
 

   

Z obsahu: 
 II. svazový sněm se uskuteční 22. dubna 2021 

 Odborník: OZE nenahradí uhlí v elektrárnách ani náhodou! 

 Ministři místo zodpovědného rozhodování politikaří 

MĚSÍČNÍK ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ HORNICTVÍ, GEOLOGIE A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU 

Po likvidaci OKD přijde kraj  

o tisíce míst a uhlí bude dovážet, 

Jak se díváte na rozhodnutí vlády a náhlý poli-

tický tlak některých ministrů na posunutí toho-

to termínu o pět let dříve na rok 2033? 

Začal bych poslední tripartitou, která jednala 

i o této otázce. Oceňuji, že ministr průmyslu a 

obchodu a jeden z předsedů Uhelné komise 

Karel Havlíček stojí za doporučením komise a 

rokem 2038. Snaha některých ministrů vlády 

ukončit využívání uhlí již v roce 2033 je nepo-

chopitelná a mimo realitu. Pokud by vláda An-

dreje Babiše tomuto tlaku podlehla, zpochybni-

la by víc než rok a půl práce desítek odborníků 

v Uhelné komisi. A k tomu doufám nedojde. 

 

To byl důvod zveřejnění společného prohlášení 

ČMKOS a OS PHGN? 

Uhlí, jeho těžba a zpracování je doménou 

především našeho odborového svazu. Po veřej-

ném prohlášení ministrů za ČSSD, že budou ve 

vládě hlasovat proti doporučení Uhelné komi-

se, jsme cítili potřebu se rovněž veřejně vyjád-

řit. Připravili jsme prohlášení, a protože v Uhel-

né komisi zastupuji ČMKOS, považoval jsem za 

důležité, aby se k němu připojila i odborová 

centrála. To se po domluvě s předsedou 

ČMKOS Josefem Středulou stalo. 

 

Jak vnímáte tlak ministrů zvrátit doporučení 

Uhelné komise? 

Ministři za ČSSD Jan Hamáček, Tomáš Petří-

ček, Jana Maláčová, Lubomír Zaorálek a za 

ANO Alena Schillerová, Richard Brabec, Robert 

Plaga a Jan Blatný si zřejmě neuvědomují, ne-

bo je jim to jedno, že veřejně zpochybňují práci 

a doporučení poradního orgánu vlády. Odborní-

ci ve třech pracovních skupinách odváděli po-

ctivou a náročnou práci. Na roku 2038 se 

shodli zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců 

a další organizace. Rok 2038 je pro nás kom-

promis a první možný termín, kdy lze uvažovat 

o ukončení uhlí. Ovšem s jednou základní pod-

mínkou, že budou k dispozici náhradní zdroje 

za uhlí. Je jasné, že obnovitelné zdroje to nej-

sou a nebudou. Pokud vláda odmítne návrh 

Uhelné komise a schválí rok 2033, ohrozí firmy 

i domácnosti. Jestliže uhlí nenahradí spolehlivý-

mi zdroji, zažijeme výpadky elektrické energie a 

tepla a okruh lidí postižených energetickou 

chudobou se ještě více rozšíří. Firmy, aby to 

přežily, budou muset změnit formy podnikání.  

V každém případě, a to je prokázané mnoha 

studiemi, OZE nejsou a nebudou schopné spo-

lehlivě a za dostupnou cenu nahradit uhlí při 

výrobě elektřiny a tepla. 

 

Na únorovém jednání rada svazu rozhodla, že 

konání sněmu přesune z března na duben do 

Prahy. Je to stále reálné? 

Zhoršující se pandemická situace napovídá, 

že konání sněmu bude muset proběhnout elek-

tronickou formou. Naše pracoviště v Praze 

připraví videokonferenci, podobně jako když 

pořádáme jednání rady svazu, s následným 

hlasováním per rollam. Delegáti dostanou za-

včas všechny potřebné materiály v elektronické 

podobě, aby mohli kvalifikovaně rozhodovat. 

Uvědomujeme si, že videokonferenci pro  

55 delegátů nebude jednoduché zorganizovat, 

přesto věřím, že to zvládneme. Videokonferen-

ce nemůže plnohodnotně nahradit osobní se-

tkání lidí v jednacím sále. Všichni si přejeme 

návrat k normálu, ale musíme jednat ve pro-

spěch odborového svazu a jeho členů. 

