
 

   

Z obsahu: 
● Rada SHO OKD může vyhlásit stávkovou pohotovost i stávku 

● Emisní povolenky vyhánějí horníky Sokolovské uhelné z práce 

● Z Dolu Lazy vyjel po 130 letech poslední vozík s uhlím  

MĚSÍČNÍK ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU 

V Evropské unii rozhodují o uhlí 

a energetice „zelené“ mozky, 

 

Můžete čtenářům přiblížit jednání konference?  

Slavnostní zahájení a uvítání účastníků ob-

staral nám dobře známý předseda maďarských 

hornických odborů BDZS Rabi Ferenc. Zaznělo 

stanovisko Odborového svazu pracovníků ener-

getického průmyslu Maďarska k vývoji domácí 

energetické politiky, kterou přednesl předseda 

József Szilágyi. Vizi německé energetické politi-

ky nastínil mezinárodní tajemník IGBCE Micha-

el Mersmann. O výzvách pro dodávku energie  

v Bulharsku hovořil předseda odborů Podkrepa 

Vladimir Topalov. O energetické politice České 

republiky jsem ve svém vystoupení hovořil já. 

Zajímavá byla prezentace energetického mixu 

ve Francii, o které mluvil Jean Pierre Damm, 

předseda EU BÁPB. Zajímavá byla vize pol-

ských uhelných elektráren. Zazněla informace 

o investicích v energetice na Slovensku a o 

realizaci a zkušenostech s projektem Evropské 

platformy pro uhelné regiony. O shrnutí jednání 

konference se postaral zástupce IndustriAll 

Europe, který představil akční plán průmyslové 

politiky evropských odborů IndustriAll. Následo-

val závěr a schválení společného stanoviska 

účastníků evropské konference k energetice.  

Z programu je zřejmé, že šlo o významnou od-

bornou mezinárodní akci. 

 

Co vás osobně na konferenci nejvíce zaujalo? 

Celý program, protože jednali jsme o budouc-

nosti Evropy v kontextu výroby elektrické ener-

gie. Dozvěděli jsme se například, že v Polsku 

sice budou utlumovat těžbu uhlí, ale připravují 

otevření dalšího velkého hnědouhelného dolu 

u našich hranic blízko Liberce. Souběžně budu-

jí černouhelný důl na Katowicku. Počítají i se 

stavbou jaderné elektrárny, ale ta nebude plně 

krýt spotřebu elektřiny. Zhruba 87 procent 

elektrické energie vyrábějí Poláci z uhlí. Bez 

uhlí se prostě neobejdou. Sdělili nám, že dostá- 

 

vají od státu kolem 70 milionů eur ročně jako 

podporu těžebnímu průmyslu. Němci dokonce 

čtyřikrát nebo pětkrát více. V Maďarsku nao-

pak zavřeli poslední hlubinný důl. Je zde v pro-

vozu pouze povrchový důl Mátra s elektrárnou. 

Výrobu elektřiny chtějí Maďaři řešit výstavbou 

nové jaderné elektrárny. 

 

Evropská unie ale prosazuje opačný trend, to je 

konec uhlí a jaderné energetiky v Evropě. 

V Německu by do roku 2033 měla skončit 

těžba uhlí a provoz jaderných elektráren. Výro-

bu elektřiny by měly údajně zajistit obnovitelné 

zdroje. Již nyní je ale zřejmé, že jejich vychvalo-

vaná Energiewende se neúnosně prodražuje a 

zvolený termín je nereálný a světová průmyslo-

vá velmoc nebude mít dostatek elektřiny a 

bude ji muset dovážet. Pokud bude nadále 

pokračovat likvidace uhelných dolů nařízená 

Evropskou unií, i Česká republika, její průmysl 

a domácnosti pocítí akutní nedostatek elektric-

ké energie a potažmo i tepla. Podobně na tom 

budou i okolní státy. Bohužel Evropskou unii 

zřejmě řídí ekologičtí a klimatologičtí fanatici. 

