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Uhlíkové hysterii je nutné
se postavit, dokud je čas
varuje předseda OS PHGN Jan Sábel
Dětem skončily školní prázdniny a usedly do školních lavic. Hlavní sezona, ve
které si zaměstnanci vybírají letní dovolenou, je rovněž za námi. V novinářském žargonu takzvaná okurková sezona, kdy není o čem psát, už dávno neplatí. Letní měsíce jsou nabyté událostmi v politice i ekonomice, na které musí odbory reagovat. Jak okurkovou sezonu prožívali odboroví funkcionáři, o
tom HGN hovořil s předsedou Odborového svazu PHGN Janem Sábelem.
Mají v létě nárok na dovolenou funkcionáři a
zaměstnanci odborového svazu?
Odboráři, podobně jako zaměstnanci, mají
nárok na řádnou dovolenou a na odpočinek.
Funkcionáři a zaměstnanci odborového svazu
přesto pracovali naplno i v létě. O prázdninách
jsme například dvakrát jednali s ministrem
průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Poprvé
v červenci, kdy se s ministrem sešlo vedení
odborového svazu. Informovali jsme ministra o
situaci v jednotlivých těžebních regionech, hnědouhelných i černouhelných, a celkově o situaci v těžebním průmyslu. Pouze jsme ovšem
nedebatovali, společné jednání mělo konkrétní
závěry. Trvali jsme na tom, aby v uhelné komisi
byl také zástupce odborového svazu. Ministr
Havlíček nám sdělil, že v komisi, která má 19
členů, se počítá pouze s jedním zástupcem
odborů, a to z Českomoravské konfederace
odborových svazů. Z toho vyplynulo, že by se do
komise nedostal zástupce našeho odborového
svazu.

debata s ministrem měla velmi dobrou úroveň.
Předsedové průmyslových svazů informovali
ministra o problémech v jednotlivých resortech.
Ministr Havlíček nás ujistil, že uhelná komise
zahájí činnost v nejbližších dnech. Což se naplnilo, první jednání se uskutečnilo 26. srpna.
Koncem příštího roku by komise měla předložit
konkrétní výsledky a závěry. Byli jsme ujištěni,
že hlavním cílem bude zhodnotit budoucí potřebu uhlí a dát odborná doporučení, jak ČR přizpůsobit situaci, kdy dochází k útlumu využívání energie a tepla z fosilních paliv. Podle názoru ministra Havlíčka by se komise měla intenzivně zabývat budoucím složením tuzemského
energetického mixu a otázkami energetické
soběstačnosti, bezpečnosti a konkurenceschopnosti.

nepodlehli stále agresivnějšímu nátlaku ekologů a zelených aktivistů. Nepřejeme si, aby naše
uhelná komise kopírovala doslova německou
komisi, kde nyní zavádějí novou uhlíkovou daň,
která postihne nejen elektrárny, ale také zdraží
pohonné hmoty. Když k tomu připočteme nepřetržitě rostoucí poplatky za emisní povolenky,
je zřejmé, že důsledkem tohoto šílenství bude
další zdražení poplatků za teplo, elektřinu,
zboží a potraviny. Stejně to jako u každé jiné
daně v konečném důsledku zaplatí spotřebitelé
nejen v Německu, ale i v sousedních zemích.
Na jednání u ministra jsme se shodli na tom,
že je třeba postavit se šílenému tlaku zelených
aktivistů a z toho vyplývající uhlíkové hysterii,
dokud je čas. Organizace zelených aktivistů,
které dostávají dotace na činnost z veřejných
rozpočtů, rozpoutaly nátlakové akce, připomínají teroristy. Jejich cílem je šířit poplašné zprávy, vystrašit nebo zastrašit veřejnost a prosadit
tak svoje plány a záměry.

Ustoupili jste, nebo jste našli jiné řešení?
Nemohli jsme připustit, aby uhelná komise
jednala o útlumu uhlí bez zástupce zaměstnanců těžebních firem. Řešení jsme nakonec našli,
a to po dohodě s předsedou odborové centrály
Josefem Středulou. Členem uhelné komise za
ČMKOS i za náš odborový svaz je první místopředseda OS PHGN a předseda Sdružení odborových organizací CCG Most Jaromír Franta.
S tímto řešením souhlasili i předsedové ostatních odborových organizací.

