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Martin Kaiser začal prezentací o tom, jak postupuje 

globální oteplování a jaké změny můžeme pozorovat v 

našich zeměpisných šířkách. Dodržení cílů Pařížské 

klimatické dohody je podle něj zásadním pro dosažení 

nízkouhlíkové transformace. Je při tom ale důležité myslet i 

na regiony, na které tento proces dopadne silněji než na 

jiné, tedy na tzv. uhelné regiony. I kvůli tomu vznikla v 

Německu Uhelná komise, která sestavila plán, jak Německo 

postupně sníží spotřebu uhlí až na nulu do roku 2038. 

Součástí plánu jsou i kompenzace pro energetické firmy a 

investice do tvorby nových pracovních míst v krajích, kde je 

s procesem těžby a spalování uhlí spojena velká část  

pracujících. Kaiser je v tomto optimista a věří, že i bez uhlí 

mohou tyto regiony zažívat udržitelný ekonomický rozvoj, 

bez environmentální zátěže. 

Martina Weissová poté mluvila o vládním programu 

RE:START, který funguje od roku 2015 a vypracoval zatím 

tři akční plány na rozvoj uhelných regionů. Na evropské 

úrovni byla také založena platforma pro uhelné regiony v 

transformaci, se kterou RE:START pravidelně komunikuje. 

Pro České uhelné regiony z toho plyne 8 miliard Kč 

především na podporu podnikatelských aktivit, ochrany 

životního prostředí, snižování emisí či zdravotnictví. 
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• Desátá debata z cyklu Prague Climate Talks se konala v pátek 6. září 2019 v Evropském domě. 

Tento projekt je organizován Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s 

pražskou pobočkou Heinrich-Böll-Stiftung a pod záštitou Informačního centra OSN v Praze. 

 

• Tématem debaty byla „Budoucnost českých uhelných regionů“. Pozvání přijali Martin Kaiser, 

ředitel Greenpeace Německo, Martina Weissová z programu RE:START a Martin Hausenblas, 

ústecký politik a podnikatel. Debatu moderovala Kateřina Davidová z Institutu pro evropskou 

politiku EUROPEUM.  
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Martin Hausenblas pak představil svoji vizi, jak v 

České republice přejít na nízkouhlíkovou ekonomiku. Podle 

něj by Češi měli být proaktivnější v hledání více ekologických 

způsobů života, a i více investovat do nových technologií. 

Například Ústecký kraj by podle něj benefitoval ze zavedení 

vysokorychlostní tratě z Drážďan do Prahy, čímž by se 

přesunul z periferie do centra. Podobně by měla být 

propojena všechna krajská města s Prahou. Technologické 

inovace přicházejí podle Hausenblase skokově a Česká 

republika svým opatrným přístupem např. k obnovitelným 

zdrojům a elektromobilitě riskuje, že jí ujede vlak. Jako 

alternativu k uhlí vidí kombinaci vodních elektráren a 

agrofotovoltaiky. Pro přivedení prosperity do uhelných 

regionů je podle něj potřeba jim dát především atraktivní 

vizi. 

Následovaly dotazy z publika, které se týkaly například 

budoucnosti automobilového průmyslu, zapojování místních 

komunit do plánovacích procesů či jak řešit snižování emisí 

u zemí mimo Evropskou unii jako jsou např. Brazílie či Čína.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