 

Dostáváme se k napjaté situaci v důlní společ-

nosti OKD Ostrava, která je posledním hlubin-

ným dolem v Česku, ve kterém se těží koksova-

telné černé uhlí. 

Zúčastnil jsem se sněmu Sdružení hornic-

kých odborů OKD. Ve svém diskusním vystou-

pení i v rozhovoru pro Českou televizi jsem 

vyjádřil své přesvědčení, že enormní tlak Evrop-

ské komise na likvidaci uhelného průmyslu a 

jádra bude mít katastrofální dopady. To se týká 

samozřejmě i OKD a tepláren. Evropská unie 

totiž vyprodukuje pouze devět procent emisí 

CO2, ostatní procenta do sta zbytek světa. Jest-

liže Donald Trump odstoupil od Pařížské doho-

dy a Rusko, Indie a Čína se nijak nesnaží o 

omezení uhlíkových emisí, dopadne to plně na 

členské státy EU a postupně dojde ke kolapsu. 

Pokud se týká OKD, tak na sněmu SHO jsem 

byl překvapený, že nikdo z vedení společnosti 

konkrétně neřekl delegátům, co bude s OKD a 

jejími zaměstnanci po roce 2023. 

 

OKD se ale podařilo zachránit a už není v insol-

venci. 

Já bych se vrátil o tři roky zpět, kdy nám teh-

dejší vláda a vicepremiér a ministr financí Ba-

biš hodně pomohli, když zestátnili společnost 

OKD. Pokud by se to nestalo, OKD by skončila 

v konkurzu a tisíce zaměstnanců na úřadech 

práce. Dnes je však situace taková, že nikdo 

neví, co bude s OKD dál. Premiér Babiš před 

nedávnem uvedl, že by se v OKD mohlo těžit 

uhlí do roku 2030. Budeme tedy chtít po vládě, 

a to je i usnesení sněmu odborářů z SHO, aby 

OKD pomohl stát podobně jako v sousedním 

Polsku. Je naprosto nezbytné, aby se vláda 

začala znovu starat o OKD. Zatím ani vedení 

firmy ani vláda nemají jasnou koncepci, jak a 

dokdy se bude těžit černé uhlí v OKD. Přitom 

na koksu vyráběného z tohoto uhlí jsou závislé 

tradiční hutnické a ocelářské firmy v Moravsko-

slezském kraji, které zaměstnávají desetitisíce 

lidí. Jsou to spojené nádoby. Konec OKD a 

hutnického průmyslu by vyvolal v tomto regionu 

těžko   představitelné   ekonomické  a  sociální 

říká předseda OS PHGN Jan Sábel 

Minulý měsíc se v Budapešti v hotelu Benczúr uskutečnila Mezinárodní konfe-

rence k energetice, kterou spoluorganizovaly maďarské hornické odbory 

BDZS s Maďarským odborovým svazem energetiků. Cílem bylo přezkoumat 

důsledky národních klimatických a energetických strategií pro zaměstnance  

v hornictví a energetickém průmyslu. Konference se zúčastnil a v oficiálním 

programu vystoupil s diskusním příspěvkem předseda Odborového svazu 

PHGN Jan Sábel, kterému HGN položil několik otázek. 

Prosinec 2019 
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OSTRAVA: Zdravotní pojišťovna RBP zavádí s 

účinností od 1. ledna 2020 novou formu orga-

nizování rekondiční péče pro své pojištěnce, 

kteří jsou zaměstnáni na pracovištích se zvý-

šeným rizikem vzniku nemocí z povolání, pří-

padně pracovních úrazů. V případě zaměst-

nanců OKD se v souladu s kolektivní 

smlouvou bude jednat o dva typy pobytů v 

návaznosti na délku jejich trvání. Pro povrcho-

vé zaměstnance jsou určeny pobyty nejméně 

na 5 nocí a pro hornické profese pak pobyty v 

délce minimálně 12 nocí a absolvování tří 

léčebných procedur během jednoho dne. Jedi-

nou podmínkou pro ně bude dodržet časovou 

a obsahovou náplň. Na financování každého 

rekondičního pobytu se bude podílet jak RBP, 

tak částečně i samotný zaměstnanec OKD. 

