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Zodpovědně k lidem a regionu

Chceme být obyvatelům regionu, ve kterém působíme, dobrým sousedem.
Dáváme lidem práci, usilujeme o partnerství, zakládáme si na otevřenosti a komunikaci.
Podporujeme řadu regionálních aktivit z oblasti vzdělávání, kultury a sportu. Spolupracujeme
s obcemi a aktivně se zajímáme o názory obyvatel.

www.czechcoal.cz
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Otevřenost,
je jen prvním
krokem…
Je naprosto normální a běžné, že při otočení vodovodního kohoutku očekáváme, že poteče buď
studená, nebo teplá voda. Pokládáme za naprosto
samozřejmé, že pokud si potřebujeme ohřát jídlo,
jednoduše zapálíme hořák u sporáku, pokud potřebujeme přitopit, je naprosto přirozené, že jen
odpovídajícím způsobem nastavíme termostat na
plynovém kotli našeho topení, případně pouze otočíme ventilem u radiátoru. Pokud si potřebujeme
dobít mobilní telefon, rozsvítit, zapnout počítač,
nebo třeba jen relaxovat u televize, je tu elektřina.
Víme, že každá energie, kterou užíváme, má svůj
zdroj a je k nám nějakým způsobem dopravována, abychom ji my mohli následně užívat. Je to
ovšem tak přirozené a samozřejmé, že nikoho ani
nenapadne se tímto tématem podrobněji zabývat
a přemýšlet o tom, co všechno musí bezchybně
fungovat, aby to tak mohlo být.
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Společnost NET4GAS, s. r. o. je výhradním přepravcem zemního plynu v České republice. Zároveň je
privátním investorem jednoho ze současných nejvýznamnějších projektů pro posílení bezpečnosti
středoevropské energetické infrastruktury – výstavby nového plynovodu GAZELA (ﬁnanční objem investice 10 mld. Kč). Ten spojuje nově vybudovanou
přepravní cestu přes Baltské moře s jihem západní
Evropy a i proto se už po druhé stala Generálním
partnerem Regionálního Energetického Fóra.
O Ústeckém kraji se říká, že je to energetické srdce
České republiky a investiční projekt GAZELA společnosti NET4GAS se od ledna příštího roku stane
jeho další tepnou, která však bude mít zásadní význam i pro naše západní sousedy. Regionální Energetické Fórum, jehož II. ročník se po loňské Plzni
konal v Ústí nad Labem proběhl opět pod osobním
patronátem hejtmanů obou krajů, jejichž územím
nový plynovod GAZELA povede.

