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Václav II. Předposlední český král z dynastie Přemyslovců (1271–1305) 

 

 Připomenutím významu vlády Václava II. a jeho významu pro vývoj českého státu podporou 

hornictví a iniciativou k sepsání horního kodexu náš svaz uctívá a připomíná 750. výročí narození vý-

znamného politika v domácím a evropském kontextu na přelomu 13. a 14. století. Převážně diplomatic-

kým úsilím rozšiřoval teritorium království o území pod přímým vlivem českého krále a o území spjatá 

s královstvím na základě spojeneckých nebo lenních závazků. Stal se prvním polským králem, pro své-

ho syna Václava III. získal uherský královský trůn, jako kurfiřt přispěl ke zvolení Albrechta Habsbur-

ského novým vládcem Svaté říše římské. 

 

 Po překonání odporu Vítkovců a části domácí šlechty bylo jeho hlavním cílem upevnění králov-

ské moci v ekonomickém a politickém smyslu slova. K posílení ekonomické moci českého krále výraz-

ně napomohla ložiska stříbrné rudy využívané mimo jiné i k ražbě platidel, stříbrných mincí.  Král pod-

poroval těžbu zlata a stříbra, brakteáty ražené na mnoha místech byly v důsledku mincovní reformy na-

hrazeny pražským grošem, ražba pražského groše byla zcentralizována do Kutné Hory, do nového 

bouřlivě se rozvíjejícího revíru. 

 

 S životem českého krále Václava II. je kromě jeho úsilí o růst vlivu českého státu, a jeho hospo-

dářského významu v domácím i evropském měřítku, spjat rozvoj hornictví, mincovní reforma a vedle 

snah o kodifikaci práva též právní úprava těžby a zpracování nerostů horním právem. Horní regál a 

mincovní regál byly jedněmi z významných vkladů krále Václava do právních systémů českého státu a 

dalších států, nejen v evropském měřítku. Regály, výlučné prerogativy Václava II. k těžbě nerostného 

bohatství země, ať pozemek patřil komukoli.  Původně šlo zejména o zlato a stříbro, tedy tzv. vyšší ko-

vy, o další kovy, např. měď, šlo až později. 

  

 Ius regale montanorum byl na svoji dobu moderní a komplexní právní normou. S využitím v té 

době již známého Jihlavského horního práva nebo např. Privilegia pánů z Lichtenburgu a praxe při je-

jich uplatňování byly vzorem pro jeho sepsání. Zmíněný zákoník sestává ze čtyř knih upravujících 

úpravu vztahů při těžbě mezi horníky a jejich zaměstnavateli, ustanovení o bezpečnosti práce v dolech, 

o pracovní době, ustanovení o výbavě podzemních pracovišť, předpisy o pracovištích na povrchu a vý-

znamná procesní ustanovení kodexu. Řada institutů horního práva zakotvených v Ius Regale Montano-

rum, nebo též Constitutiones iuris metallici, se nachází v právních systémech řady států až do dnešních 

dnů. V českých zemích ztratil Ius regale montanorum svoji platnost až v roce 1854, kdy byl vydán no-

vý rakouský horní zákoník. 

         Text: JUDr. Václav Amort, CSc.    
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   Ložisko Lukavice v okrese 

Chrudim je specifické tím, že se 

tam podzemním způsobem již 

od začátku 17. století těžil 

pyrit, a také tu byl tento sulfid 

průmyslově zpracováván ve 

zdejší chemické továrně 

Těžební báňské aktivity v 

tomto prostoru trvaly až do 

roku 1895. Poté pak nastalo v roce 1905 i ukončení chemické výroby. Následky 

po důlní a průmyslové činnosti jsou zde stálé a negativně ovlivňují kvalitu 

životního prostředí nejen v Lukavici ale i širším okolí. Negativními faktory jsou tu 

zejména agresivní důlní vody jako následky zvětrání a rozkladu pyritu, 

průmyslové zátěže způsobené odpady po bývalé chemické výrobě, seismické 

účiny, minulé i současné způsobené náhlými propady důlních prostor a také 

nepříznivé geomechanické vlastnosti hornin na ložisku, dané extrémním 

tektonickým stlačením okolorudních hornin (fylonitizace, mylonity), které 

působí značné báňsko-technické problémy. V práce je též upozorněna a 

dokládána aktuální potřeba podrobného vyhledávaní a sanace podzemních 

prostor, především těch rozsáhlejších, které tu stále jsou rizikem a hlavní 

příčinou propadů. Při průzkumu podzemí by významnou roli měla sehrát další 

etapa geofyzikálního průzkumu, zejména gravimetrická a seismická měření. 

