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HutnictvHutnictv íí na rozcestna rozcest íí
(jak to vid(jak to vidíí trochu poutrochu pouččený zený záástupce vestupce veřřejnosti)ejnosti)

�� podmpodmíínky pro výrobu nky pro výrobu žželeza a oceli v MSK se eleza a oceli v MSK se 
zhorzhorššujujíí

�� hlavnhlavníí ddůůvody:vody:

�� konkurenceschopnost v globkonkurenceschopnost v globáálnlníí ekonomiceekonomice

�� kvalita ovzdukvalita ovzdušíší => ve=> veřřejnejnéé mmíínněěnníí <=> <=> 
politika  => podmpolitika  => podmíínky provozunky provozu

�� ddůůsledek: nejistsledek: nejistéé ppřřeežžíívváánníí



ÚÚppěěnlivnliv áá volvol áánníí

�� ŠŠpinavpinavéé dděědictvdictvíí!!

�� VVííce poce poččíítatačůčů, slu, služžeb a turistiky!eb a turistiky!

�� Modernizujme, inovujme, likvidujme!Modernizujme, inovujme, likvidujme!

Co? Co? 

„„Provozy, kterProvozy, kteréé nnáám vadm vadí“í“!!

A co mA co míísto nich?sto nich?

PPřřece nece něěco, pro co bude na trhu absorpco, pro co bude na trhu absorpččnníí
kapacita ! (to se uvidkapacita ! (to se uvidíí, a, ažž to zlikvidujeme)to zlikvidujeme)



Co s nCo s n áámi nebohými obyvateli MSK bude?mi nebohými obyvateli MSK bude?

NevNevííme, protome, protožže:e:

��existujexistujíí vizevize

��chybchybíí strategiestrategie

Slabiny dosavadních představ – kosmetické
změny nebo nedomyšlené důsledky.



Co by (asi) pomohlo?Co by (asi) pomohlo?

��shromshromáážždit vizedit vize

��vyrobit z nich rozvojovvyrobit z nich rozvojovéé variantyvarianty

��kvantifikovat jejich výhody a nevýhodykvantifikovat jejich výhody a nevýhody

��veveřřejnejněě prezentovat, oponovat a diskutovat prezentovat, oponovat a diskutovat 
výsledkyvýsledky

��vybrat tu s nejvvybrat tu s nejvěěttšíší podporoupodporou

Kdo s tKdo s tíím zam začčne? Komu nejvne? Komu nejvííce zce zááleležžíí na na 
budoucnosti?budoucnosti?



NNáástin vize udrstin vize udr žžitelniteln éého ho 
hutnictvhutnictv íí

(vy(vyžžaduje daladuje dalšíší rozpracovrozpracováánníí, , 
napnapřřííklad u vklad u víína)na)

��musmusíí to být konkurenceschopnto být konkurenceschopnéé -- kvalitou kvalitou 
a/nebo kvantitoua/nebo kvantitou

��musmusíí to být výhodnto být výhodnéé i pro obyvatelstvo i pro obyvatelstvo ––
ekologie, inovace, dejme lidem vekologie, inovace, dejme lidem vííce prce práácece



AGLO

AGLO+KOKS

AGLO+KOKS+VP

AGLO+KOKS+VP+TP

AGLO+KOKS+VP+TP+PP,VD

AGLO+KOKS+VP+TP+PP,VD+KONTI

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Přibližný podíl jednotlivých článků výrobního řetězce 
na imisním příspěvku PM10 v nejbližších obydlených oblastech

KONTI (kontilití a druhovýroba) PP,VD (pánvové pece a vakuové odplynění)

TP (kyslíková výroba oceli v tandemových pecích) VP (vysoké pece)

KOKS (koksovna) AGLO (aglomerace)

podíl na imisním příspěvku (%)

Zdroj dat: Rozptylové studie zpracované v rámci EIA záměrů v AMO v letech 2007 až 2012

Z Z ččeho je dobreho je dobr éé vyjvyj íít:t:



CoCožže?! Nove?! Nov áá tovtov áárna v Ostravrna v Ostrav ěě?!!!?!!!