 

MOST: Město Most příští rok vyhlásí výtvarnou 

soutěž o návrh centrálního památníku horní-

kům. Monument by měl stát v centru města 

mezi Priorem a třídou Budovatelů. Město ho 

chce odhalit za dva roky. Vybrané místo bude 

sloužit i k pietě za havíře zemřelé při důlních 

neštěstích v regionu. „Památník by měl být 

hotov v roce 2021, kdy se v Mostě uskuteční 

celorepublikové setkání hornických měst a 

obcí,“ sdělil Mosteckému deníku primátor Jan 

Paparega. 

 

 
 

KLADNO: Teplárna Kladno ze skupiny Sev.en 

Energy požádala ministerstvo životního pro-

středí o předčasné vyjmutí zdroje Elektrárna 

Kladno I z Přechodového národního plánu 

omezování emisí. Zásadním způsobem totiž 

snížila emise oxidu siřičitého, což ověřily i ná-

sledné zkoušky. Všechny kotle tak od 1. 10. 

splňují přísné emisní limity stanovené vyhláš-

kou. Ministerstvo žádosti obratem vyhovělo.  

 

LAZY: Poslední vozík z Dolu Lazy symbolicky 

vyjel 28. listopadu. Společnost OKD uspořáda-

la na lazecké šachtě několik akcí. Na žádost 

starosty Orlové proběhla v závěru října návště-

va skupiny zastupitelů a pracovníků tamního 

městského úřadu na Dole Lazy spojená s fárá-

ním na poslední činné pracoviště. V pondělí 

18. listopadu proběhlo fárání pro zástupce 

médií. Novináři, fotografové a kameramani 

dostali poslední příležitost shlédnout podzem-

ní prostory dolu, kde se za téměř 130 let čin-

nosti vytěžilo na 146 milionů tun uhlí. Mezi 

poslední hosty, kteří navštívili Důl Lazy, patřil i 

ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch. 15. 

listopadu sfáral společně se členy vedení OKD 

do hloubky 1020 metrů. 

 

MOST: Nový les začala zakládat společnost 

Rekultivace ze skupiny Sev.en Energy. Na 

výsypky kolem Mostu přibude dvě stě tisíc 

nových stromů. Do krajiny se navíc vrátí pů-

vodní druhy. Les pomůže udržet v krajině vodu 

a budoucím generacím usnadní boj se škůdci. 

Les, který se začíná vysazovat, bude plný stro-

mů, které v naší krajině rostly od nepaměti. 

Smíšený les z dubů, lípy, olše, javoru, jasanu, 

topolu, jeřábu, borovic a modřínů bude mít 

ryze ekologickou funkci v krajině, napsal ma-

gazín Homér. 

Z regionů 

dopady a možná i nepokoje. Nerozumím tomu, 

že se stát zbavuje vlastního nerostného bohat-

ství, které má na dosah ruky. Politici by měli 

začít neprodleně konat. Členské země EU by 

měly samy rozhodovat o své energetické kon-

cepci, o tom, jak budou využívat své nerostné 

bohatství. Jsem rád, že jsme ve shodě jak  

s premiérem Babišem, tak s ministrem prů-

myslu Karlem Havlíčkem v tom, že nejdříve 

bude muset být vyřešena jaderná elektřina a 

do té doby se uhlí bude muset v České republi-

ce dál těžit. 
 

Namísto toho přišla další špatná zpráva, tento-

krát ze Sokolovské uhelné. 

Začal bych tím, že Evropská komise už vyda-

la mnoho nesmyslných a škodlivých rozhodnu-

tí. Například vypracovala plán na razantní sní-

žení spotřeby elektrické energie v EU do roku 

2020. Dnes je ale spotřeba minimálně plus 25 

procent a tím, že dojde k další elektrifikaci, 

bude až 34 procent spotřeby navíc. Bez uhlí se 

prostě v EU neobejdeme. Pak je zde další vý-

plod Evropské komise: emisní povolenky. Počá-

teční cenu tři eura za povolenku vyšroubovali 

byrokrati v EU na nynějších 29 eur a plánují 

další růst. Pro těžební společnosti, uhelné elek-

trárny a teplárny se jedná o likvidační opatření. 