Význam by mělo i pokračování monitoringu pohybu povrchu nad důlními díly. 

Dalším důležitým faktorem je tu nepochybně detailnější poznání charakteru 

proudění podzemních vod zdejším složitým systému mnohapatrových důlních 

prostor a kontaminace vod produkty rozkladu pyritu. 

Autor: RNDr. Karel Pošmourný, CSc. 

Staré důlní zátěže v Lukavici  

- možnosti komplexního řešení 

Kompletní text článku je 
umístěn na stránkách 
www.zsdnp.cz v rubrice  

URGP: Odborné články 
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   Pro výběr správné dobývací metody hlubinným způsobem ložiska Kamenný Vrch 
bylo nezbytně nutné provést analýzu dobývacích metod z naměřených hodnot 
konvergenčního měření, z provedené kompletní pasportizace důlního díla a ověření 
pevnosti tlaku in situ.  

   Pro následný výběr vhodné dobývací metody bylo nutné dále provést analýzu 
jednotlivých hornin dle metody RMR – Rock Mass Rating s ověřením dle metody 
RSS – Rock Substance Strength.  

   Pro ověření stability důlních děl bylo provedeno konvergenční měření, které mělo 
za cíl ověřit stabilitu důlních děl pro jejich eventuální využití jako přístupových 
důlních děl k ložisku Kamenný Vrch pro následnou hlubinnou těžbu. V části důlních 
děl byla zjištěná nižší stabilita, která je však z hlediska výběru vhodné dobývací 
metody pro hlubinnou těžbu ložiska Kamenný Vrch zanedbatelná.  

Geomechanický monitoring ověřil stav důlních chodeb ve vápencích v průběhu let 
a posloužil k upřesnění možností vydobytí ložiska Kamenný Vrch. Vhodnost výběru 
správné dobývací metody byla ověřená kvantitativní nástrojem vyvinutý D. E. 
Nicolasem (1981). 

Ing. Bc. Radim Lex 

Metodika výběru vhodné dobývací 
metody pro těžbu vápenců hlubinným 
způsobem ložiska Kamenný Vrch 

Kompletní text článku je 
umístěn na stránkách 
www.zsdnp.cz v rubrice  

URGP: Odborné články 

RECENZE:  
prof. Ing. Ivo Černý, CSc. 



   

   Těžní věž Nové jámy č. 2 na závodě Petr Bezruč ve Slezské Ostravě byla 
se svojí výškou 55 m jedním z nejvyšších míst v Ostravě. Současně se 
čelba raženého úpadního překopu č. 99 0251 zastavila v hloubce 1 368 m 
a stala se tak i nejhlubším místem v OKR. Úpadní překop byl součástí 
stavby: Hornická činnost v dobývacím prostoru Slezská Ostrava a 
Heřmanice na závodě Petr Bezruč – otvírka XVI. patra. 

Článek seznámí čtenáře s celkovou situací na Dole Ostrava v ostravské 

části OKR koncem 80. let 20. století a včetně složitosti otvírky nových 

pater ve velkých hloubkách. Důl Ostrava byl společně s Dolem Hlubina 

průkopníkem v této oblasti.  

Autor: Petr Kubinský 

Otvírka 16. patra na závodě Petr Bezruč 
dolu Ostrava 

Kompletní text článku je 
umístěn na stránkách 
www.zsdnp.cz v rubrice  

 URGP: Odborné články 

RECENZE:  
Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D. 
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   V historických rudných dolech byla původně těžba realizována ručně 

želízkem a mlátkem, nebo žárovou metodou (ohněm). Zlomovým rokem 

v dobývání rud se stal rok 1627, kdy byla v Banské Štiavnici a v Kraslicích 

poprvé použita trhací práce s využitím černého střelného prachu. Vývrty pro 

prachovou náplň byly realizovány ručně a tak nás napadlo zjistit, jak pracné 

bylo ruční vrtání a zjistili jsme, že velice.   