Pokud se odhady potvrdí, největší evropská
ekonomika stanoví, že za 19 let přestane používat uhlí. Je to reálný termín?
Německo rozhodlo o ukončení provozu uhelných elektráren nejpozději do roku 2038. Počítá se s tím, že regiony, na které bude mít odklon od uhelné energetiky největší dopad, dostanou v příštích dvaceti letech 40 miliard eur
ve formě strukturální pomoci. Komise ale o
situaci v německé energetice nerozhodovala
Co si pod těmito pojmy máme představit?
sama. Hlavní slovo měla vláda a parlament.
Obáváme se, aby členové uhelné komise Podle nás je třeba za tím vidět tlak ekologických aktivistů na politiky. Takto může přemýšlet a jednat jen politik bez potřebných znalostí.
Vzhledem k technickému pokroku dnes nemůžeme předvídat, k čemu budeme uhlí za dvacet
nebo třicet let potřebovat. Nestabilita systému
větrných elektráren a problémy s dopady solárních elektráren dosud nejsou vyřešeny. Německo na agresivní protiuhelnou politiku dříve či
později doplatí. Paradoxem je, že v Evropské
unii málokdo věří, že se podaří do roku 2050
zlikvidovat v Evropě těžbu uhlí. Jenom sousední
Polsko by zkolabovalo, protože 90 procent
elektrické energie tam vyrábějí z domácího
uhlí.

A tím jednání o uhelné komise bylo uzavřeno?
Nikoliv, srpnového jednání na ministerstvu
průmyslu a obchodu se zúčastnili předsedové
průmyslových odborových svazů a předseda
ČMKOS Josef Středula. T éměř dvouhodinová

Zelení aktivisté a klimatologové bez ověřitelných důkazů tvrdí, že za globální oteplování
může těžba a spalování uhlí a fosilních paliv.
Stále více seriózních vědců to označuje za
omyl, nebo rovnou za podvod. Co je za tím?

Souhlasím s bývalým prezidentem Václavem
Klausem, že je za tím třeba hledat působení,
vliv a peníze různých nadnárodních korporací,
které se snaží prosadit svůj byznys v energetice
v oblasti obnovitelných zdrojů a technologií.
Patří k nim solární elektrárny, větrníky, obří
zásobníky elektrické energie a další. Ekologický
byznys již nyní vysává z národních rozpočtů
stamiliardové dotace, které často mizí na kontech neznámých majitelů v daňových rájích.
Celkové náklady na obnovitelné zdroje elektřiny
převýší v České republice do roku 2030 jeden
bilion korun. Tyto náklady platí daňoví poplatníci. Zelení aktivisté a klimatologové tomuto byznysu zřejmě nevědomky slouží jako užiteční
idioti.
Zelené technologie ale nejsou tak šetrné
k životnímu prostředí, jak se o nich tvrdí. Souhlasíte?
Ano. Například větrníky zlikvidují ročně na
světě miliony ptáků. Solární elektrárny zase
zabírají a likvidují tisíce hektarů kvalitní půdy.
Aktivisté a klimatologové dokonce straší veřejnost, že přežvýkavci při trávení vylučují z těla
metan a ten je pro klima ještě škodlivější než
uhlík. Navrhují proto kompletně přestavět energetiku, dopravu, systémy vytápění a posunout
dietu od vysoké spotřeby masa.
Čtyři americké senátorky za Demokratickou
stranu nedávno veřejně informovaly, že pokud
demokraté vyhrají prezidentské volby, budou
prosazovat, aby se vybíjela stáda přežvýkavců a
přestaly se tak konzumovat bifteky a steaky,
zrušila se lodní a letecká přeprava. Co je na
tom proboha ekologického? I z tohoto příkladu
je zřejmé, co nám všem hrozí, pokud se podobní šílenci – a že jich není málo – dostanou
k politické moci.

