
V Karviné, 25. září 2012 

Otevřený dopis Vládě České republiky k projednávanému návrhu aktualizované 
Surovinové politiky v ČR

Vážený pane premiére, členové Vlády České republiky,

obracíme se na Vás ve věci právě projednávané koncepce Surovinové politiky v ČR, která dle grafu č. 
32 přílohy Surovinové politiky České republiky počítá s těžbou černého uhlí v Dole Karviná – závodě 
ČSA do roku 2046 a v Dole Darkov do roku 2032. Tímto Vláda České republiky deklaruje podporu 
záměrům společnosti OKD a.s. vytěžit zásoby černého uhlí v celých dosud vymezených dobývacích 
prostorech, což by mělo za důsledek nevratnou devastaci měst Karviné, Orlové i řady přilehlých obcí 
(Doubrava, Dětmarovice atd.). 

Těžba černého uhlí již danou lokalitu poškodila takovým způsobem, že její další rozšiřování do hustě 
osídlených a z ekologického pohledu hodnotných zbytků původní krajiny považujeme za zcela 
nepřípustné. Evropská unie i český stát několik let vynakládá nemalé prostředky na rozvoj a obnovu 
regionu, který se důsledkem desetiletí důlní činnosti a orientace na těžební průmysl potýká s řadou 
závažných problémů. Karvinsko za pomoci řady dotací svádí boj s nezaměstnaností, úpadkem 
podnikání, kriminalitou, ekologickými zátěžemi, odlivem inteligence a mladých lidí. Jako občané 
karvinského okresu se naprosto neztotožňujeme s myšlenkou, že orientace našeho regionu na 
těžební průmysl přispívá k rozvoji daného území, ale naopak se domníváme, že stávající způsob 
těžby výraznou měrou způsobuje, že region spěje k úpadku. 

Vzhledem k tomu, že v předkládaném návrhu aktualizace Surovinové politiky ČR podporujete záměr 
pokračování těžby černého uhlí na Karvinsku až do roku 2046, což bude mít dle studie EIA za 
následek devastaci a zatopení značné části Karviné, Orlové a přilehlých obcí vodou vlivem poklesu 
půdy ve vytěžených lokalitách (viz http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP377), nelze zde v 
žádném případě hovořit o uplatňování k životnímu prostředí šetrných způsobů těžby.

Je třeba vzít v patrnost také fakt, že těžební organizace za období 1993 až 2011 odvedly státu celkem 
10,1 miliardy korun, z čehož 6,3 miliardy korun obdržely obce a 3,25 miliardy korun bylo použito k 
nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním. Čistý zisk společnosti OKD a.s. před 
zdaněním však jen za rok 2011 činil 7, 5 miliardy Kč. Finanční přínos státu z těžby národních zásob 
černého uhlí je tedy oproti ziskům daných soukromých společností téměř zanedbatelný. Doplácí na ni 
ale především desetitisíce občanů těžbou zasažených regionů. Velká část vytěženého černého uhlí je 
navíc vyvážena za hranice, navrhované rozšiřování těžby tedy nelze zdůvodňovat potřebami průmyslu 
v ČR.

Z výše uvedených důvodů proto požadujeme, aby aktualizovaná podoba Surovinové politiky ČR 
respektovala Usnesení vlády ČR č. 447 ze dne 17. srpna 1994, nařízení vlády č. 185/1998 Sb., kde 
byla zaručena ochrana území dotčených účinky hlubinné těžby mezi městy Karviná, Orlová a Havířov 
a také zásady územního rozvoje daných území rozpracované v materiálu Územní studie SOB4 - 
Karvinsko . Navrhovaná koncepce Surovinové politiky v ČR dle našeho názoru upřednostňuje zájmy 
vlivných soukromých společností nad zájmy občanů České republiky. 
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