
TRANSFORMACE 
SEVEROČESKÉHO

HNĚDOUHELNÉHO REGIONU

OBNOVA KRAJINY

Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D. et al.

Konference TĚŽBA a její dopady na životní prostředí IX

23.-24.9. 2021  I  Kutná Hora



ZÁKLADNÍ INFORMACE

P
ro

f.
 J

. F
ro

u
z

Smart strategies for the transition of intensive coal regions

2019 – 2022, rozpočet 1,9 milionů €, 

Financováno Evropskou komisí (Horizon 2020)

Koordinátor: WIP Renewable Energies, Německo

9 uhelných regionů

➢ 41 uhelných regionů ve 12 členských států EU (128 lomů) 

nejrozšířenější fosilní palivo EU a významný prvek její 

ekonomiky

➢ těžba uhlí klesá, uzavřeno více než 30 dolů/posledních 5 let

➢ různý efekt útlumu dle podílu využití uhlí mezi 27 % 

(Rumunsko) až 80 % (Polsko)

➢ 185 000 lidí v těžebním průmyslu (+ další nepřímá 

zaměstnání), již 10 x vyšší nezaměstnanost (Německo, 

Rumunsko) 

➢ transformace (zejm. diverzifikovaná ekonomika a udržitelná 

energetika, kvalitní ŽP, zajištění sociální soudržnosti a 

spravedlnosti pro obyvatelstvo) = efektivní strategie



ZÁJMOVÉ 
ÚZEMÍ V ČR

Ústecký krajKarlovarský kraj



➢Podnícení a mobilizace představitelů zájmových skupin 

v 9 evropských regionech k diskusi, sdílení zkušeností, 

priorit a vizí v oblasti transformačních strategií

➢Analýza a shrnutí příkladů dobré praxe – úspěšných 

transformačních procesů v uhelných regionech

➢Zhodnocení sociálních, environmentálních a 

technologických výzev

➢Tvorba Metodiky zaměřené na mobilitu finančních 

zdrojů/investic

➢Společný vývoj a příprava strategií, podpůrných 

dokumentů v oblasti průmyslu a nástrojů pro rozhodování

➢Posílení spolupráce uhelných regionů uvnitř i mimo Evropu 

v oblasti Výzkumu a Inovací

ZÁKLADNÍ CÍLE



Inspirace a sběr dobrých příkladů v jiných uhelných regionech 
v oblasti nakládání s důlními vodami, zatápění zbytkových jezer, tvorba 

antropogenních půd, lesnická rekultivace i spontánní sukcese



Inspirace a sběr dobrých příkladů v jiných uhelných regionech 
v oblasti zdrojů energie, rekreace, sportoviště, doprava, ale i sociální výzvy, financování
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Best practice
platform



Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel

dopravní infrastruktura

pomalý rozvoj malých obcívyužití rekultivačních jezer

ekologické zemědělství

Socio-ekonomické a 
energetické aspekty

vyloučené lokality

energetická transformace

nakládání s odpady

ochrana ovzduší



Šetrné využívání               
surovin

Péče o památky Přírodě blízká obnova výsypek Efektivní ochrana přírody

Rozvoj cestovního ruchu –
hornické památky Polyfunkční rekultivace

Fungování krajiny je základ – produkční i mimoprodukční 

(ekologické, přírodo-ochranářské, klimaticko adaptační, protierozní…)



Transformační proces v Ústeckém kraji

➢Od roku 2015 RE:START pro strukturálně postižené uhelné 

regiony (vzor pro další evropské uhelné regiony)

➢Uhelná platforma Ústeckého kraje - problematika 

ukončování využívání uhlí a snaha zmírnit negativní dopady 

na hospodářskou, sociální a environmentální situaci 

Ústeckého kraje

➢Komunikace s celorepublikovou Uhelnou komisí – scénáře 

útlumu - základní modelový rok je rok 2038 (327 mld. Kč), 

progresivní scénář 2033 (471 mld. Kč)

➢Aktivní je Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a 

Inovační centrum Ústeckého kraje

➢krajský plán transformace a výběr strategických projektů



OP SPRAVEDLIVÁ
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➢ RUR – Region univerzitě, univerzita regionu (UJEP)- transformace 
vzdělávání, ochrana ŽP

➢ Green Energy Technologies Centre (UJEP) – výzkumně vzdělávací 
energetické pracoviště

➢ Transformační centrum Ústeckého kraje (Ústecký kraj) - pilíř 
proměny regionu 

➢ SYNERGYS ‐ Systémy pro energetickou synergii (Česká 
geologická služba) – geotermální energie

➢ Gigafactory (ČEZ, a.s.) – továrna na výrobu lithiových baterií v 
býv. el. Prunéřov

➢ Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje (Krajské 
sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s.) – propojení 
stakeholderů

➢ POZATR (Úřad práce České republiky) – podpora zaměstnanosti

➢ Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem (Dopravní 
podnik města Ústí nad Labem a.s.) – vodíkové autobusy a 
infrastruktura

➢ H2 Triangle (FOR H2ENERGY s.r.o.) – vodíkové hospodářství 
(výroba zeleného vodíku, jeho komprese, skladování, distribuce či 
konverze zpět na obnovitelnou elektřinu)

➢ Těžba lithia na Cínovci (ČEZ, a.s. (České energetické závody)

➢ Green Mine - celková revitalizace a resocializace lomu ČSA 
(Sev.en Innovations a.s.)

STRATEGICKÉ PROJEKTY



Green Mine
revitalizace a resocializace
lomu ČSA

KOUPALOVÁ K., NÁVRAT P., GRÍSOVÁ B., KYSELOVIČ J. a SPERAT Z. /ONplan/. 2021: Rámcový koncept využití území po rekultivaci 

lomu ČSA. Archiv Vršanská uhelná, Most.



Výzkum efektu biouhlu
Zmírnění důsledků sucha, zachycení živin a poskytnutí rostlinám = vyšší 
produkce

• lesnická rekultivace – biuhel do jamek

• Zemědělská rekultivace – kompochar 30 x 30 m

• Zatravnění a polohy s popílkem 30 x 30 m

Podporuje Vršanská uhelná a.s. ☺



Zájem AOPK ČR o sukcesní plochy – NPR/NPP s 
ochranou přírodních procesů a raně sukcesních

druhů



Identifikace bariér rozvoje regionu, zlepšení situace, 
úspěšné získávání dotací, sdílení potřeb, připomínek a 
vizí, zhodnocení běžícího restrukturalizačního procesu

www.tracer.fzp.czu.cz
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