kované nosné 

téma „Energetika v Ústeckém kraji“ dovolím konstatovat, že neu-
stále rostoucí úroveň přednášek, složení účastníků a výstupy jsou 
možné díky lidem, kteří toto EF ÚK organizují. Využiji tedy tohoto 
prostoru k poděkování zejména panu Rudolfu Jungovi, který jako 
představitel Okresní hospodářské komory v Mostě je tou správnou 
osobou – odborným garantem EF ÚKu. Poděkování patří také další 
člence organizačního týmu, paní Heleně Veverkové, jejíž jméno 
již nemusím doplňovat funkcí, protože je osobou natolik známou 
a erudovanou, že ji každý v oblasti energetiky zná. A to nejen 
v našem kraji, ale bez přehánění v celé České republice. A po-
děkování patří také těm, kteří se podílejí na samotné organizaci 
akce, tzn. pracovnicím OHK Most a svým kolegyním a kolegům 
z odboru kancelář hejtmana.

Ing. Luboš Trojna

vedoucí kanceláře hejtmana ÚK

Děkuji organizátorům za uspořádání již 7. ročníku konference 
Energetické fórum Ústeckého kraje. Konference proběhla na pro-
fesionální úrovni, byla jen nepatrně poznamenána změnou konfe-
renciéra na poslední chvíli. Témata jednotlivých příspěvků cílených 
na problematiku energetiky, životního prostředí a sociální oblasti 
Ústeckého kraje byla zajímavá, stejně jako bonus v podobě zahra-
ničního příspěvku k dané problematice.
Na konferenci zazněly jak názory zástupců společností zabývajících 
touto tématikou, tak i představitelů kraje. Prezentace byly zamě-
řeny na současnost a budoucnost Ústeckého kraje bez uhelného 
průmyslu, i když dobývání nerostů zde bylo zmíněno v souvislosti 
s těžbou lithia na Cínovci. Z jednotlivých vystoupení mě velmi 

zaujal Doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D. ze Západočeské univerzity, 
s velmi pěknou a názornou přednáškou o vlivu nových ekologic-
kých zdrojů výroby elektrické energie na elektrickou síť, což je, dle 
mého názoru, oblast v současnosti velmi opomíjená.
Je škoda, když se plně nevyužívá potenciál nerostného bohatství 
kraje i v okamžiku, kdy již existují technologie na jeho využití re-
spektující ekologické předpisy. Současná vize o budoucnosti kraje 
nepřináší rychlý výsledek a bude velmi drahá. Je otázkou, zda naše 
děti budou za naše rozhodnutí vděčné anebo budou žít někde jinde.

Ing. Milan Boháček

generální ředitel United Energy
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Ohlasy EF ÚK 2017
Již 7. energetického fóra Ústeckého kraje jsem se zúčastnila poprvé 
a byla jsem velmi mile překvapena vysokou úrovní jak vystupu-
jících, tak i zástupců odborné veřejnosti. Fórum řešilo výzvy a ná-
roky na energetiku průmyslové revoluce 4.0., diskutovali jsme jak 
nad kroky a činy MPO, tak našimi zdroji lithia v Severočeském kraji, 
zimním energetickém balíčku EU, ale i dalších otázkách spojených 
s krajem, který je symbolem energetiky v Čechách. Věřím, že si každý 

odnesl z Fóra nejen poznatky, ale i zamyšlení nad tím, kam kráčí ener-
getika u nás...Přeji dalšímu fóru stejný úspěch a těším se na setkání.