Je velmi potěšitelné, když představitelé měst, obcí
a politická reprezentace regionu a státu chce a dokáže otevřeně komunikovat s představiteli průmyslu a ﬁrem. Letošní II. ročník Regionálního Energetického Fóra (REF) toho byl výtečným dokladem.
Hlavním tématem REF ÚSTÍ 2012 byla příprava
vládní energetické koncepce České republiky, jejíž
čistopis má být během srpna 2012 předložen Vládě
ČR.
Věřím proto, že i toto speciální vydání, které právě
držíte ve svých rukách a které je reﬂexí a souhrnem toho nejzajímavějšího, co na REF ÚSTÍ 2012
zaznělo, bude pro vás nejen zdrojem zajímavých
informací, ale také dobrým důvodem k zamyšlení
o budoucnosti české energetiky.
Milan Řepka, mluvčí společnosti NET4GAS, s. r. o.
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Vypracování energetické koncepce České republiky je důležitým
krokem z mnoha hledisek, ať už se problematika týká sektoru výroby
elektrické energie nebo výroby tepla. Nelze v tomto ohledu hledat nějaká diametrálně odlišná řešení, jednoznačně jsou jimi úspora energie
a využití obnovitelných zdrojů. Právě hledání řešení při příprávě energetické koncepce ČR bylo věnováno letošní Energetické fórum v Ústí
nad Labem. Odborné regionální fórum pořádané Ústeckým a Plzeňským krajem se věnovalo zejména možnostem aplikace energetické
koncepce v těchto regionech.
Státní energetická koncepce by měla stanovit priority a cesty, jak jich
dosáhnout ve dvou směrech. Při výrobě elektrické energie by měl dominovat stát, při výrobě tepla by se - spolu se státem - měly na řešení
výrazně podílet i oba stupně samospráv, tj. obce a kraje. Plzeňský kraj
plánuje zadání zpracování studie – Plzeňský kraj energeticky „nezávislý“. Nezávislost je v uvozovkách, protože bez dovozu zdrojů energie
z jiných krajů či států se neobejdeme, ale chceme maximálně využít
své vlastní zdroje. Jako první krok je nutné udělat důkladnou inventuru
současných a potencionálních zdrojů energie. Musíme vědět, kolik
řepky pěstujeme na bionaftu, kolik obilí na biolíh, kolik kukuřice spotřebujeme pro dobytek, kolik pro bioplynové stanice, kolik se jí vyváží
do Německa. Musí se provést bilance výroby štěpky v lesích a kolik jí
bude z plantáží rychle rostoucích dřevin.
Po zpracování analytické části studie se budou muset přijmout ve
spolupráci s dalšími subjekty konkrétní úkoly, které budou zahrnuty
do příslušných územních plánů a postupně realizovány. Zcela jistě
nebudou všechna opatření a rozhodnutí přijímána bez výhrad
a nepřispějí k popularitě jak vlády státu, která schválí společnou energetickou koncepci, tak vlády kraje, který bude chtít být
energeticky „nezávislý“.
Milan Chovanec
hejtman Plzeňského kraje
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Jedním z charakteristických rysů Ústeckého kraje je skladba jeho
průmyslu, který je zaměřen především na energetiku a těžbu hnědého
uhlí. Připravovaná nová energetická koncepce České republiky bude
tak mít zcela zásadní dopad na Ústecký kraj, a to jak v případě prolomení těžebních limitů, tak především při jejich zachování.
Oblast, která bude postižena nejcitelněji, je nezaměstnanost. V Ústeckém kraji je v současné době téměř 60 tisíc lidí bez práce, což je
výrazně nad celorepublikovým průměrem. Je potřeba si v dostatečném
předstihu uvědomit, že omezování těžby bude znamenat další lidi bez
práce a prohlubování problémů v řadě souvisejících oblastech.
Uvedu konkrétní příklad. Pokud dojde k propuštění 2 000 horníků
společnosti Czech Coal, spolu s návaznými činnostmi přijde ve svém
důsledku o práci téměř 3200 lidí. Odhadovaná roční ztráta pro stát
bude činit necelých tři čtvrtě miliardy. Kromě růstu nezaměstnanosti
a zatížení sociálního systému dojde k výraznému pokles příjmů státu
a obcí v regionu, zpomalení rozvoje regionu a poklesu zde investovaných prostředků.
Ztráta 3 200 pracovních míst by znamenala zvýšení nezaměstnanosti
v okrese Most o 4,8 %. Zvýšení míry nezaměstnanosti však nebude
jediným nepříznivým dopadem. Pravděpodobně by došlo i ke zvýšení
dlouhodobé nezaměstnanosti, neboť takto zaniklá místa bude v našich
podmínkách velmi náročné nahradit. Vyšší nezaměstnanost zpravidla
také znamená vyšší výskyt sociálně-patologických jevů (narkomanie,
prostituce, kriminalita).
Stát by měl ještě mnohé tomuto kraji vracet, měl by jej více podporovat v překonávání jeho současných problémů, jejichž kořeny byly
založeny ještě před rokem 1989. Jedná se především o vysokou nezaměstnanost, množství sociálně vyloučených lokalit a vyšší kriminalitu.
Proto jakýmkoli zásadnějším zásahům státu v oblasti těžby v našem
kraji musí předcházet velké státní investice do eliminace negativních
dopadů, jak jsem je již zmiňovala. Dokud se při otočení vypínačem
rozsvítí světlo a radiátory v lednu příjemně hřejí, jsou diskuse o prolomení limitů jen rétorickým cvičením. Vyzýváme proto vládu k zodpovědnému rozhodování a řešení případných problémů v dostatečném
předstihu.
stihu.
Jana Vaňhová
hejtmanka
anka Ústeckého kraje
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Fungující energetika a související odvětví
jsou předpokladem pro rozvoj řady dalších
podnikatelských aktivit. Z pohledu ministerstva práce a sociálních věcí jsou to premisy
pro prosperitu podniků, které jsou zároveň
významnými zaměstnavateli. Průmyslový rozvoj velmi úzce souvisí s pracovními příležitostmi v každém regionu, společným zájmem
státu, ﬁrem i občanů pak pochopitelně je, aby
se tyto příležitosti mohly co nejpružněji využívat. Z tohoto důvodu jsme aplikovali řadu
opatření, která nás snad přibližují stavu, kdy
bychom mohli říci, že jsme našli optimální nastavení ochrany zaměstnance na straně jedné
a úrovně volnosti v pracovněprávním vztahu
na straně druhé. Občané by zároveň měli být
motivováni k tomu, aby upřednostňovali pracovní příjem před sociálními dávkami, i k tomuto cíli aplikací jednotlivých opatření MPSV
směřuje.
Novela zákoníku práce zpružnila pracovněprávní
vztahy, čímž odstraňuje některé překážky v tvorbě
nových pracovních míst. Ke konkrétním opatřením
lze uvést například prodloužení zkušební doby
u vedoucích zaměstnanců, a to až na šest měsíců.
Novela také zavedla rozlišení výše odstupného podle odpracované doby u stejného zaměstnavatele,
po roce práce zaměstnanci náleží odstupné ve výši
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jednoho platu, u dvouleté pracovní zkušenosti je
to dvojnásobná částka a teprve až u tří a více odpracovaných let je to standardní odstupné ve výši
tří platů. Omezilo se řetězení smluv na dobu určitou, prodloužila se doba dohody o provedení práce
u jednoho zaměstnavatele až na 300 hodin za kalendářní rok. Nově může zaměstnavatel propustit
zaměstnance, pokud porušil hrubým způsobem
léčebný režim. Rovněž může být sjednána mzda
s přihlédnutím k práci přesčas.
Zásadní změny byly učiněny i v oblasti motivace
uchazečů o zaměstnání. Nové pojetí veřejné služby
začíná přinášet pozitivní výsledky. Dnes již téměř
17 000 dlouhodobě nezaměstnaných vykonává
veřejnou službu. Řada z nich postupně přechází
na volný trh práce nebo opouští evidenci na úřadu
práce a svůj dosavadní vztah v šedé nebo černé
ekonomice legalizuje. Motivací k aktivnímu chování uchazečů o zaměstnání je také zavedení možnosti, aby si sami zvolili rekvaliﬁkaci. Tuto novou
možnost využilo již více než 2 500 lidí.
MPSV využívá pro zlepšení situace na trhu práce
také prostředky Evropského sociálního fondu. Jedná se zejména o podporu konkurenceschopnosti
pracovní síly v podobě několika variant programu
Vzdělávejte se pro růst. Prostředky ESF jsou směrovány také do oblasti aktivní politiky zaměstna-
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nosti, a to zejména na veřejně prospěšné práce
a rekvaliﬁkace.
Velkou pozornost věnuje MPSV kontrolní činnosti. Je logické, že v období hledání úspor státního
rozpočtu nemůže zůstat stranou ani problematika
nelegálního zaměstnávání, kde stát podle odhadu MPSV přichází každoročně o několik desítek
milionů korun a pro poctivé podnikatele vytváří
nepříznivé konkurenční prostředí. Proto byly posíleny kompetence Státního úřadu inspekce práce,
do kterého byla převedena odpovědnost za kontrolu v oblasti zaměstnanosti. Cílem kontrol je
potrestání těch podnikatelů, kteří porušují zákon
a získávají tak nekalou konkurenční výhodu oproti
těm, kteří se chovají zodpovědně a poctivě. MPSV
nehodlá, tak jak je mu někdy podsouváno, komplikovat běžné podnikatelské postupy drobných
podnikatelů a živnostníků. Naším cílem je vytvářet
rovné podnikatelské prostředí pro všechny. Od ledna 2012 již bylo odhaleno více než 1000 případů
nelegální práce. V řadě případů šlo o akce velkého
rozsahu – odhaleno bylo i více než 60 nelegálních
pracovníků během jedné akce.
Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
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ENERGETIKA POHLEDEM HK ČR
STANOVISKO HK ČR K VÝVOJI
ČESKÉ ENERGETIKY
ENERGETICKÉ PRIORITY HK ČR
Hospodářská komora České republiky si je plně
vědoma stěžejního významu energetiky pro další
rozvoj podnikání v České republice. Budoucnost
tuzemské energetiky musí kromě požadavků českého trhu, v prvé řadě koncového odběratele, reﬂektovat i dlouhodobé záměry a cíle nejen Evropské unie, ale celé globální ekonomiky. V posledních
letech se ale unijní pohled na energetiku členských
států stal nástrojem zájmů určitých skupin, které
v mnoha případech prosazují z našeho pohledu
poněkud scestnou orientaci.
Oblasti energetiky se aktivně věnujeme již několik
let a významně se podílíme na tvorbě celé řady
strategických dokumentů. Mezi ty nejdůležitější
patří samozřejmě aktualizace Státní energetické koncepce, která by měla být hotova koncem
letních prázdnin. Kromě urychleného přijetí této
aktualizace prosazujeme, aby nabyla i legislativní
podoby. Plně podporujeme její tři hlavní principy,
kterými jsou zajištění energetické bezpečnosti,
dlouhodobá udržitelnost a zajištění konkurenceschopnosti. S rostoucí konkurencí je totiž pro
většinu našich ﬁrem stále důležitější zabezpečení
dostatečného množství energie v požadovaném
čase a za přiměřenou cenu, která nikterak neohrozí jejich konkurenceschopnost. Zabránění dalšímu
navyšování nákladů za energie je pro naše ﬁrmy
v současné době velice významné a pro nás prioritní. Pozitivně vnímáme nejen prostor, který tato
koncepce věnuje teplárenství a kombinované výrobě elektřiny, ale také požadavek na zrovnoprávnění teplárenství s lokální výrobou tepla v oblasti
daňových a jiných externalit, či budoucí přínosy
energetického využití odpadu.
Česká energetika má bezpochyby svoji tradici.
Rozložené palivové portfolio, které využívá domácí suroviny, patří v dnešní době mezi přednosti ČR.
Podporujeme proto optimální čerpání a využívání
tuzemských surovinových zdrojů, abychom dosáhli
maximální energetické nezávislosti. V tomto smyslu podporujeme dotěžení tuzemských zásob fosilních paliv, včetně prolomení ekologických limitů