 

Zúčastnil jste se vyvezení posledního vozíku 

uhlí z Dolu Darkov. Jak jste to prožíval jako 

bývalý dlouholetý předák razičského kolektivu  

z Dolu Paskov? 

Když se zavírá důl, je to pro každého horníka 

smutná událost. O to smutnější, že symbolické 

vyvezení posledního vozíku z Dolu Darkov mu-

selo z důvodu vážné epidemiologické situace 

proběhnout pouze v úzkém kruhu. Nemohli být 

pozváni všichni ti, kteří by se zcela jistě rádi s 

Dolem Darkov rozloučili podle tradice. Také 

sobotní vyvezení posledního vozíku z Dolu ČSA, 

kterého se zúčastnil předseda SHO OKD Jiří 

Waloszek, proběhlo komorně. Dosažitelné uhlí 

z Dolu Darkov bylo již vytěženo a provoz dolu 

byl neekonomický, což lze pochopit. V Dole ČSA 

ale zůstane uhlí, které se mohlo vytěžit. Takové 

akce jsou ale především o lidech, kteří za těmi 

miliony tun, metrů, strojů a výkonů stáli, a kteří 

práci na šachtě obětovali někdy osobní i rodin-

ný život, někdy zdraví, a bohužel někteří i život. 

O to je smutnější, že se horníci nemohli se svojí 

šachtou rozloučit osobně. 

 

Co bude dál? 

V OKD tak zůstanou v provozu pouze doly 

ČSM-jih a ČSM-sever, které budou dávat práci 

třem tisícovkám lidí. Až skončí i ony, možná už 

v roce 2022, skončí poslední hlubinná těžba  

v České republice. Černé uhlí bude ale Morav-

skoslezský kraj i nadále potřebovat. Ročně kraj 

a místní firmy spotřebují šest milionů tun čer-

ného uhlí. Region tak přijde o pracovní místa a 

o kvalitní černé uhlí, které bude muset dovážet 

za drahé peníze ze zahraničí. To je rozhodování 

a plánování postavené na hlavu. 

Petr Kolev 

varuje předseda OS PHGN Rostislav Palička 

Komplexní materiál s doporučením Uhelné komise ukončit využívání uhlí pro 

výrobu tepla a elektřiny nejdříve v roce 2038 byl 1. února nečekaně stažen  

z jednání vlády, nyní ho připomínkují ministerstva a vybrané instituce. Proti 

tomuto rozhodnutí se ohradili jak odborníci, tak i zástupci průmyslu a odbory. 

Odborovou centrálu ČMKOS v komisi zastupuje předseda Odborového svazu 

PHGN Rostislav Palička, kterému HGN položil několik otázek. 

Březen 2021 
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DARKOV: V období od loňského 17. srpna do 

letošního 23. února bylo ve společnosti OKD 

provedeno celkem 63 991 PCR testů na one-

mocnění covid-19. Vzorky se odebíraly na šach-

tách ČSA, Darkov, ČSM-Sever i ČSM-Jih. Od 

března budou kvůli epidemiologické situaci i 

nadále pokračovat. Testování je povinné pro 

všechny lidi v OKD včetně zaměstnanců doda-

vatelských firem. 

 

KLADNO: Teplárna Kladno, která je součástí 

skupiny Sev.en Energy, vloni zvýšila podíl ener-

gie vyrobené z obnovitelných zdrojů. Umožňuje 

jí to moderní technologie pro společné spalová-

ní uhlí a biomasy. Teplárna takto v uplynulém 

roce vyrobila 21 794 MWh zelené elektřiny. 

Biomasou nahradila téměř 10 tisíc tun uhlí, což 

představuje až 10 těžkých uhelných vlaků. 