    Protože o ručním vrtání v historických rudných hlubinných dolech už  bylo 

mnoho sepsáno, zvláště Christophem Traugottem Deliem, provedl bývalý 

horník Josef Liška, ve věku 64 roků spolu s bývalými kolegy Janem 

Markalousem a Jiřím Vojtou ve stříbrských stařinách vrtací pokus a výsledek 

se dostavil. 

Autor: Josef Liška 

Pokus - ruční vrtání 

Kompletní text článku je 
umístěn na stránkách 
www.zsdnp.cz v rubrice  

 

URGP: Odborné články 

RECENZE:  
Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D.  

https://docplayer.cz/10862046-Phdr-judr-vitezslav-urbanec-ph-d-l-2-cesky-bansky-urad-praha-ceske-horni-pravo-v-kontextu-evropske-legislativy.html


   

 14. 9. 2021 - ZSDNP, Praha 

• Vliv legislativy na odvětví a činnost sociálních 
partnerů 

 15. 9. 2021 - Sev.en Energy, Most 

• Energetická unie a její cíle do roku 2030 a její vliv 
na budoucí těžbu a využívání domácích energe-
tických surovin 

• Exkurze lomu ČSA 

 22. 9. 2021 - ZSDNP, Praha 

• Restrukturalizace regionů postižených těžbou 

 6. 10. 2021 - Městské divadlo, Chomutov 

• Energetická unie a její cíle do roku 2030 a její vliv 
na budoucí těžbu a využívání domácích energe-
tických surovin 

14. 10. 2021 - Hotel Harmonie I, Luhačovice 
• Kolektivní vyjednávání a pracovní právo v kolek-

tivním vyjednávání a v odvětví 

 15. 10. 2021- Hotel Harmonie I, Luhačovice 
• Restrukturalizace regionů postižených těžbou 
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Od února 2019 se Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 

člen KZPS ČR , účastnil v rámci projektu „Společným postupem sociálních 

partnerů k řešení klíčových témat v odvětví“ řady tematických setkání. 

V  SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHAJÍ TATO TEMATICKÁ SETKÁNÍ: 
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V rámci projektu „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčo-

vých témat v odvětví“ měli možnost účastníci tematického setkání navštívit 

exkurzi lomu ČSA v Mostě 

Účastníkům exkurze byla také umožněna prohlíd-

ka odstaveného korečkového rýpadla RK 5000, 

které je velmi vyhledávaných cílem účastníků 

Uhelného safari, jenž organizuje  

skupina Sev.en Energy. 

Návštěva hnědouhelného lomu ČSA, kde byly podány informace k současné těžbě a jejímu výhledu.   



 8 

V energetice působí od roku 1987, kdy se stal manažerem centrální údržby 
v hnědouhelných elektrárnách Počerady a Ledvice. V 90. letech se jako předseda 
Hospodářského výboru Parlamentu ČR zabýval mimo jiné dostavbou jaderné 
elektrárny Temelín. V letech 1995–1996 byl ministrem dopravy v první vládě Čes-
ké republiky. V letech 1998-2000 byl stínovým ministrem průmyslu a obchodu a 
korektním oponentem ministra Grégra. Po vystřídání řady manažerských pozic ve 
stavebnictví, IT, developmentu a finančním sektoru a pak zastával v letech 2006 
až 2015 post ředitele strategie a komunikace SD, kde mimo jiné intenzivně praco-
val na prosazení dvojí úpravy územně ekologického limitu pro DB v letech 2008 a 
2015. Ve Skupině ČEZ dále působil v představenstvu společnosti ČEZ Distribuce. V 
prosinci 2020 byl zvolen představenstvem Zaměstnavatelského svazu důlního a 
naftového průmyslu (ZSDNP) se sídlem v Praze do pozice prezidenta. V lednu 
2021 byl zvolen prezidentem Evropské asociace pro černé a hnědé uhlí EURACO-
AL v Bruselu. V OSN v Ženevě je místopředsedou           
Skupiny expertů pro čistší elektrické systémy. 

 

Od prosince 2020 jste v čele nezávislé dobrovolné 
profesní organizace ZSDNP, která reprezentuje 
v ČR hornickou podnikatelskou a zaměstnavatel-
skou veřejnost. Sdružuje 23 organizací s více než 
33 tisíci pracovníků. Určitě máte plán, jak v této 
pro uhlí tak složité době, obhajovat zájmy těžební-
ho průmyslu a prosazovat jeho cíle. 