a rozvoj těžby uranu za environmentálně přijatelných podmínek.
Obnovitelné zdroje energie musí sehrát důležitou
roli v zajištění energetické bilance státu a mají své
nezastupitelné místo v energetickém mixu, to vše
ovšem při současném řešení problémů spojených
s ochranou životního prostředí. V žádném případě
jejich zavádění nesmí ohrozit konkurenceschopnost našich ﬁrem. To, čeho jsme byli svědky kolem
fotovoltaických elektráren, se již nesmí opakovat.
Podle HK ČR je ale další budoucnost české energetiky jednoznačně spojena s rozvojem energetiky
jaderné se silným důrazem na její bezpečnost. Jiné
zdroje, které by byly jadernou energetiku schopné plnohodnotně nahradit, totiž nemáme. V této
souvislosti upozorňujeme na stále trvající obavy,
zda lze časově a ﬁnančně zvládnout realizaci navrhovaných opatření v této oblasti. Časový plán
výstavby jaderných elektráren obsažený v aktualizaci Státní energetické koncepce ČR se totiž v tuto
chvíli jeví jako nereálný a těžko splnitelný.
Petr Kužel
prezident Hospodářské komory České republiky
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Chceme, aby energetická
koncepce navazovala na
surovinovou politiku
Návrh aktualizace Státní energetické koncepce bude
předložen vládě na konci srpna tohoto roku společně
s aktualizovanou koncepcí surovinové politiky. Obě
strategie totiž spolu velmi úzce souvisejí. Až budou
schváleny, budou určovat pozici a roli státu nejen
v energetice, ale i v těžebním průmyslu na příštích
třicet let. Srpnový termín znamená sice mírné zpoždění
oproti původním plánům, ale je dán upřednostněním
kvality a vzájemné provázanosti obou strategických
materiálů. Naší snahou je, aby do srpna byly jasné
i vazby na platné či připravované koncepční
dokumenty, které se nyní připravují v resortech
dopravy a zemědělství.
Ing. Pavel Šolc

Návrh aktualizace Státní energetické koncepce
navazuje na stále platnou Státní energetickou koncepci z roku 2004. Oproti této koncepci se nově
zabýváme efektivním využitím tuzemských energetických surovin. Chtěli bychom udržet současnou výši dovozní energetické závislosti ČR, která
není díky využívání domácího uhlí a uranu oproti
jiným státům EU příliš vysoká. Základní podmínkou
případné další těžby energetických surovin je maximalizace efektivity stávajících zdrojů a vyřešení
všech střetů zájmů v daných lokalitách. Mezi priority patří i využívání nejlepších světových technologií a minimalizace dopadů na životní prostředí.
Do návrhu Surovinové politiky České republiky budou zapracovány také principy evropské surovinové strategie „RawMaterialsInitiative“. Nová státní
surovinová politika bude obsahovat dvě části –
Politiku nerostných surovin a Politiku druhotných
surovin.
Zpracovatelé v současné době koordinují výstupy
několika specializovaných, úzce zaměřených pracovních skupin, např. expertní skupiny „hnědouhelné těžební společnosti-ČEZ-velké teplárenské
celky“. Týká se bilance zásob, plánované produkce
i očekávané spotřeby hnědého uhlí.

Návrhy obou strategických dokumentů by měly
být dokončeny do konce června. Během července a srpna budou projednány v Radě vlády pro
energetickou a surovinovou strategii a následovat
bude meziresortní připomínkové řízení. Naší sna-

hou je, aby návrhy obou strategií byly předloženy
k projednání vládě koncem léta.
Ing. Pavel Šolc
náměstek ministra průmyslu a obchodu
pro průmysl a energetiku
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Regionální energetické fórum Ústí 2012 lze ohodnotit jako velmi vydařené. K tomuto hodnocení přispěly přehledné presentace
odborníků na energetiku a zástupců krajských reprezentací. V řadách posluchačů se objevili zástupci subjektů z oblasti energetiky
a představitelé měst a obcí, což je jasným signálem, že jsou všichni
lační po aktuálním dění v přípravě surovinové a energetické politiky státu.
Z příspěvků vyzněla nutnost schválit státní energetickou koncepci,
která se bude opírat o domácí suroviny a o vyvážený energetický
mix, jehož nedílnou součástí je hnědé uhlí a to i za územními limity
těžby. Škoda jen, že se diskuse nezúčastnil pan ministr Drábek, na
kterého by určitě padlo spoustu dotazů hlavně z důvodu alibistického postoje a neúměrného politikaření současné vládní garnitury
ve vztahu k SEK.
Jaromír Franta
předseda Sdružení odborových organizací
Czech Coal Group

Poznámky k energetické koncepci ČR
Opakovaně je na různých fórech řešen problém energetické koncepce České republiky. Bylo to i v programu výše uvedené konference. Ze všech proklamací mám poněkud nedobrý dojem. Hlas
odborné veřejnosti nakonec vždy měl jen roli druhořadou, poradní,

nikoliv rozhodující. I když v roce 2008 Pačesova komise sestavená
z předních odborníků ČR zpracovala k tomuto tématu obšírnou
zprávu (276 stran), na její rozhodující závěry a doporučení se pomalu zapomíná! Přitom tato zpráva na aktuálnosti nic neztratila.
Energetická koncepce se doslova lepí již 20 let a vytvořené návrhy
či parlamentem schválené materiály obvykle nepřežily jedno jediné čtyřleté volební období! Klíčovou roli vždy sehrávala politická
situace – strany, které právě byly ve vládní koalici. O roli ministrů
ze strany Zelených snad není nutné hovořit – co šlo přibrzdit nebo
zastavit, to udělali, ale reálnou a hlavně ekonomicky přijatelnou
variantu nenavrhovali. Považuji za naprostou katastrofu, když se
tak zásadní dokument pro stabilitu a rozvoj ekonomiky státu stal
předmětem politických tahanic a nejednou diletantských zásahů
laiků. Vždyť energetickou koncepcí se rozhoduje o vývoji ekonomiky státu, tím i životní úrovně a kvality životního prostředí na další
dvě či tři generace! Nyní každé pozastavení rozhodování, odklad
nebo chybné rozhodnutí bude v následujících letech stát miliardy. O kondenzačních elektrárnách na hranici technologické a tím
i ekonomické životnosti není třeba hovořit.
PS: Ptám se: „Proč za miliony korun na odborných školách vychováváme specialisty – energetiky, když nakonec hlavní slovo mají
laici? Proč nejsou odborníci na rozhodujících postech státní správy? Proč tak otevíráme dveře lobistům? To jsme tak bohatí, že si
tento „luxus“ můžeme dovolit?“
Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING,
děkan FŽP UJEP
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OHLASY REF Ústí 2012
Konference měla tradičně vysokou úroveň a její jednání mě utvrdilo v přesvědčení, že hlavní orientace Hospodářské komory ČR na
energetiku je správně stanovena.
Za velmi důležité v současné době považuji správné, srozumitelné
a také rychlé dokončení novely SEK.
Další udržitelný rozvoj energetiky je jedním ze základních kamenů
rozvoje podnikání a také růstu životní úrovně našich obyvatel.Těším se na další podobné akce a bude mi ctí se jich zúčastnit.
Ing.Václav Hrabák
Člen představenstva HK ČR
Předseda energetické sekce HK ČR