vyvádějí z České republiky stovky miliard korun
na dividendách. Aby mohl vyplatit dividendy,
zadlužil Zdeněk Bakala vlastní společnost OKD,
když si vzal mnohamiliardový úvěr od bank a
jako zástavu poskytl čtyřicet tisíc bytů, které
měly patřit zaměstnancům OKD. Privatizace
důlních společností začala už v roce 1998, kdy
tehdejší koaliční vláda prodala základní podíl a
stát tak ztratil majoritu v OKD. Svůj díl viny
nesou i města a obce, zejména Karviná, Orlová, Havířov, Frýdek-Místek a další, které prodaly své podíly v OKD a umožnily její prodej Bakalovi.
Podaří se tedy pohnat bývalé majitele OKD
k zodpovědnosti?
Byl bych neskutečně rád, kdyby se podařilo
zašantročené miliardy – odhad je šedesát až
sto miliard korun – vrátit do České republiky.
Nejedná se jen o samotnou důlní společnost
OKD, ale i lukrativní pozemky, které Bakala
vlastní zejména v Karviné. Podle mne to sněmovní komise nevyřeší, i když oceňuji její chvályhodnou snahu. Navíc mnozí politici byli propojeni s byznysem a měli možnost ovlivnit rozhodování soudců a konkurzních správců, takže
nečekám zázraky. Náš odborový svaz v té době
činil všechno možné, aby podezřelé privatizace
dolů zastavil. Upozorňovali jsme politiky na
negativní dopady v dotčených regionech. Marně.

KARVINÁ: Den horníků oslavovaný tradičně
v září je, podobně jako svátek svaté Barbory
v prosinci, pro havířskou veřejnost příležitostí
ke společnému setkání, posezení, ale i uctění
památky kolegů, kteří už nejsou mezi námi.
Proto i Hornické slavnosti OKD 2019 v sobotu 14. září zahájí ve 12:30 tradiční pietní akt
s položením květin k pomníku obětí havířského povolání na Univerzitním náměstí u Slezské univerzity v Karviné-Fryštátě. Sobotní
zábavný program pro širokou veřejnost začne
ve 14 hodin v Parku Boženy Němcové. Na
pódiu se postupně představí zpěvačka Markéta Konvičková, zpěvák Xindl X a skupina
Ahard, zpěvák Petr Kolář a finále bude patřit
skupině Mandrage. Ani letos pořadatelé nezapomněli na děti. S Nadací OKD pro ně připravili zábavné „Nadační městečko“ v pohádkovém duchu a s celou řadou překvapení a
dárků.

MOST: Vršanská uhelná a Severní energetická organizují exkurze do těžebních lokalit (do
lomů) za plného provozu a na rekultivace pod
názvem Uhelné safari. Veřejnosti tak umožňují zblízka se seznámit s technologií těžby
hnědého uhlí, ale i obnovou krajiny po těžbě.
Za dobu trvání projektu se s touto činností
seznámilo téměř 26 000 lidí z celé ČR i ze
zahraničí. Uhelné safari otevřelo své brány
Na co se odborový svaz zaměří do konce letoš- poprvé před deseti lety.
ního roku?
Na práci v uhelné komisi z pohledu další budoucnosti těžebního průmyslu a energetiky.
Říkám to proto, že ještě letos ukončí činnost
další provoz OKD, Důl Lazy. V srpnu začali
v OKD zasypávat Důl Paskov, kde dlouhodobě
pracoval jako předák a předseda odborů sou- DARKOV: V období od ledna do června 2019
časný místopředseda odborového svazu a nahlásili pracovníci v OKD 146 úrazů. Z nich
68 skončilo registrací, což oproti prvnímu
předseda SHO OKD Rostislav Palička.
Nejen pro zaměstnance, ale i pro mě je Důl pololetí loňského roku znamenalo pokles o
Lazy srdeční záležitostí. V roce 1967 jsem na deset případů. Z osmašedesáti registrovaLazy nastoupil jako učeň. Po vyučení jsem zde ných úrazů opět největší počet – třicet – soupracoval až do doby, než jsem byl zvolen odbo- visel s chůzí. Dělalo to čtyřiačtyřicet procent
rovým funkcionářem. Zajímavé pro mě je, že všech zaznamenaných případů. Chůze je
Důl Lazy končí letos v říjnu a já skončím ve dlouhodobě činnost vykazující nejvyšší rizikofunkci předsedy v březnu příštího roku na sjez- vost v OKD. Druhá nejčastější příčina újmy na
du odborového svazu.
zdraví bylo naražení či přiražení při manipulaNení to ale zdaleka celý výčet činností svazu ci s materiály nebo břemeny (13 úrazů) a
a odborových sdružení. Stěžejním úkolem je třetí zasažení padající horninou (7 úrazů).
příprava na kolektivní vyjednávání ve firmách a Nejdůležitější údaj z úrazové statistky je
na náš sjezd, který se uskuteční v březnu příští- ovšem fakt, že stejný počet horníků sfáral i
ho roku v Praze. Pracovní komise pro přípravu vyfáral.
sjezdu už pracují naplno.