Uspořila tak více než 15 tisíc tun fosilního oxidu 

uhličitého (CO2)) 

 

STONAVA: Skoro půl milionu korun získal za 

poslední rok Spolek svatá Barbora (SSB), který 

pomáhá dětem a rodinám obětí hornické práce 

v revíru společnosti OKD. Mezi milé setkání s 

dárci patří i to z počátku února na Dole ČSM-

Jih, kde se mezi sebou složili a předali Barbor-

ce jednadvacet tisíc korun. Předsedkyně Moni-

ka Němcová za dar poděkovala vedení šachty, 

úseku svislé dopravy pod vedením Jana Pejsa-

ra, stejně jako dalším kolegům nejen z Jihu, ale 

i ze severní lokality, kterým není osud dětí z 

Barborky lhostejný. Spolek měl na počátku 

letošního roku v evidenci čtyřiačtyřicet českých 

a polských dětí, od těch nejmenších až po vyso-

koškoláky. 

 

 
MOST: Těžební společnosti skupiny Sev.en 

Energy v loňském roce společně vysadily bez-

mála třísettisícový nový les. Jehličnaté a listna-

té stromy přibyly na rekultivovaných plochách 

lomů Vršany a ČSA. Vzrostlý les z loňských sa-

zenic vyroste za třicet let. Skupina Sev.en Ener-

gy se tak opět zapojila do iniciativy Sázíme 

budoucnost. Nové stromky se v loňském roce 

vysazovaly především na rekultivacích lomu 

Vršany. Také v letošním roce jsou v plánech 

rekultivací rozsáhlé výsadby. Na rekultivaci 

lomu Vršany vyroste nový les složený z více než 

95 tisíc stromů a šesti tisíc keřů. Do rekultivací 

a úpravy krajiny po těžbě investovala Severní 

energetická v roce 2020 bezmála 50 milionů 

korun. 

 

STONAVA: Obec Stonava na Karvinsku přijde po 

ukončení těžby v Dole Darkov řádově o desítky 

milionů korun, které každoročně dostávala od 

společnosti OKD jako kompenzaci za důlní 

činnost. Na tuto situaci se ale obec dopředu 

připravovala a v posledních letech s předsti-

hem uskutečnila řadu důležitých investic, napří-

klad opravy škol či stavbu komunitního bydlení 

pro seniory. Stonava dostane od OKD vozík  

s posledním uhlím z Dolu Darkov. Umístí ho do 

parku v centru obce ke dvěma dalším šachet-

ním vozíkům – jeden pochází z už dříve uzavře-

ného Dolu 9. květen, druhým je vozík ke stému  

výročí Kroužku krojovaných horníků. Na území 

Stonavy jsou i poslední doly v Česku, ve kterých 

se ještě bude těžit černé uhlí – ČSM-Sever a 

ČSM-Jih. 

Z regionů 

OKD ukončila provoz  

v dolech Darkov a ČSA 

Po 167 letech skončila v darkovské 

lokalitě na Karvinsku těžba uhlí. Sym-

bolickou tečku na Dole Darkov učinil 

v úterý 23. února dopoledne a v sobo-

tu 27. února na Dole ČSA tradiční po-

slední vozík uhlí. 
 

Historie samostatného Dolu Darkov začala  

v roce 1982. Za tuto dobu bylo z dolu vytěženo 

53 931 900 tun uhlí. Kvůli koronavirové náka-

ze se horníci se šachtami nemohli k jejich vel-

ké nelibosti rozloučit ve velkém stylu, jak jsou 

zvyklí, ale jen velice skromně. 

Horníci v sobotu ráno 27. února vyvezli sym-

bolický poslední vozík černého uhlí z karvin-

ského Dolu ČSA. Provoz v něm končí stejně 

jako v dalším karvinském Dole Darkov, kde 

horníci poslední vozík vyvezli už v úterý. Důvo-

dem postupného uzavírání dolů je skutečnost, 

že se v nich těžba ekonomicky již nevyplácela. 

Za dobu existence bylo v dolech vytěženo přes 

140 milionů tun uhlí. 

Kvůli útlumu těžby na dolech Darkov a ČSA 

opustí OKD stovky zaměstnanců, část z nich 

přejde na státní podnik Diamo. Od března 

bude mít těžební firma zhruba 2800 vlastních 

zaměstnanců a asi 800 od dodavatelských 

firem. 

Podnik Diamo od OKD už od 1. ledna převzal 

749 zaměstnanců spolu s utlumovanými doly 

Lazy, Dukla, Staříč a Frenštát. Z nich si  

200 nechal pro útlumové práce a zahlazování 

následků dolování, ostatní v podniku skončili. 