Hlavním cílem Zaměstnavatelského svazu důlní-

ho a naftového průmyslu (ZSDNP) je hájit zájmy 

členských organizací, tedy firem, které těží uhlí, 

ropu či plyn, ale i neenergetické suroviny, jako 

například kaolín. Jejich hlavním zájmem je udržet 

ekonomické podmínky podnikatelského prostře-

dí v takovém stavu, aby mohly nadále fungovat, 

zaměstnávat lidi, naplňovat svoji politiku spole-

čenské odpovědnosti a přinášet přiměřený zisk 

svým akcionářům. Plán, jak to naplnit, je jedno-

duchý, protože produkt činnosti našeho oboru je 

žádaný a potřebný. Ovšem regulace, primárně 

pocházející zvnějšku naší země - z Evropské unie, 

se snaží uhelnou energetiku a těžbu veškerých 

surovin zlikvidovat. Naším úkolem je proti takové 

likvidační legislativě bojovat. To znamená komu-

nikovat, vysvětlovat, argumentovat a přesvědčo-

vat. Za 9 měsíců práce našeho nového týmu se 

toho již mnoho povedlo a jsem rád, že to na Val-

né hromadě Svazu ocenil i pan ministr průmyslu 

a obchodu Karel Havlíček. Hlavní úspěch je navá-

zání dobré spolupráce s Těžební unií ČR, což 

stvrdíme podpisem společného memoranda na 

akci TU ČR (viz poslední strana). Jsem velmi rád, 

že právě ve spolupráci s dalšími asociacemi se 

nám podařilo odvrátit největší hrozby, které nám 

hrozily v novele Horního zákona a také se podaři-

lo dosáhnout racionálního výsledku práce Uhelné 

komise. 
V EU se stále zhruba 30 % elektřiny vyrábí z uhlí. 
Daří se v rámci EURACOAL obhajovat zájmy jeho 
27 členů z 20 zemí v nadcházející době razantní 
transformace uhelného hornictví a energetiky, kdy 
EU zpřísňuje své klimatické cíle?  

Ve spolupráci uhelných zemí, primárně Německa 

a Polska se daří s Evropskou komisí i s Evropským 

parlamentem o potřebách uhelného průmyslu, 

jeho zaměstnanců a odběratelů elektřiny i tepla 

komunikovat. Nejsme samozřejmě úspěšní ve sto 

procentech. Přes členské země Evropské unie se 

opíráme hlavně o vlády uhelných zemí a snažíme 

se ovlivnit nejvyšší orgán EU, kterým je Evropská 

rada (summity premiérů členských zemí). Uhlí se 

zatím využívá v těch zemích Evropské unie, jejichž 

obyvatelstvo tvoří její většinu. Demokratický 

zájem na prosperitě Evropanů by tedy měl zna-

menat využívání uhlí i nadále. Plány EU jsou 

ovšem odlišné, jsou řízeny ekologickým aktivis-

mem a jsou zcela jasné. Po roce 2050 bude celá 

Evropská unie bez uhlí. Do té doby probíhá tak-

zvaná „spravedlivá transformace”, kdy usilujeme, 

aby finanční podpora z Bruselu směřovala do 

uhelných regionů, které čeká velká sociální změ-

na. Chtěli bychom, aby transformace pomohla i 

energetickým subjektům, aby se na nové pod-

mínky mohli připravit. Bez práce Evropské asocia-

ce pro černé a hnědé uhlí (EURACOAL) by určitě 

byl postup EU proti uhlí mnohem tvrdší.   

Věříte, že se provozovatelé českých uhelných dolů 
a elektráren dočkají právních a plánovacích jistot 
pro období útlumu, které může nabrat příliš rych-
lou dynamiku?  
Otázka je asi na termín konce uhlí v České repub-

lice. Zde musím zdůraznit slova pana ministra 

průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, se kterým 

jsem mluvil na Tripartitě, jejímž členem je Za-

městnavatelský svaz důlního a naftového prů-

myslu prostřednictvím KZPS (Konfederace za-

městnavatelských a podnikatelských svazů). Pan 

ministr řekl, že doporučení Uhelné komise s kon-

cem uhlí v roce 2038 obsahuje nejen ten časový 

termín, ale hlavně podrobný harmonogram změn 

a podmínek, z nichž ty nejdůležitější jsou pod-

mínky výstavby nových, spolehlivých, bezpeč-

ných, pro obyvatelstvo i pro podniky dostupných 

zdrojů elektřiny a tepla. Dřívější termín, 2033, 

který se občas objevuje v médiích je nerealistický 

a pan ministr ho vylučuje. Český uhelný průmysl 

má tedy před sebou nejméně 17 let a osobně si 

myslím, že dokonce více, protože výstavba čeho-

koli nového a zejména výstavba energetických 

staveb je v našem současném prostředí mimo-

řádně složitá věc, která se táhne dlouhé roky. 

