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DÍKY ROSTOUCÍ POPTÁVCE PO BATERIÍCH VZNIKÁ V EVROPĚ
NOVÉ PRŮMYSLOVÉ ODVĚTVÍ
EU poptávka po bateriích
GWh/rok

Komentář
 Evropský trh s bateriemi vzroste do roku 2030 více než
desetinásobně oproti dnešku
 Kvůli přísnějším emisním limitům pro evropské automobilky poroste
poptávka zejména po bateriích do elektromobilů
 EU se stane po Číně druhý největší světový trh pro baterie, v roce
2030 dosáhne očekávaná roční poptávka po bateriích téměř 400
GWh, což odpovídá roční produkci zhruba 20 velkých výroben baterií
tzv. gigafactory
 Vznikají nové celoevropské projekty (např. Northvolt, Freyr), zároveň
v Evropě navyšují své investice asijské firmy (LG, Samsung, SK
Innovation)
 ČR představuje vhodný region pro výstavbu bateriových výroben i
navazujícího průmyslu kvůli centrální poloze v rámci Evropy a
velkému podílu automobilového průmyslu
 Bateriová výroba je energeticky velmi intenzivní, v rámci ČR ji lze
lokalizovat do řady brownfieldů navíc do oblastech uhelného útlumu
(s možnou dodatečnou podporou)
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VE STŘEDNÍ EVROPĚ SE ROZBÍHÁ ŘADA BATERIOVÝCH
PROJEKTŮ NAPŘÍČ CELÝM HODNOTOVÝM ŘETĚZCEM
Plánované bateriové projekty

Komentář
 S ohledem na ohlášené ambiciózní plány evropských
automobilek na produkci baterií vzniká v poslední době řada
bateriových výroben
 Státy se usilují přilákat investice do bateriového řetězce
významnými pobídkami
 V Evropě může uspět lokální výroba baterií díky potřebě
automobilek mít větší kontrolu nad výrobou baterií i provozní
návaznost na lokální výrobu baterií
 Evropské státy se snaží zmírnit vysoké logistické náklady na
dopravu z Asie
 Připravuje se přísnější regulace na ekologickou udržitelnost
výroby baterií (vč. např. těžby materiálů)
 Evropský bateriový hodnotový řetězec se etabluje, ale
navzdory připravovaným projektům není pokryta očekávaná
poptávka, zároveň se více zdůrazňuje environmentální
aspekt výroby
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PŘÍLEŽITOSTI V ČESKÉ REPUBLICE SE V OBLASTI
BATERIÍ A ELEKTROMOBILITY RYCHLE ROZRŮSTAJÍ
Baterie jako
služba (BAAS)

Automobily jako systémy pro
skladování energie – Vehicle
to Grid (V2G)

Ekosystém
elektromobility

Využití baterií v
autech v rámci
distribuční sítě

Ekosystém dodavatelů komponentů
Bateriový
hodnotový
řetězec

Výroba obnovitelné energie
pro zásobování celého
ekosystému elektromobility

Těžba a
zpracování

Výroba
aktivních
materiálů

Realizace těžby a
zpracování lithia
na Cínovci pro dodávky do
Gigafactory⃰

Výroba
článků

Integrace
baterií do
packů

Automobilová
výroba

Partnerství pro udržitelnou a
nákladově efektivní výrobu
bateriových článků

Služby mobility
Integrace infrastruktury ČEZ se
softwarem výrobců automobilů,
např. pro vyhledání nejbližší
nabíjecí stanice

Druhé a třetí
využití
bateriových
článků
Využití
použitých
baterií pro
skladování EE

Společná monetizace
energetických služeb

⃰ Oba uvedené projekty byly vybrány regionální stálou konferencí mezi strategické projekty Ústeckého kraje v rámci Fondu spravedlivé transformace.

Recyklace

Investice (JV) do
rozvoje
infrastruktury na
recyklování

Dobíjecí infrastruktura
Výstavba dobíjecích míst v
ČR a zajištění zelené
energie pro dobíjení
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PROJEKT TĚŽBY LITHIA OTEVŘE CESTU K ROZVOJI
BATERIOVÉHO HODNOTOVÉHO ŘETĚZCE V ČR
Projekt zapadá do bateriového hodnotového řetězce a podporuje
moderní pokračování automobilového průmyslu v ČR. Jeho realizace
pomůže tlumit negativní dopady spojené s transformací odvětví.