Pracovní poměr ukončili většinou dohodou, 

která jim zajišťuje vyšší odstupné, až jedenácti-

násobek průměrného měsíčního výdělku. 

S ukončením těžby a symbolickým rozlouče-

ním – posledními vozíky uhlí – se šachtami 

ČSA a Darkov odtud neodejdou pryč najednou 

všichni zaměstnanci spadající pod OKD. Na 

první lokalitě se počítá s působením dvou 

zmenšených úseků asi do poloviny května a na 

povrchu druhé zůstává zachována část dílen-

ské činnosti.            (red, foto: archiv) 

Jak probíhal útlum v dolech OKD 

 Už za socialistické éry se uzavřela část ša-

chet, jiné ale naopak vznikly, jako třeba Pas-

kov a Staříč ze 60. a 70. let. V roce 1990 fun-

govalo v ostravsko-karvinském revíru 13 ša-

chet a OKD zaměstnávaly na 104 tisíc lidí. Po 

listopadu 1989 přišlo postupné uzavírání ne- 

efektivních provozů, doprovázené propouště-

ním. 

 

 V roce 1992 měly OKD přes 72 tisíc za-

městnanců, o dva roky později pracovalo  

v devíti dolech přibližně 50 tisíc lidí. V roce 

2017 v OKD i se zaměstnanci dodavatelských 

firem pracovalo zhruba 11 tisíc lidí, koncem 

roku 2019 asi o dva tisíce méně. 

 

 Za posledních třicet let skončila těžba napří-

klad v dolech Jan Šverma (1992), Heřmanice 

(1993), Odra (poslední důl na území Ostravy, 

1994), Julius Fučík (1998) nebo Barbora 

(2002). V lednu 2007 vyjel poslední vozík  

s uhlím z Dolu Dukla v Havířově a v Dole Pas-

kov byla těžba ukončena 31. března 2017.  

V Dole Lazy skončila těžba 28. listopadu 2019. 

 

 V srpnu 2019 začaly OKD zasypávat první 

ze dvou uzavřených jam Dolu Paskov ve Sviad-

nově na Frýdecko-Místecku. První z nich je 

hluboká téměř 600 metrů a zasypávala se dva 

týdny, druhá má hloubku přes 900 metrů a její 

zasypání potrvá tři čtvrtě roku. V podzemí Dolu 

Paskov stále zůstává podle odhadů několik 

milionů tun uhlí. 

 

 V někdejším Ostravsko-karvinském revíru 

se těží uhlí už jen v karvinské části, a to v do-

lech ČSM-Sever a ČSM-Jih. Z dolů Darkov a 

ČSA byl poslední vozík uhlí vyvezen minulý 

měsíc.  

(red) 
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II. svazový sněm se uskuteční 22. dubna, 

možná formou per rollam 

Předseda svazu Rostislav Palička navrhl v 

úvodu zařadit mimořádně do programu infor-

maci o hospodaření odborového svazu v návaz-

nosti na hotely v Luhačovicích.  

1. místopředseda OS PHGN Josef Zelenka, 

který videoradu řídil, navrhl změnit termín ko-

nání II. sněmu svazu, který byl původně naplá-

nován na 11. března. Informoval o možných 

variantách v závislosti na aktuální epidemiolo-

gické situaci. Rada a Sněm OS PHGN se usku-

teční 22. dubna v hotelu Olšanka v Praze. Po-

kud by vývoj neumožňoval osobní účast delegá-

tů, sněm a schvalování důležitých dokumentů, 

jako například rozpočet odborového svazu, by 

se uskutečnily formou per rollam. 

O situaci v členských organizacích informovali 

své kolegy zástupci odborových sdružení a 

organizací: 

Jan Smolka, předseda SOO Sokolovská uhel-

ná: „Tlak na co nejrychlejší likvidaci těžby a 

spalování hnědého uhlí práci odborů velice 

komplikuje. Připravujeme se na vyhodnocení 

plnění kolektivní smlouvy za rok 2020. Sokolov-

ská uhelná v roce 2021 vstoupila do přípravy 

na restrukturalizaci společnosti. Firma bude 

rozdělena na část uhelnou, druhá část bude 

zahrnovat provozy, které nejsou přímo spojeny 

s těžbou nebo zpracováním uhlí. Zahájili jsme 

tak přípravu na postupný odklon od uhlí, který 

je důsledkem rostoucích cen emisních povole-

nek a tlaku Zelených, kteří ovládají Evropský 

parlament a Evropskou komisi.  