Naše domácí uhlí České republice v transformaci 

ještě dobře poslouží. Nejprve se musí postavit a 

spolehlivě začít fungovat náhradní zdroje. Teprve 

pak lze s uhlím definitivně skončit.  

Ing. VLADIMÍR BUDINSKÝ, MBA 

    V prosinci loňského roku byl do čela ZSDNP – Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu zvolen 

nový prezident Vladimír Budinský. A hned v lednu letošního roku se stal i prezidentem Evropské asociace pro čer-

né a hnědé uhlí EURACOAL. K výhodám Vladimíra Budinského nesporně patří jeho dlouholeté aktivní působení 

v politice, v různých hospodářských funkcích v energetice a úspěch v Severočeských dolech, kde byl ředitelem pro 

strategii a komunikaci a podílel se na dvou korekcích limitu těžby na dole Bílina, který byl proveden bez konfliktu s 

veřejností. Zeptali jsme se, jak vnímá svoji novou roli významného komunikátora obhajujícího roli uhlí přispívající 

k bezpečnosti energetických dodávek a ke stabilitě cen energií.  

Interview: Tomáš Vrba 
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   EURACOAL, evropská asociace uhelného průmyslu, se sídlem v Bruselu,  má 22 členů z 12 zemí 

(Bosna a Hercegovina, Česká republika, Maďarsko,  Německo, Polsko,  Rumunsko,  Řecko, Sloven-

sko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko a Ukrajina). ČR je v EURACOAL zastoupena ZSDNP.  Preziden-

tem EURACOAL je Ing. Vladimír Budinský, MBA. V EURACOAL pracují zástupci MPO, OKD, a.s. a  

Sev.en Energy ve spolupráci se  SUAS Group a Severočeskými doly a.s.   

   Posláním EURACOAL je  být aktivním komunikátorem při vytváření  vhodného rámce pro činnost 

evropského uhelného průmyslu a jeho spravedlivou transformaci.  

   V EURACOAL pracují 4 výbory: Výbor pro energetickou a environmentální politiku, Výbor pro ko-

munikaci, Výbor pro technický výzkum a statistický Market Committee. Pro řešení aktuálních záleži-

tostí jsou zakládány Ad hoc pracovní skupiny. 

   Z činnosti EURACOAL v posledním období lze vyzdvihnout aktivity při  jednáních o Fondu pro 

spravedlivou transformaci, o modernizačním balíčku Výzkumného fondu uhlí a oceli a o nejlepších 

dostupných technikách pro velké spalovací zdroje.  

   Co se týče Fondu pro spravedlivou transformaci (FST),  EURACOAL intenzivně jednal s výbory 

Evropského parlamentu, zejména ITRE a ENVI. Doporučoval navýšení FST alespoň na 20 mld. € 

vzhledem k počtu uhelných regionů, kterých je v současné době  v EU 30. Upozorňoval, že je také 

nutno vzít v úvahu, že příjemci z FST mohou být i  regiony s energeticky náročnými sektory. FST byl 

nakonec po dohodě s Radou EU navýšen na 17,5 mld. €, což  je více než dvakrát tolik, než původně 

navrhovala EK.  

   Prostřednictvím svého Výboru pro technický výzkum se EURACOAL aktivně účastnil revize Vý-

zkumného fondu uhlí a oceli (RFCS). Hrozilo, že RFCS bude sloučen s rámcovým programem pro 

výzkum a inovace Horizont Evropa. Revize RFCS formou modernizačního balíčku byla koncem čer-

vence  2021 dokončena. RFCS zůstal samostatný  a bylo tak zajištěno další financování uhelného 

výzkumu. Ačkoliv EURACOAL požadoval roční rozpočet  RFCS ve výši 60 mil. €, byl rozpočet stano-

ven na 40 mil. €. Bude nicméně  umožněno  i financování velkých  a průlomových projektů, na které 

bude vyčleněno dalších 71 mil €. Pro uhelný výzkum  tak bude,  při podílu 27,2 % pro uhlí a 72,8 % 

pro ocel, celková roční částka činit 30,2 mil. €. 