Letošní již druhý ročník Regionálního energetického fóra REF 2012
se bezesporu zařadil mezi nejvýznamnější akce tohoto typu, které
zatím letos Ústecký kraj pořádal. Hodnotím jej tak právě proto, že
bylo vytvořeno diskusní fórum k jedné z významných problematik
současného hospodářského života. Rozhodnutí o Státní energetické koncepci ČR, Surovinové politice ČR a o budoucí reálné a realizovatelné české energetice zásadním způsobem ovlivní i život
v Ústeckém kraji. Rozmanitost účastníků fóra byla jeho velkou
předností a věřím , že si všichni odnesli řadu potřebných informací
pro vytvoření si vlastního názoru na potřeby, ale také dopady jednotlivých rozhodnutí v oblasti energetiky. Přednášky a vystoupení
diskutujících byly na vysoké odborné úrovni, rovněž oceňuji organizaci fóra i prostředí konání konference. Zajímavé bylo vystoupení
paní hejtmanky, která ve své přednášce prezentovala konkrétní
dopady nepokračování těžby na lomu ČSA do rozpočtů státu i kraje a reálné obavy ze sociálních problémů vyvolaných útlumem
těžby uhlí a navazující energetiky.
Ing. Helena Veverková
Předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka
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Tato konference, podobně jako všechny konference a semináře,
jichž jsem se v poslední době zúčastnil, opět potvrdila, že odborná
veřejnost má ve využití naší domácí energetické suroviny jasno.
Uhlí je naše strategická surovina a bylo by nanejvýš nezodpovědné
se připravit o možnost ji využít. V podtextu řady příspěvků bylo
zjevné, že se diskuze posunula od otázky zda těžit k otázce jak
podělit proﬁt.
Pro mě osobně bylo určitým pozitivním znamením, že se snad už
konečně rozhodne, zda se bude či nebude těžit za limity, a tudíž
jakou máme v Horním Jiřetíně a Černicích budoucnost, vystoupení
Pavla Kaviny, ředitele Odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, který za MPO hovořil
vcelku jasně a otevřeně, velice věcně argumentoval a pochopitelně
opět vyzdvihl význam uhlí pro energetickou bezpečnost našeho
státu.
Velký prostor byl také věnován významu energetiky pro sociální
oblast. Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová přiblížila strohou řečí čísel, jak je zaměstnanost a tím pádem celá sociální oblast v ústeckém regionu závislá na energetice, potažmo těžebním

a energetickém průmyslu. Dá se říct, že to pro mě nic nového nebylo, ale takto surově přednesená čísla na mě udělala silný dojem.
O to víc mě mrzelo, že z konference odešel bezprostředně po svém
vystoupení právě ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek
a tyto příspěvky na tomto fóru neslyšel.
Všechny příspěvky ve mně v podstatě utvrdily přesvědčení, že
v současné době je nejvyšší čas se rozhodnout. A rozhodnout se
správně. Z celého fóra vcelku jednoznačně vyplynulo, že k přípravě
SEK je nutno přistupovat velmi obezřetně a zodpovědně, neboť neuvážené kroky by mohly vést k dalekosáhlým dopadům, a to nejen
v zúčastněných krajích. Ústecký i Plzeňský kraj, ale v podstatě celá
Česká republika jsou na energetice závislé, jádro vše nespasí, plyn
je drahý a ohrožuje energetickou bezpečnost ČR a OZE nejsou pro
ČR řešením. Proto lze vyvodit nevyřčený závěr, že jediným rozumným a racionálním řešením je pokračování využívání uhlí.
Petr Leichner,
předseda o. s. DIALOG,
Horní Jiřetín

ENERGETICKÉ FÓRUM

str.

22

červen 12

TEMA

1.

Petr Jeník

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TEMA

červen

12

str.

23

ENERGETICKÉ FÓRUM

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ENERGETICKÉ FÓRUM

str.

24

červen 12

TEMA

16.

17.

18.

OHLASY REF Ústí 2012
Trochu se chce říct „Zaplať pánbůh“, že se našla společná platforma, která hovořila o státní energetické politice, o jejím praktickém provádění i o dopadech zejména v ústeckém regionu. Tohoto
setkání se zúčastnila celá řada odborníků i zástupců obcí a měst,
kteří vyslechli příspěvky o budoucnosti v oblasti energetiky, těžby
uhlí a o dopadech na regiony, jejichž výrazným znakem je poměrně
silný a rozvinutý průmysl.
V kontextu všech příspěvků zaznělo, že energetická politika v podstatě ovlivňuje vše, co děláme, počínaje otázkami národního zájmu, jako je národní bezpečnost, ekonomický rozvoj a udržitelnost,
až po pozemské aspekty našeho každodenního života. Těmi je náš
přístup k energii, palivům a vliv na naše bezprostřední životní prostředí. Vládní i krajská politika má v této oblasti velký vliv, protože
v podstatě určuje, jak získáváme, zušlechťujeme, přeměňujeme,
distribuujeme, dodáváme a spotřebováváme energii. Dokonce
i tam, kde jsou primární paliva mezinárodně obchodovatelnou
komoditou a kde se energie dodává a obchoduje prostřednictvím

trhů, jsou všechny aktivity podnikatelů a zákazníků ve větším nebo
menším rozsahu determinovány vládní politikou. I proto jsou tato
společná odborná setkání velmi přínosná – jak pro politiky, tak pro
odbornou i laickou veřejnost. Energetická politika totiž musí být
založena na jasných faktech a na robustních analýzách sporných
bodů, včetně posouzení původních cílů. Velmi důležitá je transparentnost, protože pomáhá podnikatelským subjektům a občanům
pochopit kompromisy, které jsou s politikou spojeny, i širší důsledky
těchto kompromisů. Z toho by měla vyplývat vysoká úroveň konzultací a angažovanosti veřejnosti tak, aby energetická politika
byla podrobena pečlivému a široce založenému hodnocení. Jedině
tak může poskytnout těm, kteří budou ovlivněni politickým rozhodnutím, dostatek předběžných informací, aby se mohli přizpůsobit.
A z tohoto pohledu uspořádané Energetické fórum naplnilo vše
zmíněné.
Ing. Marcela Šafářová
Ředitelka VUHU, a. s.
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Dámy a pánové,
ekologií a energetikou se zabývám od počátku sedmdesátých let. V té době
hlavním předmětem zájmu techniků bylo odstranění pevných a chemických
škodlivin ze spalin při výrobě energie. Škodliviny, zejména kysličníky síry
a dusíku, ničily plošně les v oblastech se zvýšenou výrobou energie. Bohužel tento úkol se nepodařilo roku 1989 naplnit. Teprve po roce 1989, na
základě nového zákona o ovzduší, bylo hlavně odsíření spalin provedeno.
Řešení bylo ve světě známo a realizace odsíření byla jen otázkou uvolnění
ﬁnančních prostředků mezi lety 1990 – 1997. V sedmdesátých letech nikoho
ani nenapadlo, že za pouhých 30 let budeme řešit úplně jiný problém a sice,
jak zajistit zdroje energie pro stále náročnější lidskou společnost. Již několik
našich vlád vypracovalo, resp. přepracovalo, Státní energetickou politiku,
ale zatím bez vyřešení zásadních problémů. Chybí odvaha ke strategickému
a dlouhodobému plánování. Výroba elektrické energie a její distribuce bude
zřejmě ještě dlouho v režii státu prostřednictvím polostátní společnosti ČEZ.
Její významná část bude dále vyráběna v jaderných elektrárnách Dukovany
a Temelín, které budou v blízké budoucnosti rozšířeny o 2 až 3 jaderné bloky.
Ing. Petr Smutný