Projekt by sám o sobě zvýšil ekonomickou aktivitu kraje, a to i ve své
přípravné a realizační fázi. Vytvoří nová pracovní místa přímo a
přispěje k vytvoření dalších nepřímo.
Projekt přitáhne navazující ekonomické činnosti a služby, přispěje tak
ke zvýšení atraktivity kraje pro další investory. Projekt má velký
potenciál pro další investice (příliv nového kapitálu a reinvestice).
Projekt zajistí nové know-how. Pro část produkce budou potřeba
vzdělaní a kvalifikovaní zaměstnanci. Nespornou výhodou ČR je
konkurenceschopná cena práce, zejména ve srovnání s Německem.
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PROJEKT TĚŽBY LITHIA BUDE MÍT DLOUHODOBÝ,
STRATEGICKÝ VÝZNAM PRO EU I ČR A ÚSTECKÝ REGION
Přínosy pro ČR a EU
 Těžba a zpracování lithia v ČR je významným
strategickým prvkem k zajištění nezávislosti EU na
dovozu suroviny ze třetích zemí a povede k posílení
energetické bezpečnosti
 EU si dále klade za cíl stát se významným světovým
hráčem ve výrobě baterií a tím dosáhnout „strategické
autonomie“, z čehož může ČR dlouhodobě profitovat
Cínovec
 Na úrovni EU vznikají
iniciativy jako EBA (European
battery alliance) nebo EIT Raw Materials, které
podporují udržitelný rozvoj evropského odvětví nerostů,
kovů a materiálů – část alokovaných prostředků může
být použito pro aktivity v ČR

Přínosy pro Ústecký kraj
 Projekt samotný vytvoří kolem 1000 pracovních míst,
přičemž na většinu z nich jsou vhodní zaměstnanci
„uhelných“ provozů, které budou postupně zanikat
 Vzhledem k plánované výši tržeb dojde k navýšení HDP
a nepřímo také příjmové stránky kraje
 Dotčené obce získají podíl z poplatků za vydobyté
nerosty
 Těžba a zpracování lithia se řadí mezi úspěšné
transformační projekty v rámci uhelných regionů Evropy,
což přinese nárůst pozitivního vnímání kraje různými
evropskými institucemi

 Konflikt na Ukrajině a současná geopolitická situace
znamená nutnost brzkého dosažení soběstačnosti EU
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LOKALITA CÍNOVEC PATŘÍ MEZI NEJBOHATŠÍ LOŽISKA LITHIA
V EVROPĚ – ZAČÁTEK PRODUKCE JE PLÁNOVÁN NA 2026
Ložisko lithia na Cínovci

Charakteristika projektu
 Na Cínovci se těží od 14. století, ale v 80. letech 20. století byly v
dolu identifikovány významné zásoby cinvalditu, ze kterého lze získat
cín, wolfram a lithium

Zinnwald

Cínovec

 Z průzkumů vyplývá, že v lokalitě může být až 3 % světových
známých zásob lithia (z toho 2/3 leží na české straně a zbytek
německé straně)

 Plánovaná roční produkce 1,7-2,2 mil t rudy, ze které se vyrobí
přibližně 25,000 t odběratelem požadované formy lithia (pro více než
30GWh vyrobených baterií, což odpovídá asi 400,000 až 800,000 ks
elektromobilů – záleží na technologii a velikosti baterie)
 Rozhodnutí o výstavbě plánované na konec 2023; začátek produkce
na 2026; plná produkce od 2028
 Investice přibližně Kč 12-14 mld. Kč podle výsledků finální studie
proveditelnosti
 Celkem 1000 zaměstnanců (40% důl, 60% zpracovatelský závod) 3směnný provoz

Lithiové ložisko

 Předpokládá se maximální využití zelené energie v projektu včetně
efektivního využití odpadových materiálů v dalších průmyslových
odvětvích
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LOŽISKO BUDE ZPŘÍSTUPNĚNO DVĚMA ÚPADNICEMI A
VYTĚŽENÁ HORNINA BUDE DÁLE ZPRACOVÁVÁNA MLECÍMI A
DRTÍCÍMI TECHNOLOGIEMI
Dobývání rudy
a přístup do
ložiska