   EURACOAL se také zasazoval  za spravedlivé stanovení závěrů o BAT (nejlepších dostupných 

technikách)  pro velké spalovací zdroje, které  byly určeny na základě nereprezentativních  a nad-

hodnocených údajů a hlasování ve Výboru bylo dle Lisabonské smlouvy, ačkoliv Polsko požádalo o 

hlasování dle Niceské smlouvy. Žaloba EURACOAL byla sice  Soudním dvorem EU odmítnuta, ale 

na základě polské žaloby, při jejíž přípravě spolupracovali polští členové EURACOAL,    byly závěry 

o BAT zrušeny a Evropské komisi uloženo je  nahradit do ledna 2022 novým aktem.  

   Dalšími sledovanými tématy byly rámcová směrnice o vodách, kde končí výjimky v roce 2027, a 

pro kolegy z černouhelného průmyslu, zejména pro polské kolegy, byla důležitá jednání k budoucí 

strategii  metanu a jeho využívání. 

   Zásadním tématem pro všechny členy  EURACOAL je tlak na snižování emisí CO2. EURACOAL 

souhlasí a podporuje nutnost ochrany klimatu. Ve svém stanovisku k tzv. klimatickému zákonu 

s 55% snížením emisí  skleníkových plynů do roku 2030 oproti roku 1990  EURACOAL vyjádřil pod-

míněný souhlas za předpokladu zachování bezpečného zásobování energií, tržního přístupu při ob-

chodování s emisními povolenkami a efektivní podpory transformace uhelného průmyslu.  

   EURACOAL také  kontinuálně zdůrazňuje  právo členských zemí EU zvolit si svůj energetický mix, 

technologickou neutralitu  a nezbytnost globálního úsilí při  snižování emisí. EU zvolila při snižování 
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emisí CO2 velmi ambiciózní přístup, ostatní země světa mají spíše laxní přístup. Pokud mluvíme o 

uhlí,  zatímco členské země EU  dle plánů pro  odchod od uhlí uzavírají uhelné elektrárny a  omezují 

či ukončují těžbu uhlí, v Číně a jihovýchodní Asii využívání uhlí narůstá a nové elektrárny se otevíra-

jí. V Číně bylo, dle dostupných informací,   v prvním pololetí letošního roku plánováno otevření 43 

nových uhelných elektráren. Evropa tak se svými současným 8 % podílem na světových emisích  

vede při snižování globálních emisí sisyfovský boj.    

   EURACOAL, stejně jako celá EU, napjatě očekával balíček „Fit for 55“, který obsahuje opatření 

směřující ke splnění 55% cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Balíček  byl zveřejněn 

14. července  2021. Opatření se týkají revizí stávajících směrnic a nařízení a jsou připojena i nová 

opatření, například  návrh uhlíkové „ daně“ na hranicích EU při dovozu zboží ze zemí s mírnějšími 

environmentálními předpisy.  

   Jak vyplývá z obrázku, jedná se o  14 opatření, které se týkají všech sektorů hospodářství EU. Ze 

všech stran se ozývají hlasy nespokojenosti, že v balíčku „Fit for 55“, který  má více než 3,5 tisíce 

stran, jsou  sice podrobně rozepsána opatření a jejich souvislosti, ale nejsou uvedeny celkové dopa-

dy balíčku na ekonomiku EU ani sociální oblast. Členské státy vytýkají, že nebyly řádně zpracovány 

přislíbené dopady na jednotlivé členské státy  EU. Dílčí dopady jsou uvedeny pouze u v jednotlivých 

opatření balíčku. Dopady si tak musí zpracovat členské státy samy. 

   Pro EURACOAL je zásadní revize směrnice o obchodování s emisními povolenkami. V návrhu re-

vize je zřejmá snaha  o snížení počtu emisních povolenek, což povede ke zvýšení raketově stoupají-

cí ceny povolenky. Cena již přesáhla 58 €/t CO2. Zvyšování ceny emisní povolenky povede k vyšším 

cenám elektřiny a tepla a v mnohých zemích ke zvyšování energetické chudoby. 