Druhá část energetického sektoru, výroba tepla,
se však stále více komplikuje. Velká část centrálních systémů výroby a distribuce tepla se rozpadla,
převažuje trend vyrábět teplo co nejblíže místu
spotřeby. Znamená to instalování velkého množství malých kotlů, což zejména v kombinaci k návratu k uhlí se významně podílí na kvalitě ovzduší.
Občané ČR pod tlakem lobbistů již 3x měnili zdroj
a způsob zajištění tepla pro své domácnosti. Poprvé lobbisté ČEZu propagovali vytápění elektrickými přímotopy. Následně, po zdražení elektrické
energie, přišli lobisté distributorů plynu a plošně se
plynoﬁkovalo. Následovalo zdražení plynu a hromadný návrat k tuhým palivům, zejména k uhlí.
Třetím tlakem lobbistů byla „Zelená úsporám“,
zateplování, což byl ambiciózní projekt MŽP. Byl
to krok jistě správným směrem, ale záhy došly ﬁnanční prostředky. Navíc se i zateplené domy musí
nějakým palivem vytápět. Vedle návratu k uhlí se
dle výsledku sčítání lidu z roku 2001 stalo velice
módním vytápění dřevem. Dřevo, jako zdroj energie mezi roky 2001 – 2011 mělo největší nárůst
spotřeby ze všech paliv. Přitom je zřejmé, že dřeva
pro plošné vytápění nebude dostatek. Dramatický
vzrůst ceny palivového dřeva už nyní ukazuje, že
poptávka po dřevu výrazně převyšuje nabídku.
Ze všech uvedených příkladů vyplývá, jak je důležitá potřeba vypracovat zcela novou energetickou
koncepci politiky státu. ČSSD již v letech 2003 –
2004 připravovala podklady pro takovou koncepci.
Je zajímavé, že tehdejší návrhy se značně shodují
s návrhem Pačesovy komise, která vypracovala svoji zprávu o několik let později. Při použití zdravého
rozumu nelze ani najít diametrálně rozdílná řešení.

V rozumné míře musíme energií šetřit jak při její
výrobě, tak při spotřebě zateplováním budov. Musíme využít všechny dostupné domácí zdroje, jak
fosilní zdroje, tak obnovitelné zdroje. Navíc musíme zajistit bezpečné dodávky zdrojů energie ( uhlí,
plynu, ropy) ze zahraničí. U využití obnovitelných
zdrojů energie se jedná o úplně nový obor, který
musíme rychle rozvíjet. Bude patřit mezi lacinější
zdroje energie a navíc jej máme plně ve svých rukou. Nejedná se jen o přímé spalování organických
substrátů – štěpky z lesních odpadů, z plantáží
rychle rostoucích dřevin, ale pálit můžeme i slámu,
v nouzi i obilí a přes bioplynové stanice lze energii
vyrábět i z různých rostlinných siláží. Navíc bioplyn
lze do omezeného okruhu kolem bioplynové stanice distribuovat. Je třeba vypracovat logistiku pro
tyto nové zdroje, zajistit jejich skladování a distribuci při cenové dostupnosti, pro některé výroby
i nové kotle na jejich spalování. To vše je námět
pro naše vysoké školy, které musí pomoci tyto problémy odborně zajistit.
Významným palivem pro výrobu tepla se může
stát komunální odpad a velkoobjemový odpad.
V ČR ročně je to cca 3 mil. tun komunálního odpadu a 0,5 mil. tun velkoobjemového odpadu. Zatím
jej zahrabáváme do země, ale energetickým využitím pro výrobu tepla by bylo možno ušetřit 1,5
mil. tun uhlí ročně. Zcela určitě se do vzdálenější
budoucnosti neobejdeme bez využití, zatím ekologickými limity blokovanými, zásobami hnědého
uhlí. Primární zdroje energie se celosvětově rychle
vyčerpávají, ceny paliv prudce letí nahoru a přijde
čas, kdy bude lepší zbývající uhlí dotěžit, než zmrznout. Ale i toto rozhodnutí musí být v energetické
politice státu jasně řečeno.

Státní energetická koncepce by měla stanovit priority a cesty, jak jich dosáhnout ve dvou směrech.
Při výrobě elektrické energie, jak již bylo výše zmíněno, by měl dominovat stát, při výrobě tepla spolu se státem by se měly na řešení výrazně podílet
i oba stupně samospráv, tj. obce a kraje.
Ve Společné energetické koncepci je třeba obcím
a krajům přidat jak zodpovědnost, tak kompetence a ﬁnanční prostředky. Zabezpečení tepla pro
všechny občany nelze zajistit z Prahy.
Naši sousedé z Německa učinili odvážné rozhodnutí, zřekli se jaderné energie. Výrobu, hlavně
elektrické energie, hodlají zajistit z obnovitelných
zdrojů energie, zejména větrných a fotovoltaických
elektráren. U nás v odborných kruzích převažuje
skepse nad tímto krokem, já sám jsem přesvědčen,
že moderní vyspělý stát nemůže být v této oblasti
energie zcela závislý na rozmarech počasí. Němci
však se svou příslovečnou důkladností pracují na
naplnění své vize. Do řešení je zapojen celý stát
včetně samosprávy. Přesně a do detailů mají zmapovanou jak spotřebu, tak výrobu jak elektrické,
tak tepelné energie. Plánují obrovský rozvoj zejména větrných elektráren. Přejme jim, aby sázka na
„čisté“ zdroje energie vyšla, neboť kolaps jejich
energetického systému by byl problém i pro nás,
jejich sousedy.
Měli bychom si však z jejich úsilí vzít ponaučení
a alespoň v analytické oblasti se řídit jejich příkladem. Plzeňský kraj zadá zpracování studie
- Plzeňský kraj energeticky „nezávislý“. Nezávislost je uvozovkách, protože bez dovozu zdrojů
energie z jiných krajů či států se neobejdeme, ale
chceme maximálně využít své vlastní zdroje. Jako
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první krok je nutné udělat, stejně jako naši sousedé v Německu, důkladnou inventuru současných
a potencionálních zdrojů energie. Musíme vědět,
kolik řepky pěstujeme na bionaftu, kolik obilí na
biolíh, kolik kukuřice spotřebujeme pro dobytek,
kolik pro bioplynky, kolik se jí vyváží do Německa. Musí se provést bilance výroby štěpky v lesích
a kolik jí bude z plantáží rychle rostoucích dřevin.
Rozhodně nechceme nevyužít přednost zachovaného centrálního vytápění celé Plzně – 180 000
obyvatel a budeme pro vytápění využívat i komunální odpad a velkoobjemový odpad. Ušetříme tím
v první fázi 50 000 tun hnědého uhlí ročně, které
nemáme a obtížně jej pro Plzeň zajišťujeme.
Po zpracování analytické části studie se budou muset přijmout ve spolupráci se Svazem měst a obcí,
Agrární a Hospodářskou komorou, se Západočeskou univerzitou konkrétní úkoly, které budou zahrnuty do příslušných územních plánů a postupně
realizovány.
Zcela jistě nebudou všechna opatření a rozhodnutí
přijímána bez výhrad a nepřispějí k popularitě jak
vlády státu, která schválí Společnou energetickou
koncepci, tak vlády kraje, který bude chtít být energeticky „nezávislý“. Určitě se budeme muset střetnout s malou částí našich spoluobčanů, kteří jsou
podle Jiráska „Proti všem“ a já dodávám i „Proti
všemu“. Není ale jiné cesty.
Říká se, že štěstí přeje připraveným. Nejsme připraveni, a proto nebudeme mít štěstí. Vše budeme
muset tudíž odpracovat, ale věřím, že jako naši
sousedé Němci i my svoji energetickou bezpečnost
dokážeme zajistit.
Ing. Petr Smutný
člen rady Plzeňského kraje
pro oblasti životní prostředí zemědělství
petr.smutny@plzensky-kraj.cz
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OHLASY REF Ústí 2012
Dne 5. června 2012 uspořádali hejtmanka Ústeckého kraje a hejtman Plzeňského kraje, spolu ve spolupráci s NET4GAS s.r.o., „Regionální energetické fórum“. Tento počin je nutno hodnotit vysoce
pozitivně. Jediným negativem je snad velmi malý zájem médií.
Na fóru zaznělo mnoho zajímavého z různých oblastí energetiky
a energetické bezpečnosti.Bohužel si málokdo plně uvědomuje, co
pro náš život bezpečná energie znamená a co je nutné udělat
v dlouhodobém předstihu. Stejně tak si málokdo uvědomuje, že
bez elektrické energie by se prakticky zhroutil náš život. Netekla by
voda, nejezdila by auta, vlaky, nefungovaly by nemocnice, telefony,
zkrátka vše by se zastavilo. Další důležitou energií pro člověka je
teplo, bez kterého se zima dá jen těžko přežít. Z těchto důvodů
je nesmírně důležitá surovinová politika státu. Potřebou je vědět,
jakými surovinami naše země disponuje, jak a kolik jich umíme
a jsme schopni využít a v jakém množství je potřeba zajistit dovoz.
Poprvé zaznělo, v referátu hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové, co by pro náš kraj, bohatý na hnědé uhlí,znamenalo utlumit
těžbu a propustit lidi zaměstnané v dolech. Čísla, která byla uvedena byla alarmující a dopad útlumu na životy občanů v kraji by
byl velmi nepříjemný.
Je potřeba poděkovat organizátorům a vyslovit přání, aby závěry
fóra vešly v širokou obecnou známost.
Vlastimil Aubrecht
místopředseda HSR-ÚK

