Konec uhlí v Česku v pěti scénářích:
Nejdříve za 10, nejpozději za 30 let
Příští pondělí se opět sejde uhelná komise, aby připravila pět variant, termínů, kdy Česko
přestane těžit a spalovat uhlí. Nejdřívější možnost je rok 2030, nejzazší o dvacet let později.
Konečné rozhodnutí, ke kterému ze scénářů se komise přikloní a předloží ho vládě, má
padnout do září.
První konkrétní návrhy však začnou vznikat v komisi rozdělené do tří pracovních skupin už
na začátku roku. Česko se chystá na odstoupení od uhelné energetiky s ohledem na
závazky snížit množství vypouštěných skleníkových plynů, které vyplývají z Pařížské dohody
a z klimaticko-energetického balíčku Evropské unie.

Časové varianty
„O jednotlivých variantách se začneme bavit hned v lednu, poprvé se scházíme
13. v pondělí. Nejoptimističtější termín, kdy bychom je už mohli mít v ruce, jsou první měsíce
roku,“ uvedl předseda jedné z pracovních skupin uhelné komise Jan Rovenský
z Greenpeace. Skupinu pro stanovení parametrů útlumu zdrojů a legislativu vede Rovenský
s ředitelem energetické společnosti ČEZ Danielem Benešem. I podle něho bude začátek
roku důležitý.
„Pracovní skupina číslo jedna, jež je odpovědná za stanovení časových variant pro útlum
využívání uhlí, má schválit možnosti na svém lednovém zasedání,“ uvedl Beneš. Klíčová je
ale druhá skupina, vedená právě Benešem a Rovenským. Ta pak u daných časových variant
posoudí, zda v dotyčném roce už bude možné uhelné elektrárny nahradit jinými. Může také
konkrétně navrhnout, jaké zdroje by to měly být. „A pak je v průběhu ledna a února
předložíme na zasedání uhelné komise,“ dodal Beneš.
Skupina by poté měla celý proces připravit i legislativně. Pomoci se vyrovnat s důsledky
konce uhelného průmyslu by pak měla třetí pracovní skupina, pro identifikaci sociálních
a ekonomických dopadů.
Analýz, jak se může Česko s koncem spalování uhlí vyrovnat, vznikne podle tiskové mluvčí
ministerstva životního prostředí Petry Roubíčkové pět – od roku 2030 po pěti letech až do
roku 2050. Výsledky své práce komise podle mluvčí předloží vládě a současně také
představí veřejnosti.
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