Václav Sacha, předseda SZOO Ostrava: 

„Kolektivní vyjednávání v AWT Ostrava, jak 

informovalo únorové číslo HGN, bylo velice 

dramatické, a to kvůli obstrukcím nového pol-

ského vedení. Smlouva nakonec podepsaná 

byla. Došlo i k dohodě o dlouhodobém uvolnění 

předsedy odborové organizace Milana Mala-

chovského, ale za podmínky, že náklady pro 

výkon funkce jako mzdy, odvody, sociální a 

zdravotní pojištění a další půjdou k tíži a na 

náklady odborové organizace. Ve společnosti 

Slezská důlní díla se situace stabilizovala, od-

cházející zaměstnanci využili možnost odstup-

ného z kolektivní smlouvy a nařízení vlády číslo 

342/2016 Sb. Po čtvrtém jednacím kole došlo 

k podpisu dodatku číslo 2 kolektivní smlouvy 

na léta 2019 až 2023. Mzdy zaměstnanců se 

navýšily o 2,2 procenta a dohodli jsme straven-

kový paušál pro důlní zaměstnance ve výši  

75 korun. 

Jindřich Jadwiszczok, předseda ČSM Praha: 

„Ze 17 členských organizací ČSM došlo již  

v deseti k podpisu kolektivní smlouvy. Vyjedná-

vá se v dalších pěti organizacích, vedení dvou 

organizací zatím vůbec nereagovalo na výzvu. 

Zrušení superhrubé mzdy nemělo vliv na vyjed-

návání a v žádné organizaci nedošlo k ponížení 

sociálních nároků. Naopak, ve všech se podaři-

lo vyjednat navýšení mezd minimálně o inflaci.“ 

Bohdan Štěpánek, předseda sdružení SOO 

Diamo: „Kolektivní vyjednávání v Diamu bylo 

ukončeno před koncem loňského roku. V ná-

vaznosti na převzetí provozů OKD probíhalo  

v lednu první kolo předávání výpovědí zaměst-

nancům OKD. Chystá se druhé kolo, které by 

mělo proběhnout v březnu. Probíhá příprava 

kontroly plnění kolektivní smlouvy za rok 2020. 

Jiří Waloszek, předseda SHO OKD Ostrava:  

„Z OKD odešlo ke konci února 1770 zaměst-

nanců. Z této skupiny bude 493 zaměstnanců 

pracovat ve státním podniku Diamo, kde budou 

například pokračovat v útlumových pracích. 

Zbylých 1277 lidí bylo připraveno k rozvázání 

pracovního poměru podle kolektivní smlouvy 

OKD. Odejít by měli do konce března. S nimi 

probíhaly informační pohovory v OKD za účasti 

personalistů a odborů. K 1. lednu byl ukončen 

pracovní poměr 550 lidem a bylo jim vyplaceno 

odstupné ve výši až jedenáctinásobku měsíční 

mzdy podle počtu odpracovaných let. Mají rov-

něž nárok na využití nařízení vlády číslo 

167/2016 Sb. V březnu by měl být schválen 

byznys plán pro OKD a od něj se bude odvíjet 

další vyjednávání. Z SHO OKD přešly pod Dia-

mo také čtyři odborové organizace, a to ČSM, 

Paskov, Karviná a povrchové odbory. SHO po-

dalo Diamu návrh na navýšení mezd o čtyři 

procenta. Organizace dolů Lazy a Darkov roz-

hodly na odborové konferenci, že ukončí svoji 

činnost v letošním roce. Společnost OKD by 

měla mít od března kolem 2800 vlastních za-

městnanců a zhruba 800 dodavatelských pra-

covníků.“ 

Rada svazu vzala na vědomí vyhodnocení 

dohody se Sdružením nájemníků (SON) za rok 

2020. Poradenství bylo členům svazu poskyto-

váno bezplatně. Služby SON jsou k dispozici 

členům svazu i v letošním roce. 