Doprava
těžené rudy

 Ložisko Cínovec bude otevřeno dvojicí vzájemně propojených úpadnic. Každá bude vyražena v délce 1 150 m
 Obě úpadnice budou sloužit jako úvodní vtažná důlní díla. Výdušné větry budou vedeny dostatečně kapacitními
větrnými vrty situovanými mimo zástavbu v severních částech ložiska. Hlavní ventilátory budou umístěny při patě
těchto vrtů bez jakéhokoliv vlivu na povrch. Z důvodů nevyhovujících rozměrů nemohou být existující stará důlní
díla využita pro provoz moderního dolu
 Zvolenou metodou dobývání ložiska Cínovec je komorování
 Klasická technologie bude obsahovat následující pracovní operace: vrtání, nabíjení, trhací práci a odtěžení
Dobývány budou komory o rozměrech (20-80) × 25 × 13 m. Mezi komorami budou ponechány dostatečně
dimenzované stabilitní pilíře. Vydobyté prostory budou postupně zakládány inertním materiálem z úpravárenského
procesu
 Základní drcení bude umístěno pod povrch, čímž bude minimalizována hlučnost a vliv na okolní prostředí
 Předpokládá se kompletní elektrifikace dolu s využitím zelené energie
 Těžená ruda bude nakládána elektrickými nakladači na elektrické velkokapacitní kolové dopravníky – dumpry a
dopravována po centrálních třídách do centrálního drtiče v podzemí, kde bude drcena na frakci <200 mm.
Centrální drtič bude umístěn u paty dopravní úpadnice, vybavené pásovými dopravníky
 Do podzemí dolu bude umístěno také sekundární drcení na frakci < 70 mm
 Způsob pohonu nakladačů a kolových dopravníků bude předmětem komplexní studie v rámci finální studie
proveditelnosti zejména s ohledem na pozitivní dopady na provozní náklady a větrání dolu
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VARIANTA DOPRAVY VYTĚŽENÉ HORNINY TZV. ROPECONEM
JE NEJŠETRNĚJŠÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Zavěšený
pásový
dopravník Ropecon
Instalace
 v lesním průseku
cca 10 m
 nad úrovni stromů
bez nutnosti
lesního průseku

 RopeCon je plochý dopravníkový pás
s bočnicemi vybavený polyamidovými
pojezdovými kolečky, které se pohybují
po fixních lanech zavěšených mezi
podpěrnými sloupy
 Na rozdíl od pásového dopravníku se
pás nepohybuje po fixních rotačních
válečcích, ale celý pás i s kolečky
pojíždí po fixních lanech
 Vzdálenost podpůrných sloupů může
dosahovat od 500 do 1000 m v závislosti
na členitosti terénu
 Přeprava rudy bez předchozí úpravy
terciálním mletím – méně technických
zařízení v areálu portálu – redukce
plochy k odlesnění
 Vysoká kapacita umožňuje eliminaci
nočního provozu zařízení a zároveň
dopravu materiálu pro zakládání
vydobytých prostor v podzemí
 Zavěšený pásový dopravník bude mít
minimální dopady na životní prostředí
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DÁLE JSOU ZVAŽOVÁNY MÉNĚ PREFEROVANÉ VARIANTY
DOPRAVY S CO NEJMENŠÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Materiálová
lanová dráha
Instalace
 v lesním průseku
o šíři 8-10 m
 nad úrovni stromů
bez nutnosti
průseku

Trubkový
dopravník







Obdoba lyžařských sedačkových lanovek, kde místo sedaček jsou k lanu
připevněny dopravní kontejnery o objemu 1,5 m3
Lanovka má celkem 15 podpěrných sloupů a délku 7,5 km
Umožní přemístění veškerých mlecích technologií do podzemí dolu a oblasti
úpravy rudy í výraznou redukci plochy nutné k odlesnění, postupné odtěžení
hornin z úvodní otvírky dolu
Vytěžená ruda po primárním a sekundárním drcení v dole na frakci <70 mm
a vyvezení na povrch je nakládána do uzavíratelných kontejnerů materiálové
lanovky a dopravena do areálu úpravny, kde je dále pomleta na frakci <500
mikronů pro první stupeň úpravy



Doprava rudy založena na principu běžných povrchových pásových dopravníků
s tím rozdílem, že pohybující se pás je po naložení horninou svinut do tvaru
trubky.



Celá konstrukce je uložena v zakrytém výkopu na zemském povrchu tak, aby
umožnila průchod lidí a zvěře. V místech křížení s inženýrskými sítěmi a
dopravními komunikacemi je konstrukce dopravníku vedena po přemostění. Za
účelem pravidelných kontrol a údržby musí být podél výkopu vybudována
servisní komunikace pro lehké nákladní vozy.



