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Kdyby transformace začala až nyní, bylo by už pozdě

Sokolovská uhelná je energetická skupina dlouhodobě zaměřená na těžbu a 
zpracování hnědého uhlí, zejména k přeměně na ušlechtilé energie.

Naše společenská odpovědnost se promítá v aktivitách připravujících se na postupný 
odklon od využití hnědého uhlí při výrobě tepla a elektřiny.

Chceme být nadále společností, která bude i v 21. století hrát významnou roli v 
českém energetickém průmyslu a v našem regionu.

Díky zásadní proměně Sokolovské uhelné v novou, nejen energetickou skupinu SUAS 
GROUP, se postupně promění i samotný region.

Uděláme maximum, abychom předešli nežádoucím otřesům v oblasti zaměstnanosti.

Stavíme bezpečnost zásobování regionu teplem a energií na první místo.



Aktivity holdingu SUAS GROUP jsou členěny do pěti základních linií. 
Každá linie je tvořena společnostmi s příbuzným oborovým zaměřením. 
Za každou z těchto pěti linií zodpovídá jeden z členů představenstva SUAS GROUP.

Co je SUAS GROUP a jak bude fungovat?



• Ekologická a společensky odpovědná energetika.

• Zajištění dodávek elektřiny a energetická 
bezpečnost kraje.

• Zajištění dodávek tepla pro Sokolovsko a Karlovarsko

• Obnovitelné zdroje energie.

• Mikro-energetika, komunitní energetika, 
systémová integrace a regulace.

„SUAS GROUP považuje získávání energie z obnovitelných zdrojů za strategický cíl.“ 

Probíhá změna palivové základny na přechodový 
zdroj – zemní plyn



Stabilní a bezpečná energetická síť 
Karlovarského kraje odolná vůči blackoutům a 
schopná reagovat na specifika produkce energie z 
obnovitelných zdrojů

• Propojení sítí elektráren Tisová a Vřesová

• ENERGY HUB Vřesová

• Akumulace energie

• Start ze tmy

• Připojení OZE do systému a regulace

Vytváříme předpoklady pro přechod na obnovitelné 
zdroje energie



Připravujeme vybudování dostupných kapacit obnovitelných zdrojů energie

Parametry

• 7 fotovoltaických elektráren a 4 větrné parky.

• Snižování emisí CO2

• Téměř 10 mld. Kč investic na území kraje.

• Cca 250 MW instalovaného výkonu v OZE.

• Nová pracovní místa



Vybrané projektové záměry SUAS Group – Projekty OZE

Celkový popis

▪ Probíhá příprava realizace 4 FVE parků o výkonu téměř 88 MWp
s cílem navýšit podíl OZE v energetickém mixu Skupiny.

▪ Začátek realizace se předpokládá již v roce 2022 a uvedení první
části do provozu v roce 2023.

▪ Celkový objem investic přesahuje 2 mld. Kč.

▪ Podány žádosti o podporu projektů z Modernizačního fondu.

FVE park Lomnice FVE park Lítov FVE park Smolnice

FVE park Nové Sedlo



• Projekt regionálního odpadového centra.

• Zpracování komunálních i podnikatelských odpadů a jejich opětovné využití, 
včetně energetického zhodnocení.

• Recyklace stavebního odpadu.

• Zemědělská výroba na obnovené půdě.

• Hydroponické skleníky s využitím tepla z vlastních zdrojů.

„Oběhové hospodářství – druhý život materiálů.“

Doplňkové „zelené činnosti“ s přesahem do energetické 
minulosti i budoucnosti



Rozvoj projektu Regionálního centra 
Zpracování odpadů umožní optimální využití 
odpadů v kraji prostřednictvím návratu surovin 
do oběhového hospodářství. 

• Využití nejnovějších trendů a technologií
• Výroba zeleného vodíku
• Materiálové využití odpadů

Budujeme komplexní řešení pro nakládání s odpady v Karlovarském kraji



• Rozvoj Sokolovska v oblasti investic a služeb.

• Průmysl jako základ rozvoje regionu.

• Sokolovsko podle SUAS GROUP: spektrum pracovních příležitostí a prostor pro 
odpočinek.

• Řešení otázky bydlení a volnočasových aktivit.

„Chceme do regionu přinést tisíce nových pracovních příležitostí a zároveň 
z něj učinit příjemné místo k životu.“



Průmyslové lokality
Staré Sedlo
Podkrušnohorská výsypka
Silvestr – Přátelství

• Nová průmyslová odvětví
• Nové pracovní příležitosti
• Rozvoj infrastruktury

Residenční a volnočasové lokality
Lokalita Medard

• Residenční bydlení
• Volnočasové aktivity
• Hotelnictví a turismus
• Turistická infrastruktura a služby



• Strojírenství - variabilita a schopnost přizpůsobit se.

• Největší kapacity nákladní dopravy v kraji na silnici i železnici.

• Uplatnění historického know-how pro budoucnost. 

• Rozvoj nových technologických řešení.

„Cílem je nabízet na trhu výrobní, údržbářské a dopravní kapacity. 
Výhodou je návaznost jednotlivých činností.“

Probíhá transformační úkol „80/20“



Cínovec

Horní Slavkov

Magnetická 
separace Rafinace

Písek Kaly
Těžba

Vřesová Vřesová

Lithný 
koncentrát

Lithium využitelné 
pro výrobu baterií / 

k prodeji na 
komoditních trzích

Staré Sedlo

Výrobna 
baterií

Baterie

Obnovitelné zdrojeBattery park a second lifeRecyklace baterií

BATTERY VALUE CHAIN - náhradní hodnotový řetězec je řešení pro všechny



„Existuje mnoho zdrojů, které mohou k transformací celého regionu pomoci. 
Plánujeme využít vhodné zdroje na podporu našeho úsilí.“

Transformace není jen o FST

Finanční nástroje

Vlastní zdroje

"Koheze"

FSTEZFRV

NPO

Komunitární 
programy

Modernizační 
fond



Kam cílíme a jaký je náš přístup?

Sokolovská uhelná má eminentní zájem na udržení zaměstnanosti. Věříme, 
že uzavření tlakové plynárny ve Vřesové bylo posledním krokem vedoucím k 
úbytku pracovních míst.

Máme zájem zajistit, aby stávající zaměstnanci našli uplatnění právě v 
rozvojových programech SUAS GROUP. 

Již nyní vytváříme pro realizaci budoucích rozvojových aktivit nová pracovní 
místa, jak na úrovni vrcholových manažerských pozic, na úrovni středního 
managementu i v dělnických profesích.

Máme zájem o rozvoj školství a výchovy budoucích zaměstnanců, na kterých 
bude stát úspěšnost připravovaných rozvojových projektů. 

„Vždy jsme přijímali svoji společenskou odpovědnost a nehodláme na 
tom nic měnit.“



Děkuji za pozornost.