Ceny za emisní povolenky nařizuje členům zvyšovat Evropská komise. Navíc Zelení posílili při
nedávných volbách do Evropského parlamentu.
Jaký vývoj očekáváte?
Máme se asi na co těšit. Končící Evropská
komise naprosto „zezelenala“ a napáchala
v této oblasti mnoho zla. Podléhala trendům,
které diktuje Německo a Francie. Pokud nová
Komise v tomto kurzu bude pokračovat, ohrozí
energetickou bezpečnost členských zemí a
vyvolá závislost na dovozech plynu a uhlí z Ruska, USA, Austrálie a dalších zemí. Musím proto
pochválit naši vládu a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, že se snaží udržet prosperitu, zachovat energetický mix, který počítá
s uhlím a jádrem. Ministr Havlíček průmyslu a
jeho potřebám skutečně rozumí a měl by mít
při svém snažení větší podporu vlády i opozice. Takže to bude váš poslední svazový sjezd. S
Mějme na zřeteli, že nás neživí Brusel, ekologo- jakými pocity budete končit a předávat funkci
vé, klimatologové a aktivisté, ale právě průmy- předsedy?
sl, obchod a zemědělství.
Na sjezdu předáme nově zvolenému vedení,
a hlavně členům, silný a akceschopný odborový
Sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci tě- svaz. Je to díky tomu, že se nám podařilo nejen
žební společnosti OKD by mohla iniciovat pod- zachovat, ale i nadále zhodnocovat majetek a
něty pro další trestní nebo správní řízení. Potvr- finance odborového svazu. Výnosy z majetku
zuje se, že existenční potíže OKD způsobili slouží výhradně členům. Díky tomu se nám,
především bývalí majitelé v čele s finančníkem jako jedinému odborovému svazu v rámci
Zdeňkem Bakalou. Podaří se viníky pohnat ČMKOS podařilo zajistit, že do roku 2028 buk zodpovědnosti?
dou naši členové odvádět svazu symbolickou
Nepodaří. Vyšetřování dřívějších sněmovních částku ve výši jedné koruny. Peníze tak zůstakomisí vyšumělo jako vždy do ztracena. Koalič- nou v odborových sdruženích. Odborový svaz
ní vlády v devadesátých a následných letech má do dalších let dostatek prostředků na to,
zapříčinily krach, nebo vytunelování stovek aby byl schopen plnit, stejně jako doposud, své
životaschopných domácích firem. To se týká i poslání, to je chránit práva a nároky členů a
důlních společností. Zahraničním firmám jsme zaměstnanců firem působících v našich odvětprodali i pitnou vodu. Naše rodinné stříbro patří vích. A na to jsem skutečně hrdý.
západním společnostem, které každoročně
Petr Kolev

Z regionů

STONAVA: Stonavský spolek letos oslavil
105. výročí založení, jeho členové chtějí udržovat tradice co nejdéle – klidně i po skončení těžby. Původní Kroužek krojovaných horníků byl později přejmenován na Spolek krojovaných horníků (SKH) Stonava.
MĚDĚNEC: Sedmé Měděnecké Krušení bylo
letos o něco slavnostnější. Oslavovalo se
zároveň zapsání krušnohorských památek na
seznam světového kulturního dědictví
UNESCO. Na sever Čech se sjeli zástupci
českých hornických spolků, kteří v průvodu
prošli obcí, aby společně u informačního centra zavzpomínali na kolegy, kteří se slavnostního okamžiku nedožili. V rámci doprovodného programu si zájemci mohli prohlédnout
záchranářskou techniku, včetně vybavení
mosteckých báňských záchranářů. Oslavy
zakončila večerní zábava.
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Evropský projekt si klade za cíl snížit
fyzickou a psychickou zátěž pracovníků
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR společně se
svými členy a Českomoravskou konfederací odborových svazů realizuje zajímavý projekt. Jeho cílem je připravit doporučení pro zavádění opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory sociálních partnerů
na bipartitní úrovni v problémových oblastech.

vybrané oblasti; informační a diskusní semináře pro předání informací širší cílové skupině,
konference pro předání informací odborné i
širší cílové skupině.

