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Abstrakt:  
 

Zhodnocení návrhu Státní surovinové politiky ČR, tak jak byl předložen, z pohledu 
největší hnědouhelné těžební společnosti, která dlouhodobě usiluje o konsens 
s okolními obcemi i s vedením Ústeckého kraje ve věci závěrečné bezkonfliktní 
korekce limitu těžby na Dole Bílina. 
 
Surovinová politika obsahuje 3 scénáře: 

- Ponechání limitů těžby tak jak jsou dnes platné 
- Korekce limitu těžby jen na Dole Bílina, který patří SD a.s. 
- Korekce limitů jak na Dole Bílina, tak i na ČSA 

 
Vystoupení se kriticky vyjádří ke scénáři ponechání limitů těžby tak, jak jsou 
v současné době v platnosti. 
 

Presentace ukáže bezkonfliktnost závěrečné korekce limitu na Dole Bílina, kde 
v prostoru rozšíření dolu není žádná obec, ani žádné trvale osídlené sídlo, ani žádné 
lidské obydlí. Těžba v tomto prostoru umožní sanaci staré ekologické zátěže, kterou 
je laguna chemičky, která začala svoji produkci ještě za druhé světové války. Všechny 
4 města a obce (Most, Mariánské Radčice, Bílina, Braňany), jejichž katastrů se 
budoucí těžba dotkne, souhlasí s navrženým postupem budoucí těžby a jsou s nimi již 
nyní uzavřeny dohody, které tyto souhlasy obcí potvrzují. 
 

Těžbou by se dalo získat řádově 100 milionů tun kvalitního nízkosirntého Bílinského 
uhlí, které je nejvhodnějším palivem pro teplárenství a produkci tříděného uhlí. 
Nejmodernější tepelná elektrárna a producent tepla – nadkritická elektrárna Ledvice 
o výkonu 660MW získá tímto krokem bezpečné dodávky paliva na 40 let svého 
provozu. 
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