Informaci o hospodaření svazu a o rekon-

strukci bazénové haly a stavu hotelů Harmonie 

I a II v Luhačovicích podal předseda Rostislav 

Palička. Přiblížil jednání s nájemcem hotelů 

Harmonie I a II, o technickém stavu nemovitos-

tí, různých opravách a úpravách a o postupu 

rekonstrukce bazénové haly. 

Na závěr předseda informoval o jednání rady 

ČMKOS, majetkové unie (MSDU OS), tripartity a 

Uhelné komise. 

(kov) 

III. rada svazu se s ohledem na epidemiologickou situaci způsobenou SARS-

Cov-2 uskutečnila již podruhé formou online videorady přes Microsoft Teams. 

Rada 11. února projednala přípravu II. sněmu OS PHGN, informace o odvětvo-

vé kolektivní smlouvě, hospodaření svazu a o situaci v členských organiza-

cích. 

Pojištění s Kooperativou platí i pro letošní rok 

Jako každoročně, i letos uzavřel náš 

odborový svaz s akciovou společností 

Kooperativa pojišťovna, a.s. pojistnou 

úrazovou smlouvu pod číslem 

5101352102, a to s platností od  

19. února 2021 do 18. února 2022. 

Pojistná smlouva má platnost pro 

všechny členy odborových orgánů  

v působnosti OS PHGN, kteří platí 

členské příspěvky. Pojistné je hraze-

no z prostředků OS PHGN. 
 

Pojistné se vztahuje na úrazy, k nimž dojde 

při dobrovolné a bezplatné činnosti zajišťované 

organizací, respektive svazem, konkrétně při:  

● výkonu tělovýchovné, sportovní, zájmové a 

kulturní činnosti (včetně zájezdů, školení, po-

rad a úředně povolených shromáždění) zajišťo-

vaných organizací, popřípadě pojistníkem, a to 

včetně organizované společné cesty na místo 

výkonu činnosti a zpět, 

● účasti na rekreačním pobytu na organizacích, 

popřípadě pojistníkem pořádané nebo delego-

vané rekreaci včetně účasti na organizované 

hromadné pěší nebo lyžařské turistice,  

● účasti dětí členů organizací, popřípadě pojist-

níka na dětské odborové rekreaci (dětské zimní 

a letní tábory),  

● krátkodobých pracovních brigádách na vý-

stavbě odborových zařízení při splnění podmín-

ky, že účastník nemá nárok na úhradu škody  

v rozsahu pracovního úrazu,  

● výkonu rehabilitační a sportovní činnosti 

doporučené lékařem (kondiční cvičení, kondič-

ní běh a podobně), které jsou prováděny v re-

kreačních a rehabilitačních zařízeních,  

● výkonu dobrovolné funkce vedoucího kolekti-

vu, cvičitele, průvodce, rozhodčího v rámci 

činností shora uvedených pod písmeny a) až d). 

U činností uvedených pod písmeny b), c) a d) se 

pojištění vztahuje i na organizované společné 

cesty na místo výkonu činností a zpět. 

Vznik pojistné události hlásí oprávněná oso-

ba bez zbytečného odkladu na adresu: Koope-

rativa pojišťovna, a.s., Centrum zákaznické 

podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice, tele-

fon: +420 957 105 105. 

Dojde-li k pojistné události při pojištěné čin-

nosti, poskytuje pojišťovna Kooperativa násle-

dující plnění:  

● za smrt následkem úrazu pojistnou částku ve 

výši 80 000 korun,  

● za tělesné poškození způsobené úrazem až 

20 000 korun,  

● za trvalé následky úrazu až 100 000 korun. 

Eva Douchová, OS PHGN 
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Chalupa: Česko by  

mohlo „jet“ jen na vítr 

Čížek: Ani náhodou! 
 

„V rozhovoru s předsedou Komory obnovi-

telných zdrojů Štěpánem Chalupou, který 

přinesl v prosinci server iuhli.cz, je spousta 

polopravd, nepravd i nesmyslů. Jen na vítr, 

ani jen na všechny obnovitelné zdroje by 

Česko nemohlo fungovat ani náhodou. Odpo-

vědi Štěpána Chalupy jsou ukázkovým příkla-

dem zelené manipulace, nebo účelového 

zkreslování faktů, jestli vám to zní lépe.  