   EURACOAL balíček „Fit for 55“  analyzuje a připraví stanovisko, se kterým Vás  v dalším čísle ča-

sopisu Uhlí, rudy, geologický průzkum seznámíme. 

 
Text: Dr. Renata Eisenvortová 

Předsedkyně zahraničního výboru ZSDNP  
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Dne 22. června 2021, pouhé dva dny před svými 85. narozeninami, 

se uzavřela životní dráha významné osobnosti české geologie a 

dlouholetého pedagoga VŠB-Technické univerzity Ostrava  

prof. Ing. Ctirada Schejbala, CSc., dr. h. c.  

Zemřel profesor Ctirad Schejbal 

   Ctirad Schejbal se narodil 24. června 1936 v Malých Svatoňovicích. Po maturitě na gymnáziu v Trutnově studo-

val na Geologicko-důlně-měřické fakultě VŠB v Ostravě, kde roku 1959 absolvoval obor geologie, technika a prů-

zkum ložisek. V letech 1959–1962 pracoval jako geolog u Jáchymovských dolů. V roce 1962 se vrátil do Ostravy a 

nastoupil jako odborný asistent na Hornicko-geologickou fakultu VŠB, s níž spojil více než čtyřicet let svého živo-

ta. V roce 1973 získal vědeckou hodnost CSc. v oboru ložisková geologie, roku 1985 byl jmenován docentem obo-

ru geologický průzkum a v roce 1990 profesorem oboru ložisková geologie. Během svého působení na HGF VŠB-

TUO byl vedoucím ústavu průzkumné a důlní geologie, vedoucím katedry ložiskové a průzkumné geologie a ve-

doucím oddělení geoinformatiky Institutu geologického inženýrství. V letech 1994–2000 stál v čele Hornicko-

geologické fakulty jako děkan, v období let 2000–2003 byl proděkanem pro rozvoj. Ve své pedagogické a vědecké 

práci se zabýval zejména důlní, průzkumnou a ložiskovou geologií. Měl mimořádné zásluhy na aplikaci matema-

tických metod v průzkumné geologii. Na katedře ložiskové a průzkumné geologie rozvinul zaměření geostatistiky 

a geoinformatiky. Významný je jeho podíl na zavedení studijního oboru geovědní a montánní turismus. Výzkum-

ná činnost prof. Schejbala pokrývala oblast geologických průzkumných prací, těžebních aktivit, environmentál-

ních problémů a otázek strategického posuzování nerostných surovin. Byl autorem řady odborných článků, vyso-

koškolských skript, publikací, výzkumných zpráv a expertních studií. Jako uznávaný odborník byl členem řady od-

borných společností a asociací, například IAMG (International Association for Mathematical Geology), ČALG 

(Česká asociace ložiskových geologů), SDMG (Společnost důlních měřičů a geologů) a členem redakční rady od-

borného slovenského časopisu Acta Montana. Jako stálý expert působil v surovinové radě Ministerstva hospodá-

řství ČR. Dlouhodobě spolupracoval s Technickou univerzitou v Košicích, která mu za jeho vědecký a pedagogický 

přínos univerzitě udělila v roce 2000 čestný doktorát dr. h. c. V roce 2005 obdržel od rektora VŠB-TUO za celoži-

votní pedagogickou a vědeckou práci a podíl na rozvoji univerzity medaili Georgia Agricoly. Prof. Schejbal nezahá-

lel ani po odchodu do důchodu. V roce 2006 se stal vedoucím katedry přírodovědných a humanitních disciplín 

Vysoké školy logistiky v Přerově, na jejímž rozvoji se téměř deset let podílel. Svou profesní kariéru zakončil na své 

Alma mater, Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO, kam se ještě v letech 2014–2018 vrátil. 

Čest jeho památce. 

Mgr. Petr Kašing 
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Ve čtvrtek 9. září 2021 nás náhle opustil ve věku 72 let bývalý člen 

představenstva Sokolovské uhelné Ing. Zdeněk Bučko.  

Zemřel Zdeněk Bučko 

   V uplynulých letech byl klíčovou osobností technického rozvoje Sokolovské uhelné a stál 

u zrodu jejích nejvýznamnějších projektů po roce 1989. Byl jedním z duchovních otců pro-

jektu výstavby Paroplynové elektrárny Vřesová. Stál i u řady dalších zajímavých projektů, 

jako byla výstavba technologie štěpení vedlejších kapalných chemických produktů ve Vře-

sové, nebo výstavba regionálního centra zpracování odpadů, která odstartovala v roce 

2015. Projekt za více než půl miliardy korun by se měl v budoucnosti stát jedním z klíčo-

vých pro zpracování komunálního odpadu z celého Karlovarského kraje. 