Mgr. Irena Bartoňová Pálková

viceprezidentka HK ČR

Energetické fórum Ústeckého kraje 2017 lze hodnotit jako velmi 
vydařené. K tomuto hodnocení přispěly prezentace odborníků 
na energetiku z MPO ČR, Středočeského inovačního centra, Zápa-
dočeské univerzity Plzeň a zástupců krajských reprezentací. V řa-
dách posluchačů se objevili zástupci subjektů z oblasti energetiky 
a představitelé měst a obcí, což je jasným signálem, že tato té-
matika je v dnešní době velice aktuální. Surovinová a energetická 
politika státu je do budoucna důležitým a strategickým tématem 
nejen pro fi rmy v ČR, ale i pro občany ČR.
Velká část tohoto fóra se věnovala tématu budoucí možné těžby 
lithia na Cínovci v Krušných horách. Je třeba, aby se stát vyhnul 

zpolitizování tohoto tématu a jednoznačně se toto téma řešilo 
po odborné stránce. Pokud dojde k těžbě, tak je třeba zajistit, 
aby těžba i následné zpracování až po konečný produkt probíhalo 
v Ústeckém kraji nebo v ČR.
Ani otázka těžby hnědého uhlí nebyla jednoznačně zodpovězena. 
Je třeba si uvědomit, jak je hnědé uhlí pro stát stále strategickou 
surovinou a ještě dlouho bude pro výrobu tepla a el. energie.

Pavel Murcko

místopředseda

Sdružení odborových organizací Czech Coal Group
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40.39.

Ohlasy EF ÚK 2017
V pátek 14.9.2017 se v Ústí nad Labem konalo 7. Energetické fórum 
Ústeckého kraje. Jako vždy v důstojném prostředí, s dobrou režií, 
s kvalitními přednáškami a pozornými účastníky. Organizátoři roz-
dělili přednášky do dvou bloků, první byl zaměřen na energetiku a její 
aktuální vývoj, druhý blok na přínosy energetiky pro rozvoj Ústeckého 
kraje. Obě témata jsou sama o sobě velmi široká a každé z nich by 
mohlo být předmětem samostatných akcí s větší podrobností, protože 
nových informací v obou směrech je hodně. V rozvoji energetiky je 
celá řada nových impulzů a požadavků ze strany Evropské unie k po-
době a transformaci energetiky v příštích desetiletích a k regulaci 
trhů zdrojů energie, jejichž naplňování prochází nelehkým procesem 
implementace do národních podmínek. To se samozřejmě odráží 
v ekonomických, sociálních a územních charakteristikách Ústeckého 

kraje. V rozvojových záměrech kraje proto začínají převládat revitali-
zační, resocializační a transformační témata, což se projevilo ve vět-
ším akcentu na tato témata v programu konference. Jako tradičnímu 
účastníkovi konference mě sice chyběly vystoupení zástupců uhelných 
společností, kteří by mohli prezentovat např. aktuální problematiku 
přípravy těžeb HU za posunutými územími limity na Bílině, nebo 
problémech s přeložkami sítí na Vršanech, ale mohu říci, že mě pocit 
absence těchto informací vykompenzovala šíře a pestrost témat před-
nášek v druhém bloku, vč. zprostředkování zkušeností s transformací 
Lužického hnědouhelného revíru. Takže celková spokojenost.

Ing. Ladislav Pelcl

ředitel VUPEK-Economy, s.r.o. Praha

Již 7. konference, která proběhla za účasti řady odborníků, opětovně 
poukázala na nezbytnost urychleného řešení kompletní zajištěnosti 
energetiky, ne jenom pro Ústecký kraj, ale pro celou republiku. Lehce 
jsem byl zklamán nepřítomností ministrů Ing. Šlechtové a Ing. Ha-
vlíčka, MBA, přestože se jejich zástupci snažili maximálně odpovědět 
na naše dotazy. Možná že se mýlím, ale můj dojem byl ten, že celá 
koncepce energetiky čeká pouze na rozhodnutí politiků, kteří si hrají 
své hry. Obávám se, že to může být politický souboj v blízké budouc-
nosti. Může znamenat velké problémy pro Českou republiku.
Problémy jsou sice od toho, aby se řešily, avšak energetické zajištění 
země patří mezi nejdůležitější, které se nedají odkládat. Pokud však 
není jasná koncepce podložená časovými kroky, ale také podložené 
fi nančním zajištěním státu, může opravdu dojít k blackoutu, který 