V každém případě jde o to, že předseda Ko-

mory obnovitelných zdrojů s vážnou tváří 

uvádí věci, které jednoduše nejsou pravda,“ 

říká Jaroslav Čížek ze spolku Realistická 

energetika a ekologie. 

Nic výjimečného. Podobných nesmyslů, 

výmyslů a manipulací chrlí zelené bratrstvo 

posilované zaručeně „seriózními“ prognóza-

mi o brzkém konci světa klimatickým bra-

trstvem denně mnoho. Hlavním viníkem 

všech je podle nich spalování uhlí v elektrár-

nách a teplárnách a CO2.  

Studie, které to tvrdí, se v poslední době 

množí geometrickou řadou a média je ochot-

ně uveřejňují, aniž by je kriticky posoudila. 

Co se však všichni zdráhají dát na světlo 

boží, jsou dopady, které toto šílenství bude 

mít, a už vlastně má, na peněženky domác-

ností a ekonomiku firem. Odborně se tomu 

říká energetická chudoba. Příklad za všech-

ny: dění ve Švédsku, kde po odstavení elek-

trárny Ringhals vylítla cena elektřiny na 

5150 Kč za megawatthodinu, přičemž ob-

vykle se obchoduje za necelých 800 Kč. Spo-

třebitelům, kteří mají doma zimu, vláda do-

poručila šetřit elektřinou například tím, že 

přestanou luxovat. 

Přesto zelení „odborníci“ tvrdí, že uhelné 

elektrárny lze zavřít okamžitě, protože je 

hravě nahradí větrníky a soláry.  

Existují i další příklady, co nás bude experi-

ment zvaný likvidace uhlí, uhelných elektrá-

ren a tepláren stát. Téměř 300 tisíc obyvatel 

Česka si už nyní nemůže dovolit dostatečně 

vytápět své obydlí. Důvodem jsou především 

finance. Ukazují to data evropského statistic-

kého úřadu Eurostat z roku 2019. Takzva-

nou energetickou chudobou trpí v tuzemsku 

zejména starší lidé. Domácnosti, které v Čes-

ku představují největšího spotřebitele tepla, 

využívají 42 procent celkové energie právě 

na vytápění. 

A bude hůř. Ukázala to listopadová data 

portálu Evropa v datech. Výrazný růst cen 

energií způsobuje také podpora obnovitel-

ných zdrojů energie (OZE). Češi platí každý 

rok zejména provozovatelům solárních elek-

tráren přes 40 miliard korun navíc. 

Bohužel, zelenou ideologii a klimanábožen-

ství už začínají vyznávat i ministři Babišova 

kabinetu, když shodili ze stolu doporučení 

vlastního odborného orgánu, Uhelné komise. 

Mělo by se jim zatrhnout politikaření a neu-

stále jim připomínat, že povinností vlády je 

zabezpečit domácnostem a firmám spolehli-

vé a cenově dostupné dodávky elektřiny a 

tepla. 

Petr Kolev  

Proč vláda shodila ze stolu 

doporučení Uhelné komise? 

Pro představu, hnědé uhlí má v současnosti 

největší, asi čtyřicetiprocentní podíl na výrobě 

elektřiny v ČR. Následují jaderné elektrárny s 

podílem zhruba 35 procent. Provozovatelem 

hnědouhelných uhelných elektráren jsou v ČR 

kromě polostátního ČEZu důlní společnosti 

Sev.en Energy a Sokolovská uhelná. HGN se 

zástupců zaměstnanců uvedených důlních 

společností zeptal, jak hodnotí podpásové roz-

hodnutí kabinetu. 