Zaměření bipartitní platformy
Od února 2019 do ledna 2022 se Odborový
svaz PHGN a Zaměstnavatelský svaz důlního a
naftového průmyslu (ZSDNP) budou účastnit
v rámci Konfederace zaměstnavatelských a
podnikatelských svazů projektu „Společným
postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětví“.

V rámci projektu budou řešena zejména
tato témata:

Čeho chceme v projektu dosáhnout a stav úrovně pracovní síly s požadavky na trhu práce. - Vliv legislativy na odvětví a činnost sociálních
po jeho realizaci
partnerů.
Posunout se ze stavu identifikace problémo- Proč to děláme
- Kolektivní vyjednávání a nástroje sociálního
vých oblastí a návrhů do zpracování doporučení
způsobu implementace zvolených opatření
včetně pilotního ověření pro vybrané pozice
v odvětvích podle zaměření na klíčové aktivity:
● nástroje na podporu adaptability zaměstnanců, dopady strategií 4.0 na pracovní pozice
● vliv vícesměnných provozů a pracovních pomůcek na výkon profese a její fyzickou zátěž
● stres, vyhoření, psychická zátěž či rozvoj a
posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a
zaměstnanci
● podpora kolektivního vyjednávání, jeho bariéry aj.
Záměrem je, aby sociální partneři společně
navrhli řešení a sjednotili názory pro vybrané
problémové oblasti a další činnost v oblasti
bezpečnosti práce.

Chceme u vybraných pracovních pozic v odvětvích najít způsob, jak:
● snížit fyzickou i psychickou zátěž u vybraných
pracovních pozic
● umožnit prodloužení věku odchodu do starobního důchodu
Jako sociální partneři, zaměstnavatelé a odbory, chceme vypracovat doporučení pro prosazení změn či úpravu podmínek v problémových
oblastech definovaných v rámci obsahu KA06.
Chtěli bychom nalézt cestu, jak eliminovat bariéry v oblasti kolektivního vyjednávání a poskytování flexibilních forem práce ve veřejném
sektoru.

Jaké činnosti/nástroje k tomu máme

dialogu mimo kolektivní vyjednávání.
- Energetická unie a její cíle do roku 2030 a její
vliv na budoucí těžbu a využívání domácích
energetických surovin.
- Vliv novely Horního zákona na těžební organizace.
- Aktualizace Surovinové politiky ČR, restrukturalizace regionů postižených těžbou.
- Pracovní právo v kolektivním vyjednávání.
- Další rozšiřující témata dle situace v odvětví.
Ve spolupráci s Odborovým svazem PHGN se
Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu proběhne 30 tematických setkání,
6 seminářů a závěrečná konference, na které
budou prezentovány názory obou sociálních
partnerů ke zvoleným tématům.

8 bipartitních týmů; sociální dialog na úrovni
odvětví a ve firmách; analýzy pro vybrané oblas- (Registrační číslo projektu:
Cíl projektu
ti/témata; tematická setkání pro zpracování CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197)
Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a doporučení; pilotní ověřování navržených dopo(Zdroj: KZPS, ZSDNP, OS PHGN)
kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační
ručení; získání zahraničních zkušeností pro

Vrbno jako Bradavice podle Harryho Pottera
Jako doslova kouzelný hodnotí čtrnáctidenní pobyt v letním dětském táboře
ve Vrbně jeho letošní účastníci a organizátoři přidávají, že prozatím mají na
letošní ročník výhradně pozitivní ohlasy.
„Do Vrbna nás letos odjelo 89 včetně třinácti
vedoucích. Většinu času jsme trávili v areálu
tábora, kde se odehrávala celotáborová hra
v duchu Harryho Pottera a dalších postav
z populárních knih a filmů podle J. K. Rowlingové. Takže se kouzlilo, hrál famfrpál a probíhala
celá řada dalších aktivit, až jsme nakonec zjistili, že je čtrnáctidenní pobyt vlastně velmi krátký
na to, co jsme pro děti měli nachystané,“ shrnul Lubomír Holý, předseda Odborové organizace pracujících Dolu Jan Šverma a místopředseda Sdružení odborových organizací CCG Most,
která organizaci tábora pro děti zaměstnanců
společností skupiny Sev.en Energy v letošním
roce převzala.
Lubomír Holý

