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Základní údaje
Studie „Externí náklady prolomení limitů těžby na Mostec-
ku“ předkládá vyčíslení zdravotních a environmentálních 
dopadů (tzv. externích nákladů) z možného využití hnědého 
uhlí, které je lokalizováno vně územně ekologických limitů 
(ÚEL) v hnědouhelných pánvích severozápadních Čech, 
pro výrobu elektrické energie a tepla. Posuzováno je využití 
hnědého uhlí z velkolomů Československé armády (ČSA) 
a Bílina v horizontu let 2017 až 2133.

V severozápadních Čechách platí od roku 1991 územní ome-
zení na rozvoj lomové těžby hnědého uhlí. Omezení byla při-
jata ve formě dvou vládních usnesení o územně ekologických 
limitech č. 331 a 444 z roku 1991. Územní ekologické limity 
stanovují závazné linie omezení těžby a výsypek, za jejichž 
hranicemi nesmí být těžbou a energetikou přímo narušová-
ny a likvidovány mimo jiné přírodní prvky a sídelní struktura 
(Ludvík 2010). Zrušení ÚEL v oblasti Severočeské hnědouhel-
né pánve se týká v současnosti především druhého vládního 
usnesení, jehož znění je následující:

•	 usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 1991 
č. 444 ke zprávě o územních ekologických limitech těžby 
hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné 
pánvi, které bylo potvrzeno

•	 usnesením vlády České republiky ze dne 10. září 2008 
č. 1176 k územně ekologickým limitům těžby hnědého uhlí 
v Severočeské hnědouhelné pánvi.

Danými usneseními vlády byly vymezeny ÚEL v šesti tě-
žebních lokalitách – Libouš/Doly Nástup Tušimice, Šverma 
a Vršany, Ležáky, Chabařovice, ČSA a Bílina. Současně měly 
být zrušeny dobývací prostory za hranicí limitů a proveden 
odpis zásob na těchto ložiscích. Ke zrušení většiny dobý-
vacích prostorů za hranicí limitů nebo fyzickému ukončení 
hornické činnosti došlo na všech výše uvedených lokalitách 
s výjimkou dvou – velkolomů ČSA a Bílina. Případné prolome-
ní či úplné zrušení limitů těžby by tedy bezprostředně otevřelo 
cestu k těžbě pouze na těchto dvou lokalitách – velkolomu 
ČSA, který je provozován energetickou skupinou Czech Coal 
(Litvínovská uhelná, a. s.), a velkolomu Bílina provozovaném 
těžební společností Severočeské doly, a.s., jejímž vlastníkem 
je ČEZ, a. s. Vně ÚEL se v těchto výhledových lokalitách nalé-
zá 873 mil. tun hnědého uhlí (obrázek 1).

Obrázek 1 – Roční bilance těžby hnědého uhlí uvnitř  
a vně územních ekologických limitů (v mil. tun za rok)

Zdroj: upraveno podle Invicta Bohemica (2010, in VŠE 2011)

Za předpokladu uvolnění ÚEL je možné pokračováním těžby 
na činné těžební lokalitě velkolomu Bílina vytěžit 100 mil. tun 
hnědého uhlí s výhřevností 14,5 MJ . kg–1. Odhadovaná život-
nost vytěžitelných zásob na této lokalitě se odhaduje do roku 
2049. Pokračování těžby na těžební lokalitě velkolomu ČSA 
předpokládá pro tzv. II. těžební etapu s extrakcí 287 mil. tun 
hnědého uhlí s výhřevností 17,5 MJ . kg–1, v tzv. III. a IV. etapě 
by bylo vytěženo 486 mil. tun zásob hnědého uhlí s výhřev-
ností 15 MJ . kg–1. Odhadovaná životnost vytěžitelných zásob 
velkolomu ČSA se předpokládá do roku 2072 (II. etapa), pro III. 
a IV. etapu do roku 2133 (Invicta Bohemica 2010 in VŠE 2011, 
Slivka, V. a kol. 2011). V součtu s vytěžitelnými zásobami hně-
dého uhlí, které jsou k dispozici při dodržení limitů v současných 
činných těžebních lokalitách Sokolovské a Severočeské hnědo-
uhelné pánve, by se jednalo o 1 972 mil. tun hnědého uhlí.

V případě zrušení územně ekologických limitů v těžebních 
lokalitách lomu ČSA a Bílina by bylo  možné uvolnit 873 mil. 
tun hnědého uhlí pro účely výroby elektrické energie a tepla 
v elektrárenských a teplárenských zařízeních na území ČR. 
Produkce elektřiny a tepla poskytuje na jedné straně společ-
nosti řadu ekonomických přínosů, na druhé straně působí 
náklady. Tyto náklady jsou reálné, ale mohou být i externí. Ex-
terní náklady nejsou placené přímo výrobci nebo spotřebiteli, 
ale jsou zaplacené třetími stranami a budoucími generacemi. 
Aby bylo možné provést z ekonomického hlediska konzistent-
ní a rovnocenné porovnání různých energetických scénářů, 
měly by být brány v úvahu všechny náklady společnosti, jak 
interní, tak i externí.

Cílem této předkládané studie je aplikovat koncept externalit 
na možné využití hnědého uhlí vně ÚEL v těžebních lokali-
tách velkolomů ČSA a Bílina pro výrobu elektřiny a tepla, tj. 
peněžně vyjádřit „skryté“ škody dopadající na společnost 
ve formě zdravotních a environmentálních efektů. Pro samot-
nou kvantifikaci externích nákladů byla použita metodologie 
ExternE (Externalities of Energy), která je již 20 let rozvíjena 
a používána v rámci výzkumných projektů Evropské komise 
(EK) k peněžnímu hodnocení externích nákladů pocházejících 
zejména z výroby elektřiny a tepla, ale také z dopravy.