 

Jaromír FRANTA, předseda SOO CCG Most, 

od počátku člen Uhelné komise za hornic-

ké odbory: 
Od počátku jsem 

měl tušení, že to 

nakonec bude poli-

tické, a nikoliv od-

borné rozhodnutí 

vlády, od kdy je ČR 

schopná se bez 

hnědého uhlí k výro-

bě elektřiny a tepla 

obejít. Názory v ko-

misi byly různé. Zá-

stupci ekologických 

organizací dávali 

najevo, že by nejra-

ději odstavili uhlí už 

včera. Většina od-

borníků v komisi ale vycházela ze skutečných 

možností a potřeb České republiky. Výsledný 

rok 2038 navržený komisí je i tak kompromi-

sem. Zastávám stanovisko, že uhlí k výrobě 

elektřiny lze nahradit pouze jádrem. Obnovitel-

né zdroje budou vždy pouze doplňkovým zdro-

jem. Nezajistí nám dostatek elektřiny v roce 

2033 ani v letech následujících. Při vhodných 

podmínkách možná v červenci a v srpnu, a to 

jenom přes den. Nahradit uhlí plynem nic neře-

ší, protože plyn je rovněž fosilní palivo. Dosaže-

ný kompromis, rok 2038, odmítli dva zástupci 

ekologických organizací a na protest odešli  

z Uhelné komise. Začali okamžitě zákulisně 

jednat a našli si spojence mezi ministry, kteří 

nevzali v úvahu, že tím ohrožují energetickou 

bezpečnost státu. Podle mě jde z jejich strany o 

politický kalkul. Nedostatek elektrické energie 

způsobí enormní nárůst cen. To hrozí i odklo-

nem od uhlí v roce 2038, ale s rokem 2033 to 

vše nastane daleko dříve. Současným přístu-

pem této vládní garnitury v zádech s ekologic-

kými organizacemi posíláme Českou republiku 

do situace, kdy nebude mít dostatek elektrické 

energie pro průmysl a domácnosti. Navíc bu-

dou elektřina a teplo tak drahé, že odsoudí 

občany k energetické chudobě. 

 

Jan SMOLKA, předseda SOO Sokolovská 

uhelná: 
Je smutné, že vláda 

ustavila Uhelnou 

komisi jako svůj 

poradní orgán slože-

ný z odborníků, a 

nakonec nedbá 

jejího doporučení. 

Komise ve třech 

pracovních skupi-

nách připravovala 

odborné studie 

týkající se využívání 

hnědého uhlí k výro-

bě elektrické ener-

gie. Když po roce a 

půl práce předala 

vládě komplexní 

materiál s termínem 2038, tak ho vláda shodi-

la ze stolu a zaslala k připomínkovému řízení 

ministerstvům a dalším institucím. Musíme se 

vlády zeptat, jestli snad za ni rozhodují ekolo-

gické organizace. Vždyť i sociální demokracie 

měla v Uhelné komisi své zástupce, kteří sou-

hlasili s rokem 2038. Jestliže ČSSD nyní zpo-

chybňuje jejich práci, jde o politickou show 

před volbami, protože tato strana cítí, že jde ke 

dnu. Je ostudné, že vláda není schopná vzít na 

sebe břemeno zodpovědnosti a rozhodovat ve 

prospěch občanů a energetické bezpečnosti 

České republiky. Měla by spoléhat na doporu-

čení odborníků z Uhelné komise, ať už to byli 

zástupci průmyslu a dalších odvětví, zástupci 

zaměstnanců, včetně právníků, a nikoliv se 

poddávat ideologiím zeleného bratrstva. Praxe 

potvrdila, že pokud skončí povrchová těžba 

hnědého uhlí, je konec. Nejenže přijde vniveč 

drahá technologie, ale nebudou ani zaměst-

nanci. Zažíváme to v Sokolovské uhelné, která 

byla nucena odstavit kvůli drahým emisním 

povolenkám tlakovou plynárnu. Jakmile se 

propustí kvalifikovaní zaměstnanci, už nikdy 

nedáte hlubinný důl nebo povrchový lom opět 

do provozu. 

(kov) 

Doporučení Uhelné komise ukončit využívání uhlí pro výrobu tepla a elektřiny 

v „kompromisním“ roce 2038 byl na začátku února stažen z jednání vlády, ny-

ní ho připomínkují ministerstva a vybrané instituce. Ministři za ČSSD Jan 

Hamáček, Tomáš Petříček, Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek a ministři za 

ANO Richard Brabec, Jan Blatný a Robert Plaga žádají odklon od uhlí již do 

roku 2033. Mnozí odborníci včetně předsedy OS PHGN Rostislava Paličky to 

považují za nesmysl (více v rozhovoru na straně 1). 
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