si nikdo nepřeje. Pro Ústecký kraj je to velmi citlivé téma, které 
se, bohužel, řeší na úrovni energetických fór či konferencí. Jejich 
závěry jsou na vysoké odborné úrovni, avšak bez jasné odezvy těch, 
kterých se to týká. Surovinová naleziště (např. hnědého uhlí) se nyní 
konzervují, bez analýzy, co to přinese do budoucnosti. Mám obavy, 
že takto pojatá současná koncepce bude tvrdě zaplacena státem, 
pokud náklady nepřenese stát na nás občany.
Možná, že můj příspěvek je velmi kritický, ale obávám se, že ur-
čitá nečinnost ministerstev, která čekají na zadání politiků, může 
k nechtěnému blackoutu vést.

Petr Červenka

starosta města Meziboří
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32.31.

Ohlasy EF ÚK 2017
Pro Ústecký kraj má velký význam rozhodnutím vlády navýšit 
částku na realizaci programu řešení ekologických škod vzniklých 
před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústec-
kém kraji a v Karlovarském kraji o 3 mld. Kč. Považuji informaci 
o provedených projektech řešení ekologických škod vzniklých před 
privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Kar-
lovarském kraji a o možnosti doplnit už realizované projekty o další 
za nejzásadnější informaci, která na Energetickém fóru Ústeckého 
kraje v letošním roce zazněla. Stát má vůči Ústeckému a Karlo-
varskému kraji v souvislosti s řešením ekologických škod stále 
závazek. Oba kraje republiku desítky let zásobují uhlím. 15 miliard 
korun, které stát uvolnil v roce 2002 na odstranění vzniklých škod 
v našem ani v Karlovarském kraji nestačilo. Z patnácti miliard ply-
nuly ve formě DPH tři miliardy zpět do státního rozpočtu. Fakticky 
tak oba kraje dostaly původně od státu pouze dvanáct miliard. 
Nově tak budou uvolňovány dotace ze tří miliard korun na již jed-
nou schválené projekty, například na rekreační zóny, průmyslové 
zóny, komunikace – většinou obchvaty měst, revitalizace vodních 
toků, nechybí cyklostezky, ale ani plochy na individuální výstavbu. 

Zajímavý byl také příspěvek, ve kterém byly představeny všechny 
nejzásadnější již realizované projekty rekultivací. Pro města a obce 
mají největší význam sanační projekty v okolí nově vzniklých jezer 
Most a Ležáky a také projekty realizace inženýrských sítí, které 
umožňují městům další rozvoj. Energetické fórum Ústeckého 
kraje přináší každoročně nová zamyšlení nad využitím energie 
a predikce vývoje energetického trhu. Pro Ústecký kraj je v oblasti 
energetiky důležitý restart hospodářského rozvoje a modernizace 
regionální ekonomiky. Je nutné se zaměřit na zpracování Územní 
energetické koncepce Ústeckého kraje a její naplňování s přihléd-
nutím na možné budoucí využití těžby lithia pro rozvoj regionu. 
Ústecký kraj musí dále pracovat na přípravě následného energe-
tického zaměření kraje s přechodem na ekologicky šetrnější zdroje 
energie, jako jsou přečerpávací elektrárny, geotermální potenciál 
podzemních vod apod. Všechna tato témata byla na Energetickém 
fóru Ústeckého kraje v letošním roce otevřena a diskutována.

Mgr. Martin Klika, MBA, DBA

náměstek hejtmana Ústeckého kraje
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9.8.