A už se dostavil výsledek. Doposud stabilizova-

ná a velice úspěšná společnost Sokolovská 

uhelná oznámila, že začne s postupným útlu-

mem a v příštích dvou letech by z ní měla ode-

jít až tisícovka zaměstnanců. Důvodem je tlak 

na omezení těžby a zpracování uhlí a souvisejí-

cí miliardové platby za emisní povolenky. Soko-

lovská uhelná je přitom největším zaměstnava-

telem v Karlovarském kraji. Řeknu to naplno a 

ať mě někdo žaluje: ze všeho konání v Evrop-

ské unii mám pocit, že tam o evropské energe-

tice a surovinovém bohatství členských států 

rozhodují zelené choré mozky! 

 

Přejděme na příjemnější události. Blíží se závěr 

roku 2019. Jaký byl z pohledu předsedy Odbo-

rového svazu PHGN? 

Objektivně to byl, když odmyslím problémy 

těžebních společností a elektráren, celkem 

dobrý rok. Mám na mysli činnost našeho odbo-

rového svazu, spolupráci s Českým báňským 

úřadem, se Zaměstnavatelským svazem důlní-

ho a naftového průmyslu a dalšími orgány. Náš 

odborový svaz je konsolidovaný, majetkově a 

finančně zabezpečený pro další činnost mini-

málně na deset let. Členská odborová sdružení 

z regionů dobře spolupracují s vedením svazu. 

Zaměstnanci se nyní připravují na vánoční 

svátky, rád bych jim proto prostřednictvím na-

šeho časopisu HGN jménem svým i rady OS 

PHGN popřál hodně hornického štěstí a pevné 

zdraví. Vánoce jsou tradiční rodinný svátek, a 

tak všem přeji, aby prožili se svými blízkými 

krásný Štědrý večer a zapomněli alespoň na 

čas na všechny pracovní problémy. Všem přeji, 

aby do nového roku 2020 vykročili tou správ-

nou nohou a po celý rok měli pevné zdraví, 

stálou práci a důstojnou mzdu.        Petr Kolev 

 

SUAS by měla už příští rok propustit asi sedm 

set lidí, v následujícím roce zhruba tři stovky. 

Část může najít práci v dceřiných firmách. Fir-

ma zaměstnává přibližně tři tisíce lidí, dalších 

téměř sedm set pracuje v dceřiných firmách a 

je největším zaměstnavatelem v Karlovarském 

kraji. 

Informace potvrdil předseda dozorčí rady a 

hlavní majitel Sokolovské uhelné František 

Štěpánek, podle kterého stát přes několikaleté 

varování, že k tomu dojde, pro transformaci 

regionu neudělal téměř nic. 

„Uhelný průmysl je v situaci, kdy se říká, že 

uhlí musí pryč z Evropy. A dělá se všechno pro 

to, aby uhlí nebylo. Ale co se bude dít v regio-

nech, kde uhlí skončí,” ptá se Štěpánek a je 

přesvědčen, že kdyby se část peněz za povo-

lenky vracela do regionů, odkud peníze za po-

volenky pocházejí, bylo by možné je použít na 

investiční pobídky a tvorbu nových pracovních 

míst. 

 

 

Vyjádření odborářů k útlumu SU: 
 

Jan Smolka, předseda SOO Sokolovské uhelné: 

Odbory Sokolovské uhelné v současné době 

projednávají se zaměstnavatelem možné dopa-

dy tohoto rozhodnutí na zaměstnanost v SU. 

Jedná se o strukturu zaměstnanců, kteří v prů-

běhu let 2020 a 2021 případně odejdou. Při 

jednání o podnikové kolektivní smlouvě na rok 

2020 máme potvrzené dohody k odstupnému, 

a to podle odpracovaných let ve společnosti. 