Enviromentální nevýhodou tohoto řešení je poměrně dlouhodobý významný
zásah do oblastí Natura 2000, EVL a PO, v době výstavby a likvidace po
vytěžení ložiska

10

VYTĚŽENÁ ROZEMLETÁ HORNINA BUDE DÁLE UPRAVOVÁNA
AŽ K ZÍSKÁNÍ FINÁLNÍHO PRODUKTU
2 Drcení, třídění
Deponie

Voda

1 Podzemní těžba
Detektor
kovů

Třídění

Deponie

Portál dolu
Nouzové
plnění

Dopravník

Obohacování
mleté rudy
Mokré mletí

Dopravník

Dopravník
Zvolený transportní systém

Magnetický
separátor
(WHIMS)

Koncentrát slid
(magnetická frakce)

4 Výroba Li - karbonátu
Reagencie

Pražení

Nemagnetická frakce

3 Úprava
Filtr
Spiral
Zpracování ve vodním roztoku

Odstraňování
nečistot

Li - karbonát

Mlýn

Úprava koncentrátu
(flotace, srážení atd.)

Potaš
Sn/W koncentrát
Suchý zbytek po úpravě
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ
VARIANT KORIDORŮ PRO
PŘEPRAVU
•

•
•
•

V rámci projektu jsou předkládány různé
varianty dopravy rozemleté horniny
Dle zvolené varianty budou uzpůsobeny
dopravní koridory
Ostatní navržené plochy a koridory
zůstávají neměnné
Základní data:
• Hlavní důlní závod – Sedmihůrky
• Varianty dopravy – ropecon, lanovka,
trubkový dopravník
• Zpracovatelský závod – Újezdeček
(průmyslová zóna DUKLA)
• Koridory pro přívod technologické
vody – primárně z dolu Kohinoor
• Koridor pro připojení pitné vody Pramenáč
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PROJEKT TĚŽBY LITHIA NA CÍNOVCI ZAZNAMENÁVÁ POKROK
VE VŠECH KLÍČOVÝCH OBLASTECH
Status klíčových oblastí projektu těžby lithia
Oblast povolování







Podána EIA na těžební část projektu (Oznámení EIA na
zpracování bude podána ve druhé polovině 2022). Momentálně se
pracuje na jednotlivých studiích plynoucích ze zjišťovacího řízení
EIA

Konvenční sádrovcová metoda

Dokumentace EIA bude zpracována pro celý projekt a předložena
22/23 a zohlední oba závěry zjišťovacího řízení
Připraven návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého
kraje s variantním řešením dopravy a zahájeny práce na ostatních
částech změn územních plánů dotčených obcí (Dubí a okolí)
Zahájen proces povolování odvodnění dolu a přípravné práce na
ostatních povoleních

Oblast těžby


Oblast zpracování

Práce na finální studii proveditelnosti (DFS) pro těžební část
pokročily do druhé poloviny. Dodavatelem je společnost BARA
Consulting, která má rozsáhlé zkušenosti s globálními projekty
podobného typu. DFS bude dokončena v 12/2022 a odpoví na
otázky přesného postupu a harmonogramu těžby, druhu zařízení,
počtu potřebných zaměstnanců, a navíc bude sloužit jako klíčový
podklad pro povolení k těžbě



Probíhá 2. fáze technické studie proveditelnosti zpracování z celkových 4



Dodavatelem je rakousko-německá společnost SMS



Připravuje se velkoobjemové pilotní testování (5-11/2022)



Dále probíhají práce na finalizaci lokality pro umístění zpracovatelského
závodu a byly navrženy variantní možnosti umístění jednotlivých budov

Metoda InCeMet ve spolupráci s VŠCHT a Lafarge


Zprovozněna pilotní linka na pyrolytickou část procesu zpracování v
Čížkovicích a zahájeno poloprovozní testování



Dalším klíčovým krokem je testování hydrometalurgické části metody



Klíčový milník je dokončení Concept Study (04/2022), která potvrdí nebo
vyvrátí splnění předpokladů pro pokračování ve výzkumu metody



V případě pozitivních výsledků Concept Study je konec výzkumných prací
plánován na 06/2023
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FINÁLNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI BUDOU DOKONČENY V
PRŮBĚHU ROKU 2022, VLASTNÍ PRODUKCE ZAČNE V ROCE
2026
Aktivita

Dokončení finálních studií
proveditelnosti těžba
Dokončení finální studie
proveditelnosti zpracování

2022
Q3
Q4

Q1

2023
Q2
Q3

Q4

Q1

2024
Q2
Q3

Q4

Q1

2025
Q2
Q3

Q4

Q1

2026
Q2
Q3

Q4/2022
Q1/2023

Povolování a územní řízení

Q1/2025

Zajištění financování a
rozhodnutí o výstavbě

Q1/2025

Q3/2026

Ražby a výstavba
zpracovatelského závodu
Produkce

Q4

2026+
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