Ohlasy EF ÚK 2017
Letošní 7. ročník konference „Energetické fórum Ústeckého kraje 
2017“ se věnoval tématu “Energetika, partner pro život“. Ústecký 
kraj je stále energetickým centrem České republiky a proto ho 
budoucnost energetiky zásadně ovlivňuje. V regionu je energe-
tika nejen významným zaměstnavatelem a investorem, ale také 
odpovědným partnerem. Proto letošní fórum dalo příležitost uká-
zat i na další přínosy energetiky vedoucí k rozvoji a konkurence-
schopnosti Ústeckého kraje. Záštitu nad fórem převzali ministr 
průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, ministryně pro místní rozvoj 
Karla Šlechtová a president Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. 
Je velká škoda, že žádný z nich se konference osobně nezúčastnil.
Energetické fórum 2017 bylo zaměřeno na dva bloky: na aktuální 
vývoj situace v oblasti energetiky a na přínosy energetiky pro 
rozvoj Ústeckého kraje. V prvním, velmi zajímavém bloku, mě 
zaujala přednáška ředitele odboru surovinové politiky MPO Pavla 
Kaviny “ Nová surovinová politika ČR a role Ústeckého kraje při 
jejím naplňování“, který se mimo jiné zaměřil na problematiku 
související s těžbou hnědého uhlí a také na v současné době velmi 
diskutovaného lithia. Ve druhém, obsáhlejším bloku, byly před-
nášky zaměřeny na transformaci regionu po těžbě u nás, na zku-
šenosti z Lužického hnědouhelném revíru, na využití potenciálu 

budoucí jezerní krajiny v severozápadních Čechách, na aktivity 
ČEZ a na možnosti využití energetiky při likvidaci komunálních 
odpadů. Důležitá byla i informace o schválení „Akčního plánu 
hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského 
a Karlovarského kraje 2017-2018“, v rámci kterého vláda na svém 
zasedání 4.9.2017 svým UV č. 625 schválila navýšení původních 
15 mld. Kč. na řešení ekologických škod v pánevních oblastech 
na částku 18 mld. Kč. O významných rozvojových projektech v Ús-
teckém kraji fi nancovaných z těchto prostředků hovořil ve své 
přednášce Vladimír Šanda z odboru hornictví MPO.
Vysoká účast i široká diskuze ukazují, že energetika je stále pova-
žována za strategické odvětví státu a je předmětem zájmu nejen 
odborníků, ale i veřejnosti.
Je také nesporné a i letošní fórum to potvrdilo, že problematika 
energetiky má nejen technický a bezpečnostní rozměr, ale má 
i výrazný vliv na sociální problematiku regionu. Proto byla a do bu-
doucna bude energetika ve všech fázích působení ve velké pozor-
nosti i Hospodářské a sociální rady Mostecka.

Ing. Helena Veverková

předsedkyně HSRM
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Motto:
Povídají si Google, Facebook, Wikipedie, internet a elektřina.
Google říká: „Já všechny najdu!“
Facebook: „Já všechny znám!“
Wikipedie: „Já všechno vím!“
Internet: „Kdyby nebylo mě, tak tu nejste!“
Elektřina: „Tak se všichni uklidníme...“

Vážení čtenáři,
následující řádky časopisu TEMA speciál 
jsou jakousi tečkou za 7. ročníkem „Ener-
getického fóra Ústeckého kraje 2017“.

Od dávných dob je sedmička pokládána za číslo 
šťastné, moudré, božské a dokonce kouzelné. Číslo 
sedm má prý i těsné spojení s přírodou, harmonií 
a vesmírem. Je pouhou náhodou, že na letošním 
fóru jsme se v jakémsi „sedmičkovém“ souladu 
bezděčně pokusili zaměřit, kromě klasických pro-
blémů energetiky, také na vliv energetiky na náš 
život pod základní ideou fóra,