�� nový znový z áávod vod na výrobu surovna výrobu surovéého ho žželeza na eleza na 
Ostravsku s kapacitou do 2 MT/rok Ostravsku s kapacitou do 2 MT/rok 
technologie DR nebo SF (technologie DR nebo SF (MidrexMidrex?, ?, HylHyl?, ?, 
CorexCorex?, ?, FinexFinex?)?)

�� zastavenzastaven íí provozuprovozu ststáávajvajííccíích technologich technologiíí::

�� vvššech vysokých pecech vysokých pecíí

�� obou koksovenobou koksoven

�� oceloceláárny v obydlenrny v obydlenéé ččáásti msti měěstasta

�� ččáásti nebo celsti nebo celéé aglomeraceaglomerace



NNěěkterkter éé momo žžnnéé výhodyvýhody

�� snsníížženeníí vlivu výroby vlivu výroby žželeza a oceli na eleza a oceli na „„neznezáávadnouvadnou““
úúroveroveňň (zlep(zlepššeneníí vnvníímmáánníí regionu jako mregionu jako míísta vhodnsta vhodnéého ho 
pro pro žživot, moivot, možžnost zvýnost zvýššeneníí tlaku na Polsko)tlaku na Polsko)

�� snsníížženeníí výrobnvýrobníích nch náákladkladůů

�� podpora mpodpora míístnstníích stavebnch stavebníích a inch a inžženýrských firem, enýrských firem, 
vvěědy a výzkumudy a výzkumu

�� logicklogickáá nnáávaznost na existujvaznost na existujííccíí prprůůmyslmysl

�� zachovzachováánníí vlastnvlastníí (n(náárodnrodníí) produkce ) produkce žželeza a ocelieleza a oceli

�� dlouhodobdlouhodoběě udrudržžitelnitelnéé odvodvěětvtvíí, kter, kteréé podporuje podporuje 
prosperitu regionu, zvyprosperitu regionu, zvyššuje uje žživotnivotníí úúroveroveňň a zachova zachováávváá
socisociáálnlníí jistotyjistoty



NNěěkterkter éé momo žžnnéé nevýhodynevýhody

�� 20 mld. K20 mld. Kčč ??

�� řříízenzenáá rekvalifikace/zrekvalifikace/záánik cca 2000 nik cca 2000 –– 3000 3000 
pracovnpracovníích mch mííst (z dst (z důůvodu neexistence vodu neexistence 
strategie hrozstrategie hrozíí v souv souččasnosti podstatnasnosti podstatněě vvěěttšíší
rizika)rizika)

�� riziko celosvriziko celosvěětovtovéého vývoje hutnictvho vývoje hutnictvíí
(obdobn(obdobnéé jako        u stjako        u stáávajvajííccíí výroby)výroby)

�� nníízkzkáá rozpracovanost scrozpracovanost scéénnáářřee



Závěr

�� vývoj (rozvoj) hutnictvvývoj (rozvoj) hutnictvíí v MSK je potv MSK je potřřeba eba 
plpláánovat, jinak hroznovat, jinak hrozíí nepnepřřijatelnijatelnáá rizikarizika

�� je vhodnje vhodnéé vyhodnotit dopady vvyhodnotit dopady vššech ech 
realistických variant pourealistických variant použžititíí alternativnalternativníích ch 
((bezkoksovýchbezkoksových) metod výroby ) metod výroby žželeza jako eleza jako 
nnááhrady za sthrady za stáávajvajííccíí technologie hutntechnologie hutníí
prvovýrobyprvovýroby

�� momožžnnáá celkovcelkověě výhodnvýhodnéé řřeeššeneníí jak pro jak pro 
žživotnivotníí prostprostřřededíí, tak i pro obyvatelstvo            , tak i pro obyvatelstvo            
a pra průůmyslovou sfmyslovou sfééruru