Jelikož se vše promítne i do výše nezaměstna-

nosti v regionu, projednáváme tuto otázku  

s okolními obcemi, městy a Karlovarským kra-

jem. Vše je zatím v pracovní verzi a odbory 

sledováno podle dohody se zaměstnavatelem. 

Je třeba zdůraznit, že tato skutečnost byla 

vyvolána stále rostoucí cenou za emisní povo-

lenky, nezájmem státu řešit blížící se útlum uhlí 

a v důsledku toho i výroby elektrické energie. 

Jan Sábel, předseda OS PHGN: Evropská komi-

se svými kroky směřuje k likvidaci hospodářství 

v některých evropských zemích. Evropa produ-

kuje pouze devět procent emisí celého světa. 

Zatímco Amerika odstoupila od Pařížské doho-

dy a ostatní části světa emise moc nezajímají, 

Evropská unie je přesvědčena, že všechno 

ochrání. Doplatíme na to ekonomicky. Ani avi-

zovaná nulová uhlíková hranice nic nezlepší. 

Myslím si, že Evropská komise podléhá tlaku 

ekologického byznysu, nesmyslným názorům 

dětí, které tomu nerozumějí, hysterické kampa-

ni klimatologů a zelených aktivistů. Výsledkem 

jsou nehorázné ceny emisních povolenek na 

burze a následná likvidace uhelného a návaz-

ně dalšího průmyslu. Bouchnout do stolu by 

měla naše vláda.             (red) 

Sokolovská uhelná bude propouštět 

Postupný útlum těžby bude nucena 

zahájit Sokolovská uhelná a.s (SUAS). 

Důvodem je tlak Evropské unie a zele-

ných aktivistů na ukončení těžby a 

zpracování uhlí a ceny emisních povo-

lenek. SUAS letos zaplatí na emisních 

povolenkách asi 1,4 miliardy korun do 

státního rozpočtu, příští rok to má být 

asi 1,5 miliardy korun. Cena jedné 

povolenky vzrostla z původních tří na 

29 eur a poroste dál. 
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XIII. sněm Sdružení hornických odborů 

OKD dal radě pravomoc vyhlásit stávku 

Předseda SHO Rostislav Palička seznámil 

delegáty se zprávou o činnosti za uplynulé ob-

dobí. SHO sdružuje 11 základních odborových 

organizací z různých společností, které mají pět 

tisíc členů. Za uplynulý rok se podařilo v kolek-

tivních smlouvách kromě navýšení základních 

mezd vyjednat se zaměstnavateli řadu zaměst-

naneckých benefitů, například navýšení pří-

spěvku na penzijní připojištění. Za bezúrazový 

provoz a dobrou docházku mají zaměstnanci 

pololetně placené volno. Došlo k navýšení část-

ky pro rodinné příslušníky při jednorázovém 

odškodnění podle § 271 i) zákoníku práce o 

100 tisíc korun, bylo upraveno odchodné při 

obecné chorobě zaměstnance, došlo k úpravě 

základních prémií zaměstnanců s nejnižšími 

příjmy a podobně. 

Delegáti byli seznámeni s ekonomickou situa-

cí některých firem a s úsilím odborů vyjednat 

úpravy v kolektivních smlouvách na rok 2020. 

Předseda Palička vyzdvihnul působení SHO v 

rámci Odborového svazu PHGN a zajištění bez-

platné právní poradny členům odborů. Veške-

rou činnost mohou členové, a nejen oni, sledo-

vat na webových stránkách SHO. 

Svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) 

Petr Vavroš informoval delegáty o mimořád-

ných událostech v letošním roce a o statistice 

pracovních úrazů. Připomněl, že vloni se na 

pracovištích, kde působí odborové sdružení, 

stalo 16 smrtelných úrazů, přitom největší podíl 

na tomto počtu má mimořádná událost z 20. 

prosince 2018 na Dole ČSM. V letošním roce 

naštěstí ke smrtelnému úrazu nedošlo. Na 

bezpečnost práce je kladen velký důraz a za 

odbory kontrolní činnost zajišťuje v rámci sdru-

žení jeden SIBP, devět závodních inspektorů BP 

a 140 úsekových inspektorů BP.  