Táborový program zpestřil celodenní výlet do
zoologické zahrady a Dinoparku v Plzni. „Skvěle
vyšlo počasí, takže jsme si mohli užívat na sluníčku a loďky i šlapadla na rybníce, který je
součástí táborového areálu,“ uvedl Holý s tím,
že se podařilo naplnit kapacitu, s níž organizátoři počítali.
Zhruba tři čtvrtiny účastníků tvořili děti a
vnoučata zaměstnanců společností skupiny
Sev.en Energy, které doplnila například i šestice dětí z nedalekého dětského domova v Nepomuku.
„V tuto chvíli už jsme si téměř jistí, že tábor
chceme uspořádat i v příštím roce. Dokonce
uvažujeme o tom, že bychom se vrátili k původnímu osmnáctidennímu formátu. Pokud seženeme víc sponzorských příspěvků, budeme
moci rozšířit výlety po okolí. Věříme, že se nám
podaří naplnit i původně plánovanou kapacitu
kolem 120 dětí,“ uzavřel Lubomír Holý.

(Zdroj: Důlní noviny)
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Uhelná komise zahájila
v srpnu činnost, odbory
zastupuje Jaromír Franta
Uhelná komise se poprvé sešla
26. srpna. Dohodla se na vytvoření tří
pracovních skupin, které se budou
zabývat legislativními záležitostmi,
časovým harmonogramem a sociálními a ekonomickými dopady na regiony
v souvislosti s útlumem těžby uhlí.
Komise má dva předsedy: ministra
průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a
ministra životního prostředí Richarda
Brabce, oba za ANO.

nepřipustí, aby do jednání byla vtahována
jakákoliv ideologie nebo politika. Jednání
se bude odehrávat pouze na základě reálných, odborných a ověřitelných podkladů.
Jedině na základě takových podkladů bude komise rozhodovat. Dohodli jsme se na
tom, že v komisi budou pracovat tři skupiny, které si rozdělí legislativu, jízdní řád
útlumu uhlí a sociální oblast včetně dopadů útlumu na uhelné regiony. Komise má
možnost přizvat k jednání experty na jednotlivé oblasti a nechat si zpracovat odborné studie. Všichni souhlasili s návrhem,
že informace, o čem komise jednala a
k čemu dospěla, budou médiím a veřejnosti podávat výhradně oba předsedové
komise. Její personální složení je podle
mne vyvážené. Za sebe mohu říci, že se
budu snažit, aby jednání a rozhodování
uhelné komise probíhalo výhradně na základě odborných a ověřitelných informací
a podkladů,“ uvedl Jaromír Franta.

Ve Sviadnově
začalo zasypávání
paskovských
důlních jam
Mezi součásti postupného útlumu Dolu Paskov (OKD) patří i zasypání důlních jam v lokalitě Sviadnov. To bylo
zahájeno 12. srpna za přítomnosti médií, zástupců OKD a odborových organizací.