„Energetika – partner pro život“.
Je nesporné, že energetika v každé oblasti, kde 
je soustředěna, ovlivňuje život lidí nejen po pozi-
tivní stránce zajištění prosperity regionu, ale také 
z hlediska životního prostředí, což bylo a stále je 
vnímáno jako její negativní daň za bezpečnou 
a dostupnou energii. Je to zcela jistě snadno 
ověřitelná pravda, ale je také faktem, že vlivem 
energetiky se po následných rekultivacích, revita-
lizacích a resocializaci krajina mění a nabývá ne-li 
stejného, tak v mnoha případech i daleko většího 
celospolečenského významu. Ovšem je zde pro-
blém, že tyto procesy mnohdy přesahují reálný věk 
obyvatel a energetika musí čelit neustálým útokům 
od aktuálně dotčených obyvatel, a proti energe-
tické kampani slouží také jako nástroj k ukájení 
ambicí a zviditelnění různých iniciativ a bohužel 
i populistické politiky.
V několika minulých letech jsme zažili mnohdy ne-
vybíravé a technickými argumenty prosté útoky 
na energetiku, zejména na těžbu uhlí, s bláhovými 
vizemi o vyřešení problémů energetiky náhradou 
a razantním omezením té klasické, tedy uhlíkové 
a vysněnými úsporami. I o tom byla minulá energe-
tická fóra, která vysílala varovné apely o rozporech 
chtění s technickou a věcnou realitou, které se více 
méně potvrzují, mimo jiné i nedávno prezentova-
nými novinovými titulky:
- Přes masivní energetické úspory dosáhla v loň-

ském roce díky žádoucímu ekonomickému 
růstu spotřeba elektřiny rekordní hodnoty 
téměř 61 terawathodin, což je meziroční ná-
růst o 3 %.

- Podle aktuálních dat ministerstva průmyslu 
a obchodu se v Česku v prvním pololetí 2017 

vytěžilo 19,3 milionu tun hnědého uhlí, což je 
za stejné období 2016 o 3,9 % více.

- HN 21. 9. 2017 – „Ceny vzrostou kvůli dra-
hému uhlí – Domácnosti i firmy si připlatí 
za elektřinu“.

Dalo by se jistě v tomto duchu pokračovat, což 
jistě v pracovních pořádcích budeme, ale v letoš-
ním fóru jsme se většinově věnovali přece jenom 
energetice z jiného úhlu pohledu. Šlo nám o to 
představit energetiku ve světle toho, co může 
z hlediska zdrojů a zákonné povinnosti do regi-
onu přinést a jaké problémy se musí pro udržitel-
nost řešit. On není až tak problém v technickém, 
věcném a fi nančním zajištění rekultivací, což je 
uvedení krajiny do funkčního stavu. Problém, ze-
jména fi nanční, se jeví v zajištění revitalizace, což 
je možným výkladem zavedení sítí a komunikací 
do zrekultivovaných území. Těžař, oproti třeba SRN, 
tuto povinnost ze zákona nemá a obce již zpravidla 
nemají zdroje. Největším problémem je třetí fáze, 
konečná resocializace, tj. přivedení lidských akti-
vit do rekultivovaných a revitalizovaných oblastí, 
což je zcela v politické odpovědnosti. Zde je velmi 
podceňovaný problém dlouhodobé udržitelnosti 
minimálně z hledisek krytí provozních nákladů.
Právě těmto problémům jsme se snažili dát prostor 
a zahájit na tato témata diskuse, zejména v poli-
tické sféře správy území. Zcela záměrně jsme zařa-
dili přednášku, kterou přednesl pan Karsten Feucht 
ze SRN, kde jsou v této oblasti velké zkušenosti 
vedoucí k dlouhodobé funkčnosti a prosperitě.
Z jeho přednášky jsem si dovolil k zamyšlení po-
užít jeho 5 základních otázek, na které si musí 
i naše společnost odpovědět a kde zdůrazňuji tu 
nejzákladnější:
1.  Kdo bude moderovat dlouhý proces 

obnovy území s mnoha konfl ikty?

A následující 4:
2. Kdo zpracuje vizi pro budoucnost regionu?
3. Kdo zapojí obyvatelstvo a zajistí jeho účast?
4. Kdo bude hledat mezioborová řešení pro nová 

využití a pro nový hospodářský rozvoj?
5. Kdo zorganizuje výměru znalostí a zkušeností?