Metodologie ExternE vychází z analýzy fáze drah dopadů 
(Impact Pathway Approach, IPA). IPA přistupuje k analýze 
externalit zezdola nahoru, tzv. bottom-up přístupem. Výho-
dou bottom-up přístupu je využití detailních atmosférických 
disperzních modelů a dále skutečnost, že jsou při kvantifikaci 
externích nákladů rozlišovány jednotlivé typy paliv, použité 
technologie a specifické podmínky v lokalitě – místní a re-
gionální meteorologické podmínky, hustota populace, druh 
zemědělských plodin (obrázek 2).

Obrázek 2 – Hodnocení externích nákladů podle evropského  
přístupu analýzy drah dopadů

 Zdroj: upraveno podle EEA (2011, s. 16)
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Shrnutí základních výsledků
Celkové externí náklady z využití 873 mil. tun hnědého 
uhlí, které se nalézá vně územních ekologických limi-
tů na těžebních lokalitách velkolomů ČSA a Bílina, pro 
účely výroby elektrické energie a tepla v elektrárenských 
a teplárenských zařízení na území České republiky jsou 
odhadovány za celé období životnosti daných ložisek 
na 444,8 mld. Kč – vyjádřeno v cenách roku 2011 (bez 
škod způsobených emisemi skleníkových plynů). Tyto 
externí náklady pro těžební lokalitu Bílina činí 47 mld. Kč. 
Pro lokalitu velkolomu ČSA byly tyto náklady vypočteny 
v součtu za všechny 3 etapy na 397,8 mld. Kč, externality 
za II. těžební etapu činí 161,8 mld. Kč, za III. a IV. pak 236 
mld. Kč (obrázek 3).

Obrázek 3 – Externí náklady ve struktuře zdravotních a ostatních 
environmentálních dopadů v důsledku výroby elektřiny a tepla z uhlí vně 

ÚEL za velkolom ČSA a Bílina (v mld. Kč, ceny roku 2011)

Z hlediska struktury dopadů představují nejvyšší zátěž 
zdravotní dopady, které tvoří 94,2 % všech kvantifi kova-
ných dopadů. Za celé období životnosti těchto velkolo-
mů – do roku 2133 – představují zdravotní dopady externí 
náklad ve výši 374,8 mld. Kč. Kromě zdravotních dopadů 
byly hodnoceny další environmentální dopady, které zahrnují 
ztrátu biologické rozmanitosti, ztrátu zemědělské produk-
ce, náklady vyvolané korozí materiálů budov a škodlivý vliv 
těžkých kovů na lidské zdraví. V tomto směru jsou nejvyšší 
dopady související se ztrátou biodiverzity, které činí 9,8 % 
(39 mld. Kč) z celkových externích nákladů. Vliv mikropolu-
tantů na lidské zdraví představuje 3 % (12 mld. Kč), koroze 
materiálů 2,8 % (11,3 mld. Kč) a ztráta zemědělské produkce 
1,9 % (7,6 mld. Kč) z celkových dopadů.

V případě, že ke zdravotním a environmentálním dopadům 
připočteme možné škody způsobené emisemi skleníkových 
plynů (v tomto hodnocení je uvažován pouze oxid uhličitý), 
celkové externí náklady výroby elektřiny a tepla z vytěžitel-
ných zásob hnědého uhlí za ÚEL se zvýší ze 444,8 mld. Kč 
na 1 333,4 mld. Kč. Příspěvek škod ze změny klimatu činí 
888,5 mld. Kč (Obrázek 4). U velkolomu Bílina se externí 
náklady zvýší na 95 mld. Kč (škody z příspěvku ke změně 
klimatu činí 48 mld. Kč). Externí náklady u velkolomu ČSA 
se zahrnutím změny klimatu představují 1 238 mld. Kč 
(841 mld. Kč je příspěvek ke změně klimatu). Škody spojené 
se skleníkovými plyny tvoří tedy 67 % z celkových externích 
nákladů.

Obrázek 4 – Roční bilance externích nákladů včetně škod spojených 
se změnou klimatu v důsledku výroby elektřiny a tepla z uhlí vně ÚEL 

za velkolom ČSA a Bílina (v mld. Kč za rok, ceny roku 2011)

 
Součástí této studie je také hodnocení zdravotních 
dopadů, které jsou vyvolané emisemi primárních a vznikem 
sekundárních atmosférických znečišťujících látek z  výroby 
energií, pro které by bylo použito hnědé uhlí vně ÚEL 
velkolomů Bílina a ČSA (obrázek 5). Efekt zvýšeného 
rizika předčasného úmrtí lze vyjádřit ukazatelem snížení 
věku dožití v podobě let ztraceného života (Year of Life 
Lost, YOLL).  U dopadů v podobě nemocnosti byly 
hodnoceny mimo jiné případy chronické bronchitidy, 
případy hospitalizace s chorobami srdce a s respiračními 
onemocněními. V důsledku znečištění ovzduší za celé 
období výroby elektřiny a tepla z uhlí za ÚEL dojde 
u evropské populace za celé období ke ztrátě 288 tisíc 
let života, ke vzniku 8 820 nových případů chronické 
bronchitidy a zvýšení počtu hospitalizací s chorobami srdce 
o 2 064 a o 4 417 případů u hospitalizací s respiračními 
onemocněními.

Obrázek 5 – Roční bilance vybraných zdravotních dopadů z výroby 
elektřiny a tepla z hnědého uhlí vně ÚEL za velkolom Bílina a ČSA

Poznámka: YOLL – rok ztraceného života (Year of Life Lost)
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