Za Sdružení hornických odborů OKD se zasypávání důlních jam zúčastnil předseda Rostislav Palička, který na Paskově pracoval jako
předák hornického kolektivu a poté i jako předseda místní odborové organizace.
První pracovní skupina bude řešit data, která
Důl Sviadnov byla část závodu Staříč I. Byly
jsou dána státní energetickou koncepcí z roku
zde dvě jámy, výdušná jáma č. I/1 a vtažná
2015. „Uvidíme, jak na ni navážeme aktualizajáma č. I./2. Pro svoji jedinečnou kruhovou
cí. To je spjato s tím, jak se nám bude dařit
konstrukci byla 35 metrů vysoká těžní věž výaktivovat nové zdroje, jaké budou ekonomické
dušné jámy prohlášená 13. 11. 2000 za kulturparametry. Důležité budou ceny emisních povoní památku České republiky.
lenek, případně evropské uhlíkové daně a poDne 2. května 2014 byly odpojeny ventilátory
dobně,” informoval ministr průmyslu a obchodu
výdušné jámy a uvedeny do konzervačního
Karel Havlíček.
stavu. Obě jámy jsou vzájemně propojeny
V první skupině by podle ministra měli být
II. patrem, s Dolem Staříč jsou propojena na
zástupci všech 19 členů.
III. patře.
Ve druhé skupině by měli pracovat zástupci
Sviadnovská lokalita sloužila paskovským
průmyslových i ekologických organizací. Ve třetí Uhelná komise vše musí řešit apoliticky, odskupině budou hrát klíčovou roli kraje a regio- borně a z dlouhodobého pohledu. Proto má v posledních letech jen k větrání porubů dobývaných v její blízkosti a jejich vypnutí mělo pony.
následující složení:
„Máme tam rovněž zástupce tří krajů, kterých Karel Havlíček (ministr průmyslu a obchodu), sloužit k lepšímu vedení čerstvých větrů právě
se útlum týká, tedy Moravskoslezského, Ústec- Richard Brabec (ministr životního prostředí), pro lokality Staříč a Chlebovice.
kého a Karlovarského,” doplnil Karel Havlíček. David Koppitz (náměstek pro řízení sekce regioO konkrétních termínech komise nejednala. nálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj), Hotovo bude do dvou týdnů
První zásadní závěry lze od komise očekávat Ondřej Landa (náměstek pro řízení sekce Právnejdříve za rok.
ní a majetek státu, Ministerstvo financí), Jiří Zasypávání probíhá pomocí klasických pásoDruhý předseda komise, ministr Richard Bra- Vaňásek (náměstek pro řízení sekce zaměstna- vých dopravníků a velkoobjemových nakladačů.
bec, informoval, že devatenáctičlenná uhelná nosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí), Podle informací od zaměstnanců pracujících na
komise se bude scházet každý měsíc a bude Martin Štemberka (předseda Českého báňské- zásypu by samotné zasypání první jámy, která
řešit nejen útlum těžby uhlí v Česku, ale také ho úřadu), Zdeněk Osner (předseda předsta- má hloubku 600 metrů, mělo trvat odhadem
celkový energetický mix včetně obnovitelných venstva Konfederace zaměstnavatelských a 10 až 14 dnů.
zdrojů a jádra.
podnikatelských svazů ČR), Daniel Beneš Druhá jáma má hloubku přes 900 metrů a její
(viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR), zasypání potrvá přibližně tři čtvrtě roku. Celý
Č e s k o m o r a v s k o u Vladimír Dlouhý (prezident Hospodářské komo- tento proces provází přísné technologické a
konfederaci odboro- ry), Jaromír Franta (Českomoravská konfedera- bezpečnostní předpisy a nařízení. Náklady na
vých svazů (ČMKOS) ce odborových svazů), Jan Rovenský zasypání šachet půjdou do desítek milionů
v komisi zastupuje (Greenpeace), Jiří Koželouh (programový ředitel korun.
první místopředseda Hnutí Duha), Martin Klika (1. náměstek a záOS PHGN a předse- stupce hejtmana Ústeckého kraje), Jana Mrač- Harmonogram likvidace
da SOO CCG Most ková Vildumetzová (hejtmanka Karlovarského
Jaromír Franta, kte- kraje), Jakub Unucka (náměstek hejtmana
OKD už má připraven i harmonogram likvidarý se touto proble- Moravskoslezského kraje), Pavel Pustějovský
ce ostatních šachet bývalého Dolu Paskov,
matikou dlouhodo- (předseda Podvýboru pro energetiku), zástupce
musí ale nejprve dostat povolení báňského
bě zabývá.
Výboru pro životní prostředí PSP ČR, František úřadu k likvidaci důlního díla.
HGN se Jaromíra Franty zeptal na jeho dojmy Hrdlička (ČVUT), Jiřina Jílková (UJEP).
„Počítáme, že druhým bude důl v Chlebovia poznatky z prvního zasedání komise.
Doporučení, jak Českou republiku přizpůsobit cích a třetím důl ve Staříči. Výhledově by se
útlumu využívání energie z fosilních paliv, plá- mělo jednat asi o časový horizont do roku
„Dojem mám dobrý. V úvodním vystoupení nuje uhelná komise vládě předložit nejpozději 2021,” uvedl tiskový mluvčí OKD Ivo Čelechovoba předsedové, ministři Havlíček a Bra- do konce příštího roku.
ský.
bec, dali členům jasně na srozuměnou, že
(pek) V Ostravsko-karvinském revíru se těží uhlí jen
v karvinské části, a to v dolech ČSA, Lazy, Darkov, ČSM-Sever a ČSM-Jih. V Dole Lazy by měla
těžba skončit ještě letos v říjnu, postupný útlum
čeká i ostatní doly.
Měsíčník Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
Těžební společnost OKD je jediným producenHORNÍK — GEOLOG — NAFTAŘ
tem černého uhlí v Česku, její loňská produkce
činila 4,62 milionu tun. V dolech pracuje na
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