Dovolím si tvrdit, že zejména ta první a poté 
i další čtyři nezodpovězené otázky, jsou naleze-
ním odpovědí zásadním a základním počinem 

pro zabezpečení komplexního rozvoje energeti-
kou dotčených území. Pokud letošní EFÚK založilo 

„semínko“ pochybností a zodpovědnosti, pak byl 
jeden jeho letošní cíl naplněn.
Na závěr mi prosím promiňte malé zlehčení 
vtípkem v úvodu nad tímto článkem, ale on je 
i v dnešní éře „4.0“ velice aktuální a pravdivý. On 
totiž přesně zdůvodňuje to, proč se energetice 
v našem kraji stále věnujeme a věnovat budeme, 
přesněji musíme. A že to nemusí být záludně aktu-
ální jen v digitálních sférách je celkem jasné, ale je 
i laicky lehce představitelné zoufalství hospodyňky 
nad rozteklým mrazákem, nebo bez elektřiny ne-
funkčním plynovým kotlem, když už by se třeba 
nevyžehlená košile dala nazvat módním hitem. Ale 

„blackoutu“, o kterém je prakticky řeč, jsme se vě-
novali na minulých fórech, takže jen připomenutí.

A úplně posledními slovy bych velmi rád poděko-
val našemu úřadu a pracovnímu týmu OHK Most 
za dobré organizační zvládnutí akce, také za vy-
dání tohoto čísla „TEMA“, a v neposlední řadě 
všem přednášejícím za podnětné a profesionálně 
zpracované přednášky. Vedení Ústeckého kraje, 
jmenovitě hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi, děkuji 
za možnost formou energetických fór, které svým 
významem a pověstí již přesahují rámec kraje, vě-
novat se problematikám energetiky.

Těším se na setkání při EF ÚK 2018.

S úctou

Ing. Rudolf Jung

předseda OHK Most

Závěrečné slovo ZÁSTUPCE OHK MOST
– ORGANIZÁTORA A ODBORNÉHO GARANTA EF ÚK 2017
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Úložiště Richard se otevřelo veřejnosti
Druhá sobota v září patřila zájemcům o návštěvu úložiště nízko a středně aktivních odpadů Richard. 
SÚRAO uspořádala v této lokalitě na okraji Litoměřic den otevřených dveří. Bezmála dvě stovky jeho 
účastníků se přesvědčily, že radioaktivní odpady se v bývalém vápencovém dole ukládají za existence 
zcela striktních bezpečnostních opatření. Bylo to poprvé po více než padesáti letech (v provozu 
od roku 1964), co se úložiště otevřelo návštěvníkům.

Hlavním cílem SÚRAO bylo ukázat přícho-
zím, že Richard nepředstavuje pro své 
okolí žádnou hrozbu, demonstrovat, jak 
probíhá přejímka radioaktivního odpadu 
a jeho uložení.

Lidé, kteří navštívili podzemní prostory úložiště 
se navíc na svých vlastních dozimetrech mohli pře-
svědčit, že ozáření je zcela minimální. Představuje 
přibližně jednu setinu dávky, kterou člověk obdrží při 
transatlantickém letu z Prahy do New Yorku. V rámci 
dne otevřených dveří se přímo do úložiště Richard 
podívalo 104 lidí především z Litoměřic a vesnic 
v jejich okolí. Zájem o návštěvu podzemí byl pocho-
pitelně mnohem větší, ale z bezpečnostních důvodů 
během jednoho dne více lidí do Richarda nemůže. 
Maximální počet návštěvníků v jedné skupině činí 8. 
Ještě před vstupem musí absolvovat bezpečnostní 
školení, „nafasovat“ helmy, dozimetry, svítilny a zá-
chranné dýchací přístroje. Teprve pak se mohou vy-
dat na samotnou prohlídku. Pracovníci SÚRAO tak 
během dne otevřených dveří provedli vnitřními pro-
story úložiště celkem 13 skupin. Ovšem i venku bylo 
na co se dívat a co studovat. Ti, kteří se do úložiště 
z kapacitních důvodů nedostali, se rozhodně nenu-
dili. V nadzemní části areálu Richard bylo zbudováno 
celkem 5 stanovišť, která byla tematicky zaměřena 
na různé aspekty vzniku a ukládání radioaktivních 
odpadů. Na každé zastávce byl k dispozici odborník 
SÚRAO zaměřený na danou problematiku a připra-
vený odpovídat na všetečné otázky. Krok za krokem 
se tak mohli návštěvníci seznámit s metodami zkou-
šek obalových souborů, se zajišťováním bezpečnosti 
na úložišti Richard, se zajímavou historií Richarda 