Regionální energetické fórum Plzeňského a Ústeckého kraje 2012
zcela naplnilo mé očekávání. Na rozdíl od loňského ročníku, který
mě částečně zklamal především proto, že ústředním tématem naprosté většiny příspěvků byl pouze plyn, nabízelo letošní fórum celou řadu zajímavých prezentací, které se dotýkaly celé řady otázek
a problémů, jenž dnes trápí oblast energetiky v ČR.
Úroveň příspěvků byla, dle mého názoru, na vysoké úrovni. Velmi
kvalitní byla prezentace Mgr. P. Kaviny, PhD. z MPO ČR a rovněž mě
velmi zaujala i vystoupení zástupkyň Ústeckého kraje – hejtmanky Jany Vaňhové a Ing. Moniky Zeman. Škoda jen, že zastoupení
Plzeňského kraje bylo pouze symbolické. I mezi hosty bylo možné
potkat mnoho zajímavých osobností, i když opět především z Ústeckého kraje.
Účast na tomto setkání odborníků z oblasti energetiky obou krajů
hodnotím jako zajímavou a přínosnou a pokud bude mít fórum
další pokračování, rád se ho opět zúčastním.
Ing. Milan Boháček
generální ředitel
United Energy a. s.
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Ing. Luboš Pavlas
generální ředitel Czech Coal a.s.
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Limity z pohledu minulého času

Vážené dámy a pánové,
problematika energetiky je snad nejvíce frekventovaným tématem řady seminářů, konferencí a podobných akcí, kdy je vesměs hlavním tématem
Státní energetická koncepce ČR. Poslední platná
a dle mého použitelná z roku 2004, která racionálně posoudila možnosti a východiska pro zajištění
energetické bezpečnosti – má jednu „kosmetickou“ vadu. Počítá totiž s uhlím jako základním pilířem české energetiky. Uhlím, které má také jednu
vadu – ložisko nelze přemístit a musí se tedy přemístit to, co je nad ním. Tato naprosto jednoduchá
a na celém světě respektovaná skutečnost se stala
zásadním problémem, jehož nevyřešení se stalo
největší překážkou zpracování nové SEK našeho
státu. Léta zpět se neustále zadávají a zpracovávají návrhy koncepcí a studie v bláhové naději, že
se snad konečně najde někdo renomovaný, znalý
a zodpovědný, kdo připraví SEK bez uhlí. Nepočítám-li ekologické snílky a nezodpovědné politické
dobrodruhy, nikdo takový se nenašel a věřte, že
nenajde. Mluvím samozřejmě o limitech na lomech ČSA a Bílina, které byly v roce 1991 stanoveny zcela mimo ducha Horního zákona. O limitech
jako takových bylo již namluveno a napsáno dost
a já teď nebudu rozšiřovat řady řečníků marně
vysílajíc varovné signály, kam až zatím trestuhodná nečinnost může vést. V tomto jako reprezentanti podnikatelského prostředí na všech úrovních
a organizačních uskupeních máme čisté svědomí.
Já bych chtěl dnes obrátit trochu pozornosti do
historie, kdy onen legislativní unikát zvaný limity

vznikl. Územně ekologické limity byly stanoveny
za vlády premiéra Petra Pitharta a já jsem se ho
v jednom rozhovoru v našem časopise TEMA na
to přímo zeptal. Dovolte mi, abych jeho písemnou
odpověď doslova odcitoval:
„Děkuji za „nepříjemnou“ otázku - nepříjemnou proto, že limity stanovila vláda, které jsem předsedal. Vláda tehdy
rozhodla na návrh ministra pro životní
prostředí Ivana Dejmala. Před tím celý
den od rána do večera projížděla autobusem okolní krajinu a mluvila s místními lidmi - s dotčenými obyvateli a ovšem
také s ochránci životního prostředí. Dejmal nás pak seznámil s konceptem „ekologické únosnosti krajiny“ a s příslušnými exaktními daty. Nepochybovali jsme
o tom, že další drastické zásahy tamější
týraná krajina už neunese. Nemyslím
krajinu jen jako přírodu: lidé, kteří v krajině po generace žijí, tvoří její součást - to
se dá ovšem těžko spočítat. Někdo pro
to, čemu se říká „kulturní krajina“, tedy
krajina obývaná a vzdělávaná přinejmenším po staletí lidmi, krajina prožitá,
procítěná, někdo pro to má smysl, někdo
nemá: pro toho druhého je hektar jako
hektar. Hlína jako hlína.“
Konec, opravdu konec citace.

