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Kdo má uhlí pro teplárny? 



Severní energetická 

Severní energetická je správcem největšího hnědouhelného ložiska v ČR, lomu ČSA,  

se zásobami 750 milionů tun nejkvalitnějšího hnědého uhlí 

s výhřevností až 18 MJ/kg a s potenciálem těžby až na 100 let.  



Paliva pro teplárny? 

ASEK (září 2014) 

› Pokles produkce tepla z uhlí o 

31% do r. 2025 a o 61% do 

roku 2040 

› Pokles spotřeby o 20% do r. 

2040 

› Zvýšení výroby tepla z OZE o 

215% 

Teplárenské sdružení (duben 2014): 
› „... ani jeden z 23 členů Teplárenského sdružení ČR, kteří využívají hnědé uhlí, ho 

nechce do roku 2025 nahradit ...“ 

› „Vlastníci elektráren na hnědé uhlí, které měly být do roku 2020 nebo krátce po něm 
odstaveny, tyto plány přehodnotili a dnes počítají s prodloužením jejich životnosti 
často i za rok 2030.“ 

X Zdroj: ASEK, verze září 2014 



Proč tlumíme těžbu uhlí? 

Protože je levné, domácí a naše? 

› A budeme nakupovat plyn a další primární energetické zdroje? 

Protože je neekologické? 

› A zmaříme investice, které teplárny do ekologizace svých provozů vložily a chtějí 

vložit? 

Protože teplo z něj je nejvýhodnější? 

› Průměrná cena tepla z uhlí je dlouhodobě nejnižší. Jak pro občany, tak pro firmy 

– podnikové energetiky 

 

Protože chceme zabránit globálnímu oteplování! 

› Až přestaneme v Čechách topit, svět bude lepší! 



Lom ČSA: plný uhlí pro teplárny 

1. etapa těžby (do ÚEL) 
• 20 miliónů tun HU 

• Těžba cca 3 mil. tun ročně 

• Již se vytváří závěrný svah 

• Konec těžby: 2022 

• Uhlí je kontrahováno 

2. etapa těžby (za ÚEL) 
• 287 miliónů tun HU 

• Těžba 4-6 mil. tun ročně 

• Konec těžby: po roce 2060 

• Nabídka společného podniku se státem – 

záruka dodávek 



Uhlí je dost pro všechny 

Řešení existuje 

› Dostatek uhlí nejen pro teplárenství je podmíněn prolomením limitů na lomu ČSA a postupným 
zvýšením těžby na cca 4-6 mil. t/rok 

› Za ÚEL se nachází jen ve II. etapě 287mil. tun nejlepšího hnědého uhlí v ČR 
(až 18 GJ/t) 

› Domácí hnědé uhlí za UEL představuje jeden z pilířů energetické bezpečnosti a soběstačnosti 
ČR 

 

Severní energetická chce a bude dodávat uhlí českým teplárnám! 

› Návrh společného podniku se státem vrací stát a tím i české teplárenství do hry. 

 

Rok 2015 rozhodne ať chceme nebo ne 

› Nová vláda premiéra Sobotky avizovala, že rozhodnutí o využití české strategické suroviny – 
hnědého uhlí – učiní v polovině příštího roku. 

 

› Nebudeme schopni garantovat kontinuální dodávky uhlí pro teplárny z ČSA po roce 2022! 



Alternativa – rozvoj místo útlumu 

České teplárenství je a dlouhodobě může být stabilizujícím prvkem 

› Je založeno na domácích zdrojích a výhody z něj čerpají především občané 

› Je velmi málo citlivé na globální politické změny 

České teplárenství může být moderní 

› Je ale třeba poskytnout mu investiční jistotu 

› Pak lze investovat do technologií, ekologizace a minimalizovat ztráty v 

rozvodech 

 

České teplárenství je příležitost 



Děkuji za pozornost 

www.7.cz 