O práci revizní komise hovořila její předsedky-

ně Květuše Drobiszová. Konstatovala, že před-

ložený rozpočet na rok 2020 je v souladu se 

zásadami hospodaření SHO a finančně zajišťu-

je veškerou činnost odborového sdružení včet-

ně právní poradny. Delegáti sněmu schválili 

rozpočet bez výhrad. 

Po pracovní části sněmu následovala vystou-

pení hostů. Předseda Odborového svazu PHGN 

Jan Sábel se zabýval situací v hornictví a ener-

getice v rámci Evropské unie. Poukázal na ne-

smyslné a přímo škodlivé počínání zelených 

aktivistů a na jejich požadavky na likvidaci 

těžby a používání uhlí k výrobě elektřiny. Kriti-

zoval rostoucí ceny emisních povolenek, které 

mají pro firmy likvidační charakter. Evropská 

unie podle něj zřejmě usiluje vyvolání krize 

evropského průmyslu, který Evropu živí. Jan 

Sábel také informoval o účasti na sjezdu ma-

ďarského hornického odborového svazu a po-

stojích jednotlivých účastníků sjezdu k proble-

matice těžebního průmyslu v Evropě. Na závěr 

delegátům poděkoval za činnost v odborech. 

První místopředseda OS PHGN Jaromír Franta 

přiblížil problémy, se kterými se potýká hnědou-

helné hornictví na severu Čech. Informoval 

delegáty o zřízení uhelné komise jako poradní-

ho orgánu vlády, jejímž je členem za ČMKOS. 

Na sněmu vystoupil i výkonný ředitel OKD, 

a.s. Michal Heřman. Zhodnotil současnou ne-

dobrou situaci v OKD a uvedl, že jednou z příčin 

je stanovení zcela nereálného plánu společnos-

ti pro letošní rok. Podle jeho názoru nebyla 

zohledněna všechna rizika, která plán obnášel, 

jako například výkupy ve Starém Městě. Vedení 

společnosti OKD připravuje plán na příští rok a 

střednědobý plán, neboť v této chvíli je pořád  

v platnosti reorganizační plán z doby insolven-

ce OKD, kterým se stejně nikdo neřídí. 

Náměstek hejtmana Moravskoslezského 

kraje Jakub Unucka představil zajímavou pre-

zentaci o spotřebě uhlí v regionu. Vyplynulo z 

ní, že kraj se v příštích minimálně 15 letech bez 

černého uhlí neobejde. V kraji se ročně spotře-

buje na 6,5 milionu tun uhlí, v OKD se vytěží 

přibližně 50 procent této komodity. „Otázkou 

tedy v této chvíli je, jestli jsme schopni nahradit 

těžbu koksovatelného uhlí z OKD. Víme, že 

tomu tak není. Jsou tak ohrožena tisíce pracov-

ních míst nejen v hornictví, ale také v hutnictví 

v kraji,“ varoval náměstek Unucka. 

Delegáti XIII. sněmu SHO v závěru jednání 

schválili akční usnesení. Situace, kdy není sta-

novená koncepce těžby černého uhlí v OKD na 

další období ohrožuje zaměstnanost v Morav-

skoslezském kraji nejen v hornictví, ale také  

v ocelářství a na ně navazujících oborech. Dele-

gáti se shodli, že krizovou situaci je nezbytné 

řešit na vládní úrovni. Z toho důvodu sněm 

uložil radě Sdružení hornických odborů OKD 

předat výzvu vládě, aby neprodleně připravila 

program těžby černého uhlí na Karvinsku, který 

by zabezpečil odpovídající pracovní a sociální 

podmínky pro pracovníky v daném odvětví. 