Jestli někdo očekával slova typu: provedli jsme
technicko-ekonomickou analýzu dopadů do energetiky, posoudili jsme energetickou bezpečnost
našeho státu, iniciovali jsme strategii pro teplárenství, zhodnotili jsme technicko-ekonomickou
problematiku následných rekultivací, posoudili
jsme trendy spotřeby el. energie, zhodnotili jsme
sociální dopady do regionu a pak jsme dospěli
s plnou odpovědností k závěru, že se ČR bez těchto prakticky odepsaných, lépe řečeno zničených,
zásob nejkvalitnějšího hnědého uhlí ve výši 850
mil. tun obejde – pak se stejně jako já nedočká.
Já to panu Pithartovi a jeho vládě ani snad nevyčítám. Ono se tehdy tak prostě neuvažovalo. Lid potřeboval politické hrdiny a razantní výsledky a toto
se jednoduše nabízelo, tak se po tom chňaplo –
vždyť důsledky byly tak daleko. Leč problém nás
dohonil a výsledek je zcela logicky zde a jak jsem
již řekl, o tomto problému se již namluvilo dost
a ještě mluvit bude. Jistě se drtivá většina zainteresovaných a znalých aktérů energetického dění
v tomto orientuje a ví, co je třeba. Jistě se v tomto
problému orientuje i nezávislá komise akademika Pačese, která v těchto dnech předkládá opět,
tedy podruhé výsledky své práce s doporučením
energetického mixu a prosím věnujte pozornost
jednomu ze závěrů: „K problematice prolomení
limitů navrhuje vytvoření další speciální komise“.
Jakou hodnotu má tedy předkládaná studie, když
zásadní část energetického mixu je v dlouhodobé
perspektivě, kterou energetika potřebuje, v poloze buď ano, nebo ne. A čas bohužel běží, nejen ten
politický krytý úsměvnou politickou odpovědností,
ale zejména technicko-ekonomický, krytý přírodními a ekonomickými zákonitostmi, které se bohudík
nedají ohnout.
Co mne rozčiluje, je to, že i dnes, když ekologické
argumenty docházejí (a na Mostecku se může každý přesvědčit), předřazujeme racionálnímu řešení
jiný fenomén, kterým je koaliční dohoda. On je
tento dokument i historicky velmi zajímavý. Ve
svém hlavní myšlence a závazku je zcela správně
nasměrován do snížení zadlužování tohoto státu,
ale třeba právě energetika potácející z uvedených
důvodů ve velké nejistotě, je jedním z nejvýznamnějších nákladových vstupů do hospodářské činnosti a očekávané výkonnosti ﬁrem. A že to negativní vliv má, je jasné každému. A obecný příklad
z poslední doby - není náhodou, že kromě jiných
nelichotivých hodnotících řebříčků se ČR opět propadla v hodnocení konkurenceschopnosti o další 3
místa na 33. místo z 59 hodnocených zemí. A že
vše souvisí se vším, je snad jasné také každému,
kdo se alespoň někdy byť jen lehce dotkl reálné
řídící funkce v podnikání.
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Motto:
I energetika má svůj Gordický uzel – ovšem ČR nemá svého Alexandra.

Není sporu o tom, že energetika velmi významně
ovlivňuje v návaznosti na podnikatelské prostředí
a občanskou spotřebu i celkovou ekonomiku a prosperitu státu. Ovlivňuje i jeden z argumentů proti
tradiční a spolehlivé „uhlíkové“ energetice využívaných – fenomén životního prostředí. Tvrdím, že
ochrana životního prostředí je drahá a v případě
nouze jde jako jedna z prvních stranou. Mohu být
považován za laika, ale obdobnou otázku k této
problematice jsem ke konci loňského roku položil jedné dámě, které si velmi vážím. Zeptal jsem
se paní Rút Bízkové, bývalé náměstkyně ministra
a krátce ministryně pro životní prostředí ČR. A její
odpověď je přímá a nekompromisní – zde je doslova :
„Je pravda, že „ochrana životního prostředí není téma pro chudé“. To v současnosti vidíme např. v některých afrických
státech nebo v Latinské Americe při využívání půdy. Jiný případ jsou výrobky
z Číny – jsou levné nejen z důvodu levnější pracovní síly, ale také kvůli neexistenci ekologických standardů. V zásadě
se dá říci, že ochraně životního prostředí
se nedaří v zemích, které nejsou nastaveny na dlouhý a bohatý život svých zdravých obyvatel.“.
Konec citace.
O této pravdě i nás mj. přesvědčili majitelé domků, kteří po ekonomickém vystřízlivění z čistých
technologií pro vytápění přešli živelně zpět na
uhlí, a to v tom v lepším případě. A problematika
ochrany ovzduší je jim z prominutím ukradená.
A prosím ještě mi na závěr dovolte jednu citaci
paní Rút Bízkové k mé otázce k oněm limitům:
„Můj dlouhodobý názor na těžební limity
je znám: Nejedná se primárně o problém
ochrany životního prostředí, z tohoto důvodu nejsou potřebné. Limity jsou dnes
hlavně politickou kartou. Musím říci, že
jsem se problematikou zevrubně zabývala. Vlastním kopii materiálu pro jednání
vlády z roku 1991, četla jsem ho velmi
podrobně a o tom, jak limity vznikly,
jsem si nechala povykládat od lidí, kteří
je (dobrovolně a někteří nedobrovolně)
tvořili. Limity nebyly výsledkem hluboké
a rozsáhlé analýzy všech aspektů jejich
stanovení, spíše byly výsledkem revoluční atmosféry. To je už dlouho důvod pro
jejich přehodnocení – zejména z hlediska dostupnosti národních surovinových

zdrojů, energetické bezpečnosti státu
a všech souvisejících aspektů. Je skutečně
jen málo věcí, které by se u nás od roku
1991 nezměnily - počítám, že usnesení
vlády č. 444 bude poslední nebo jedno
z posledních usnesení z té doby, které
ještě platí. Tak dlouhou životnost u nás
nemá ani zákon, což teprve tento instrument, který je závazný pouze pro státní
administrativu. Neříkám tím, že se limity mají automaticky zrušit, tvrdím však,
že se zásobami uhlí v severních Čechách,
jeho kvalitou, dostupností a potřebností
mají příslušné úřady zabývat bez předsudků, bez dopředu daného názoru,
z hlediska zájmů státu a bez ohledu na
různé skupinové zájmy. Nejsme země bohatá na energetické zdroje a podle toho
bychom měli zvažovat, jak využijeme to,
co u nás máme. Často jsem říkala, že až
odejdu ze státní správy, napíšu Kafkův
Zámek II – státní správa je plná absurdit.
K nim patří i to, že názor na těžební limity má kdekdo a lehkost, se kterou se
píší věty o jejich prolomení nebo neprolomení (např. do programového prohlášení vlády) je úžasná, zejména u lidí,
kteří o podstatě problému prokazatelně
nevědí vůbec nic“.
Konec citace.
Vážené dámy a pánové,
představuji OHK v Mostě, jejímž jsem předsedou.
Ubezpečuji vás, že nejsme ignoranti zaměření
jen na jeden ze segmentů energetiky a její nejkonﬂiktnější bod, kterým je další osud tuzemské
uhelné energetiky. V naší pozornosti jsou všechny
segmenty energetického mixu v potřebném kontextu vizí a reálnosti. Víme navíc velmi přesně, jaké
dopady bude mít neopodstatněný útlum uhelné
energetiky minimálně do praktického života regi-

onu – a tento stát v současné době na eliminaci
a podporu regionu zdroje určitě nemá.
Energetická budoucnost ČR má jediný problém
a otázku, na kterou všichni znají odpověď, ale nikdo z těch, lidmi zvolenými na ni v tom duchu
neodpovídá. Ta otázka zní: Má obec Horní Jiřetín
v dlouhodobém horizontu šanci na přežití? Já tvrdím, že nemá a je jen otázkou času, kdy nastane
onen okamžik, kdy nás nouze donutí k onomu
rozhodnutí. Je samozřejmě k diskusi, jak dokážeme prodloužit životnost lomu ČSA, jak se nám
podaří žádoucně šetřit uhelné zásoby z hlediska
využití a ﬁnancování energie z obnovitelných zdrojů a plynu, jak se nám podaří dostavět jadernou
energetiku a kde koupíme potřebné palivo, kolik
dokážeme uspořit energie a také jestli se obejdeme bez podílu dividend ČEZu z vývozu elektrické
energie. Bylo by poctivé nejen k obyvatelům dotčených obcí, ale i všem občanům ČR tento signál
vyslat, místo organizování stupidních anket typu
„Chcete aby vám uhlí smrdělo nebo ne ?“.
Máme v OHK vytvořenu odbornou sekci pro energetiku a hodnotíme s realitou podnikatelům vlastní celý již zmíněný komplex energetického mixu.
Jsem velmi rád, že se našich diskusí v rámci odborné sekce účastní i zástupci správy kraje, měst
a i parlamentu. Jde jen o tu politickou odvahu
prosadit racionální rozhodnutí, která evidentně
vedou k hospodářské prosperitě regionu a státu,
aby bylo třeba i na ochranu prostředí pro práci
a život. A že je také společenskou nezbytností
slušné a velkorysé vypořádání s dotčenými občany
a podnikateli , tak o tom není pochyb – jde ovšem
o faktor času onoho vypořádání a také kdy, kým,
jak a za kolik.
Děkuji za pozornost.
Ing. Rudolf Jung
Předseda OHK Most