Ing. Zdeněk Bučko působil v oblasti energetiky i na mezinárodním poli. Byl dlouholetým 

členem výkonného výboru EURACOAL, Evropské asociace uhelného průmyslu, kde byl vá-

ženým odborníkem a často vyhledávaným konzultantem při řešení řady složitých energe-

tických problémů. 

   Odchod Zdeňka Bučka znamená ztrátu významné osobností, která se výrazně zapsala do 

dějin technického rozvoje Sokolovské uhelné.    

   Pro mnoho z nás je pak jeho odchod nejen ztrátou vynikajícího technika a manažera, ale 

také laskavého člověka, který nám byl nejen pracovním kolegou, ale také přítelem. 

 

Dr. Renata Eisenvortová 
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     Pozvánka 

Vážené dámy a vážení pánové,  

dovoluji si vás srdečně pozvat do Ústí nad Labem k účasti na 11. ročníku konference  

„ENERGETICKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2021“.  

Mottem letošního ročníku konference bylo zvoleno téma:  

Energetika v nových souvislostech.  

Záštitu nad konferencí pro rok 2021 převzali:  

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA  

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy  

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.  

prezident Hospodářské komory ČR  

Termín konání: čtvrtek 21. října 2021  

Místo konání:   Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.  

   Velká Hradební 2800/54, Ústí nad Labem  

Těším se na setkání s vámi a věřím, že konference bude pro vás přínosem zajímavých  

a nových informací.  

Ing. Jan Schiller v.r.  

hejtman Ústeckého kraje  

Program: 

09.00 – 9.30 – prezence účastníků - (OHK Most)  

09.30 – Zahájení konference – Ing. Petr Svoboda, CSc. (Výzkumný  
  ústav pro  hnědé uhlí a.s.)  

Úvodní slovo – Ing. Jan Schiller (hejtman Ústeckého kraje)  

         Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. (prezident HK ČR)  

I. BLOK – Současný stav a reálné naplňování SEK ČR  

09.50 – Naplňování SEK  

             zástupce MPO ČR  

10.10 – Dekarbonizace energetiky – sny nebo reálné vize  

             Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING (FŽP UJEP)  

II. BLOK – pro výrobce a distributory (ČEZ)  

10.30 – Ekologizace regionu formou moderních energetických řešení  

             Mgr. Kamil Čermák (generální ředitel ČEZ ESCO)  

10.50 – Transformace lomu ČSA, projekt Green Mine – krajina zítřka  

             Ing. Pavel Farkač (SEV.EN INNOVATIONS)  

11.10 – Modernizace tradičních zdrojů jako nezbytná součást stability  

             Sítě a přechodu na moderní energetiku  

             Ing. Petr Karafiát (ekolog skupiny Sev.en Energy)  

11.30 – diskuze  

 

III. BLOK – Ústecký kraj a energetika v nových souvislostech  

11.40 – Moderní energetika ve vazbě na ochranu krajiny a přírody ÚK  

             Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D.  

             (vedoucí pracovní skupiny „krajský architekt“ – Ústecký kraj)  

12.00 – Rozvoj OZE – potřeba i nutnost v rámci dekarbonizace  

             Ústeckého kraje i ČR  

             Ing. Jan Kalina (generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje)  

12.20 – diskuze  

IV. BLOK – Energetika není jen o výrobě  

12.30 – Zúžení lokalit pro budoucí hlubinné úložiště v ČR a též  

             harmonogram této činnosti v období do cca 2030  

             Mgr. Jozef Urík (SÚRAO - vedoucí oddělení geologických bariér)
12.50 – Těžební organizace po sobě uklízejí a nabízí nové hodnoty  

             Ing. Walter Fiedler (ředitel PKÚ, s.p.)  

             Ing. Miroslav Seidl, Ph.D. (vedoucí střediska Kohinoor)  

13.10 – diskuze  

13.30 – závěr – zástupce organizátora  

 

Možnost volných diskuzí do 14:30.  

Moderátor: Ing. Petr Svoboda, CSc. (Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.)  
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