Současně s výzvou sněm delegoval na radu 

SHO OKD potřebné pravomoci, aby mohla pod-

le potřeby prosazovat obsah výzvy všemi zákon-

nými prostředky, třeba i vyhlášením stávkové 

pohotovosti, případně stávky na pracovištích 

OKD. Tímto usnesením byla radě SHO OKD 

vyslovena důvěra. 

Rostislav Palička, 

předseda SHO OKD Ostrava 

Na šedesát delegátů se sešlo 5. listopadu v Dělnickém domě v Horní Suché, 

aby na sněmu zhodnotili činnost Sdružení hornických odborů OKD za uplynulý 

rok, schválili rozpočet pro rok 2020 a zabývali se situací v černouhelném hor-

nictví. Řízením sněmu byl pověřen místopředseda SHO Štefan Pintér. Minutou 

ticha za kolegy, kteří zahynuli v dole, si delegáti připomněli, jak je práce  

v hornictví riziková. 

Ani výkonný ředitel OKD Michal Heřman delegátům neřekl, jak bude probíhat těžba v roce 2020. 

Vpravo je Jan Sábel, řídící sněmu Štefan Pintér, Rostislav Palička a Jaromír Franta.  Foto: ivz  

Že je situace v OKD vážná a neradostná, se zračilo i na tvářích delegátů sněmu.                 Foto: ivz 
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Sněm SHO v Horní Suché řešil hlavně situaci 

kolem OKD. Podle odborářů není stanovená 

jasná koncepce těžby uhlí ani v souvislosti  

s ocelářským průmyslem ani s potřebami Mo-

ravskoslezského kraje, který je na uhlí z OKD 

závislý. Jednání sněmu sledovala redaktorka 

ostravského studia České televize Pavla Daň-

ková, která požádala předsedu Sdružení hor-

nických odborů OKD Rostislava Paličku o roz-

hovor, který přetiskujeme v plném znění. 

 

Situace podle vás není dobrá, proč? 

Jak zhodnotil sněm, situace v OKD není dob-

rá z toho důvodu, že jsou rozdílné podmínky 

financování černého uhlí v České republice a  

v sousedních zemích. Měli jsme na sněmu řadu 

zajímavých hostů, jako například představitele 

Odborového svazu PHGN, náměstka hejtmana 

MSK  Jakuba  Unucka  a  nejvyšší vedení  OKD. 

Z jednotlivých vystoupení jsme došli k závěru, 

že situaci nelze řešit na krajské úrovni, ale že je  

 

 

to nutné přesunout na vládu. 
 

V tuto chvíli by společnost OKD měla jet pode 

reorganizačního plánu, který počítal s tím, že  

k útlumu těžby černého uhlí dojde v roce 2023. 

Je tady posun, víte už konkrétně kdy a které 

šachty budou končit? 

Jak nám dnes sdělil výkonný ředitel OKD 

Heřman, tak se vlastně nejede pode organizač-

ního plánu, protože by jinak už musely být už 

zavřené šachty Lazy a ČSA. Takže jediným 

schváleným plánem pro OKD je reorganizační 

plán, ale nejede se ani podle tohoto. Také nám 

sdělil, že v současné době vyjednávají s dalším 

akcionářem o plánu na rok 2020. 
 

Co horníci? Asi žijí v nejistotě, protože neví kdy, 

na které šachtě mohou skončit. Jaká je ta je-

jich situace? 

Myslím, že horníci vnímají to, že po dvou le-

tech, kdy firma díky cenám uhlí a připravenosti 

ještě fungovala, tak se dostali do situace, která 

 
 

není zrovna růžová. Vnímají, že se může stát, 

že příští rok budou mít existenční problémy. 
 

Jak je na tom teď cena uhlí? Daří se prodávat 

podle plánu za ceny, které byly naplánovány na 

letošní rok? 

V letošním roce se energetika prodává podle 

cen, které byly naplánované. U uhlí je to trošič-

ku jinak. Jak bylo sděleno, tyto ceny na příští 

rok opět klesají. 
 