OHLASY REF Ústí 2012
Především bych chtěl poděkovat za uskutečnění tohoto fóra a pozvání. Diskuse tam uskutečněné byly pro budoucnost kraje, vlastně
krajů, velmi potřebné. Z mého pohledu se celým jednáním táhly
dvě červené nitě. Především praktická neexistence energetické
koncepce republiky a za druhé uhlí našich krajů a s tím spojená
zaměstnanost.
Neexistenci energetické koncepce asi těžko na našich úrovních
vyřešíme. Ano, můžeme k ní přispět, ale vyřešit ji může jen ministerstvo. Jsem přesvědčen, že máme li zajistit dostatek el.energie,
je nevyhnutelná dostavba zbývajících dvou bloků Temelína. Přiznávám, že jsem zastáncem jádra. Jenže to je běh na dlouhou trať.
Zbývá uhlí. Otázka obnovitelných zdrojů je sice hezká, jenže má
svá ale. Tolik diskutované fotoelektráry jsou svou výrobou čisté,
ale drahé. Větrné, stejně čisté, mají rovněž svá ale. Vzhled v krajině
(tady se přiznám, že kdybych měl rozhodovat, zda vyrobit 1KWh
z uhlí nebo větrem, rozhodnu se pro vítr) je asi tím nejpádnějším.
Možnost sražení ptactva rotorem považuji za nesmysl, je to pouhé
tvrzení ekologických aktivistů. Je tu jedno společné ale. Oba zdroje
vyvolávají nutnost mít v záloze náhradní zdroj, který by bylo možné
ve velmi krátké době uvést do plného výkonu. A to je ten problém,
který nás vede opět k uhlí.
Vnímám, někdy velmi ostrou, diskusi k prolomení těžebních limitů
opravdu pozorně. Možná proto, že jsem se narodil v obci, která
byla z důvodů těžby uhlí zbořena. Pamatuji, že jsme neodcházeli rádi. Nebylo nám tehdy nabízeno, že nám postaví novou obec
a nové domy tak, jako je tomu dnes. Energie je základem veškerého našeho života. Musíme se tedy rozhodnout. Těžit a tu energii
mít, nebo netěžit a energii se všemi důsledky z toho plynoucími
nemít. Odstavit výrobu, osvětlení, elektroniku atd. nebo energii
draze kupovat od těch, kteří k její výrobě mají racionálnější přístup.
Z těchto pohledů mě velmi zaujala přednáška na téma zaměstnanosti. Poutavá, argumentačně podložená.
Jak jsem uvedl v úvodu, je velmi dobře, že se toto setkání uskutečnilo a všem, kteří se svými příspěvky vystoupili, patří dík.
Jaroslav Doubrava
senátor

Ústecký kraj je energetickým srdcem České republiky. Z tohoto
důvodu je přirozené, že všechny zásadní instituce našeho kraje
mají zájem na řešení současnosti a zejména budoucnosti tohoto
odvětví. Hospodářská komora se zcela přirozeně stala tím, kdo
v červnu svolal setkání odborníků pod záštitou hejtmanky Ústeckého a hejtmana Plzeňského kraje. V úvodním slově hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová shrnula současnost a zejména očekávání vedení kraje spočívající v racionálním mixu energetických
zdrojů a racionální využívání tradičních zdrojů fosilních paliv. Pro
mne jako účastníka tohoto fóra z toho jasně vyplývá, že kraj zcela
jasně hovoří o racionálním pokračování v těžbě. Jasně se také prezentovaly dosavadní výsledky v odstraňování následků předchozí
těžby na životní prostředí a velké investice do této oblasti. Všichni
vidíme, že hnědouhelné společnosti s velkou odpovědností řeší
i současné problémy v této oblasti ve prospěch obyvatel i regionu.
Z vyjádření přítomného ministra práce a sociálních věcí vyplývalo,
že si určitá úskalí současného stavu je vědom, ovšem na současné politice státu a zahájeného trendu nebude nic měnit. Je tedy
otázka pro dořešení celkové problematiky vyvážené energetické
koncepce státu, která by měla být přijata a schválena bez ohledu
na stranické odznaky. Jde především o problém dlouhodobé energetické bezpečnosti a co největší soběstačnosti české energetiky.
Jistě není problém energii nakoupit a cenu překlopit do ceny všem
odběratelům, ovšem jde především o strukturální změny, které
jsou často nevratné a zkušenost lidí a pracovní místa se tím zcela
vytratí. Je jen dobře, že fórum hodnotilo otázky budoucnosti uhelné energetiky i energetiky ve vztahu k zaměstnanosti. Jedná se
o zásadní otázky a jde také o budoucnost našeho regionu, který je
připraven svým dílem přispět k dlouhodobému řešení energetiky
i teplárenství v České republice.
Celé fórum lze shrnout krátce do závěru, že jsme se přesvědčili
o tom, že jsou nám potřebné cíle jasné. Je jen škoda, že dosud
rozhodné slovo neříká vláda. Odsouvání řešení dalšího využívání
fosilních paliv je ke škodě celé společnosti. Ta již vynakládá prostředky na obnovitelné zdroje, které se staly součástí ceny energie
a tepla. O tom, že názor občanů na směřování využívání uhlí ve
výrobě elektrické energie a tepla je jasný, informoval přítomný ředitel agentury Factum Invenio. Jako zástupce občanů nemohu nic
jen dodat, že nelze brát občany v situaci, kdy řada rodin opravdu
zápasí s existenčními problémy jako těmi, kdo snadno vydají další
prostředky z rodinných rozpočtů na úhradu energetické potřeby
k jejich životu.
Děkuji všem organizátorům i účastníkům ústeckého energetického
fóra a věřím, že se budeme častěji setkávat na akcích, které jsou
podanou rukou k řešení jedné ze zásadních otázek energetiky ČR.
Ing. Vlastimil Vozka
Primátor, Statutární město Most
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Hnědé uhlí znamená nezávislost
a suverenitu republiky
www.sdas.cz

Naše přepravní soustava
propojuje energetické trhy
již více než 40 let.
Zabezpečujeme
mezinárodní přepravu zemního plynu přes
Českou republiku pro naše zahraniční partnery
vnitrostátní přepravu zemního plynu našim
partnerům na území České republiky
pružnou, na poptávku orientovanou
přepravní soustavu a související obchodní
a technické produkty a služby

www.net4gas.cz