(bývalý vápencový důl i tajná nacistická továrna), 
s dalšími úložišti v České republice, s měřením radio-
aktivity či s projektem hlubinného úložiště. Většina 
návštěvníků využila také atraktivní možnost vyfoto-
grafovat se před naklíčovaným pozadím a získat tak 
snímek „přímo“ z vnitřku úložiště (kde se fotit nesmí). 

Nechybělo samozřejmě ani zázemí pro děti a stánek 
s občerstvením. Úložiště Richard je v provozu od roku 
1964. Ukládací kapacity jsou zbudovány v prostorách 
bývalého vápencového dolu uvnitř vrchu Bídnice, ne-
daleko Litoměřic. Již od poloviny 19. století se zde 
těžil vápenec a v období 2. světové války zde na-
cisté zbudovali tajnou podzemní továrnu. Od roku 
1964 jsou přibližně 2 kilometry chodeb (z celkových 
zhruba 40 km) využívány pro ukládání nízko a středně 
aktivních odpadů. Tyto takzvané institucionální od-
pady pocházejí například z průmyslu, laboratoří či 
nemocnic. Typicky se jedná třeba o rukavice, injekční 
stříkačky, odpad z výroby radiofarmak nebo vyslou-
žilé požární hlásiče. Samotné odpady jsou umístěné 
ve stolitrových sudech. Ty se potom vkládají do sudů 
o objemu 200 litrů. Prostor mezi oběma sudy je vypl-
něný betonem. Vnější stěna ochranného sudu je po-
zinkovaná a natřená antikorozním přípravkem. Ročně 
je do úložiště Richard uloženo 300 až 400 takových 
sudů. Protože den otevřených dveří na Richardu 
se mimořádně vydařil a byl o něj velký zájem, určitě 
akci v příštím roce zopakujeme. Věříme, že se nám 
podařilo nastartovat zajímavou tradici.
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JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

Spočítejte si úsporu 
na www.cez.cz/plyn 
nebo zavolejte 
na 800 810 820

Platíte za plyn nad 11 000 Kč ročně?

Vyzkoušejte 
Plyn od ČEZ. 
Bez závazků
Ušetříte klidně i několik tisíc ročně. 
Kvůli nízké ceně plynu se už nemusíte 
upisovat na několik let. 

Řekněte si o smlouvu bez závazků.

Porovnejte si roční náklady na plyn s produkty bez závazků od největších dodavatelů

innogy ČEZ E.ON ČEZ Bohemia Energy ČEZ
Standard Plyn BezObav Plyn Jubileum Plyn

distribuční území GasNet, s.r.o. distribuční území E.ON Distribuce, s.r.o. distribuční území GasNet, s.r.o.

malý byt 8 MWh/rok 13 640 Kč 10 989 Kč 13 714 Kč 12 087 Kč 13 215 Kč 10 989 Kč

velký byt 10 MWh/rok 16 246 Kč 13 172 Kč 16 183 Kč 14 520 Kč 15 665 Kč 13 172 Kč

malý dům  15 MWh/rok 22 763 Kč 18 633 Kč 22 357 Kč 20 603 Kč 21 791 Kč 18 633 Kč

velký dům 31 MWh/rok 43 030 Kč 35 519 Kč 43 400 Kč 39 527 Kč 40 807 Kč 35 519 Kč

Proč je cena Plynu od ČEZ pokaždé jiná? Cena se skládá z obchodní a distribuční části, a právě ceny za distribuci se liší podle toho, na jakém území 
máte odběrné místo. Tyto ceny určuje Energetický regulační úřad. Ceny uvádíme včetně 21% DPH. Přehled byl vytvořen 1. 9. 2017. 