A co se týká například kolektivní smlouvy, máte 

vyjednáno na další roky? 

Tak v této chvíli platí stávající kolektivní 

smlouva, a jak se ukazuje, udělali jsme velice 

dobře, že jsme vyjednali a uzavřeli podnikovou 

kolektivní smlouvu na dobu neurčitou. Takže 

to, co bylo dojednáno v kolektivní smlouvě, 

platí i nadále. Nicméně je podaný dodatek ko-

lektivní smlouvy číslo 24, který na náš návrh 

upravuje mzdy v roce 2020. 
 

Nyní velmi intenzivně spolupracujete také  

s ocelářskými odboráři. Proč? 

Tak já si myslím, že v našem Moravskoslez-

ském kraji ocelářství a hornictví jsou spojené 

nádoby a v situaci, v jaké jsme my, je nejeden 

ocelářský podnik. Víme, že v některých firmách 

se nepracuje každý den. Například v Libertě 

Ostrava jedou v omezeném provozu. 
 

Nicméně ocelářství je na vás závislé. 

Jako i my jsme závislí na ocelářství.        (red) 

Měsíčník Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu 
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Poslední vozík s uhlím vyjel v devět hodin 

ráno. Přihlíželo tomu na dvě stovky současných 

i bývalých zaměstnanců šachty.  

„Je to pro mě hodně smutná záležitost. Strá-

vil jsem tady čtyřicet roků života. V březnu mi 

kolega předal funkci nejdéle sloužícího zaměst-

nance na Lazech. Prošel jsem si tady všemi 

funkcemi, pamatuju šachtu, jak se měnila,“ 

řekl odborový předák Dolu Lazy Petr Karkoška. 

Společnost OKD v dole vytěžila rentabilní 

zásoby. Uhlí v dobývacím prostoru sice stále je, 

část se ale z ekonomického hlediska dobývat 

nevyplatí, zbytek je uložen ve větších hloub-

kách a bez prohloubení šachty je v podstatě 

nedostupný. 

 

Zůstane jen třetina dnešních 

zaměstnanců 
 

Na Lazech zůstane zhruba stovka ze tří set 

zaměstnanců. „Zbytek horníků půjde buď do 

důchodu, nebo bude převeden na jiné šachty, 

kde potřebujeme zaměstnance,“ uvedl předse-

da představenstva OKD Michal Heřman. 

Těžební společnost aktuálně bojuje s pokle-

sem cen koksovatelného uhlí. „V posledním 

roce spadla o 35 procent. Zatím nemůžeme 

říct, jak dopadne hospodaření OKD za rok 

2019, ale výsledek nebude kladný,“ dodal Heř-

man. 

V roce 1990 mělo OKD téměř 98 tisíc za-

městnanců, o deset let později jich bylo už jen 

něco přes 20 tisíc. Zaměstnanost v OKD po-

stupně klesá s tím, jak v posledních letech 

klesá těžba. OKD těží na Karvinsku uhlí ještě 

ve čtyřech dolech: Darkov, ČSA, ČSM-Sever a 

ČSM-Jih. Nyní v dolech pracuje přibližně 8500 

lidí. Společnost v současnosti zpracovává plán 

pro budoucnost všech dolů. Hotový by měl být 

během několika měsíců. Jeho podobu ovlivní 

mimo jiné právě další vývoj cen uhlí. 

Zdroj: idnes.cz 

Důl Lazy končí těžbu po 130 letech, havíři 

vyvezli poslední vozík 

Vyvezení posledního vozíku z Dolu Lazy.                Foto: ivz 

Vyvezením posledního vozíku skončila 28. listopadu ráno těžba černého uhlí  

v Dole Lazy na Karvinsku. Končí tak jeho téměř 130 let dlouhá historie. Z při-

bližně 350 zaměstnanců jich v dole zůstane pracovat ještě zhruba 100, budou 

mít na starost jeho útlum, který je předběžně naplánován do roku 2023. 

Rozhovor ČT s Rostislavem Paličkou 


