
Příspěvek na zasedání zastupitelstva města Karviná dne 24. dubna 2012 
 

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, vážení přítomní hosté, 

 

 

  vystupuji zde za občanské sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem. 

Vedení našeho města spojuje případné povolení těžby uhlí pod lokalitou Staré Město se zachováním 

pracovních míst u OKD pro obyvatele města.  Pojďme se ale podívat jestli se nenabízejí nějaká řešení, 

jak zachovat pracovní místa, nebo alespoň většinu z nich a nepokračovat s těžbou pod Starým Městem. 

 

Začala bych citací z dopisu primátora našemu sdružení  ze dne 15.3.2012: „ V případě nepokračování 

těžby by to znamenalo 3500 nových nezaměstnaných z dolů a další tisíce v návazných profesích“. 

Je nefér a nekorektní stavět proti sobě tvrzení:  těžba pod Starým Městem = zachování pracovních míst 

a nepovolení těžby = 3500 nezaměstnaných z dolů a další tisíce v návazných profesích. 

 

Můj dotaz zní: 

Nechalo si město vypracovat studii kolik občanů Karviné zaměstnaných na Dole Karviná, závodě ČSA 

by přišlo o práci v důsledku utlumení těžby tohoto závodu? A v jakém časovém horizontu by toto mělo 

nastat? 

Na Důl Karviná závod ČSA se ptám, protože  se ho týká rozšíření těžby dle záměru OKD                        

„ Pokračování hornické činnosti OKD, a.s. Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015-2035“. 

Podotýkám, že součástí tohoto záměru je i těžba v Orlové části Výhoda a v Doubravě, takže pokud tam  

Důl Karviná dosáhne povolení k těžbě, tak zaměstnance asi hned tak propouštět nebude. 

 

V Karvinském zpravodaji č. 4/2012 se uvádí, že Důl Karviná má 3800 zaměstnanců. Kolik z nich jsou 

obyvatelé Karviné ? To bohužel nevíme. Přitom  je to  pro nás  podstatné číslo, ze kterého je třeba 

vycházet.  

- Do roku 2016, kdy má důl povolenu těžbu bude určitý přirozený úbytek zaměstnanců, jako jsou 

odchody do důchodu,  

- Po roce 2016 kdy už nebude možno dále těžit pod Karvinou se naskýtá možnost přeřadit  

některé zaměstnance Dolu Karviná závodu ČSA na jiné doly v rámci OKD. Např. můžou 

nahradit zaměstnance dodavatelských firem, kterých OKD zaměstnává cca 3600. 

- Počet zaměstnanců závodu ČSA, kteří z důvodu ukončení činnosti závodu přijdou o práci může 

být tedy rozhodně nižší, než se veřejně uvádí 

-  

Analýza trhu práce za rok 2011, kterou zpracovává karvinský úřad práce uvádí: 

Zaměstnanost v odvětví těžby a dobývání k prosinci 2011 meziročně klesla o 261 osob, t.j. 2,2%.  
V 1. pololetí 2012 se zaměstnanost bude opět snižovat, a to o 197 osob. Na poklesu se bude podílet 
jeden důlní závod, a to v souvislosti se zavedením nové progresivní techniky, od které se očekává 
postupné snižování zaměstnanosti cestou běžné fluktuace a přirozených úbytků.  

Takže stavy zaměstnanců se snižují a rozhodnutí o dalším těžení nebo netěžení ve Starém Městě 
na to nemají vliv. 

 



  

 

Je třeba také zdůraznit, že nepovolení těžby pod Starým Městem rozhodně  neznamená konec OKD  a 

vyhození tisíců lidí na ulici ze dne na den. Jak je nám různě podsouváno. Do roku 2020 bude 

pokračovat těžba na dole Darkov a ČSM. Další možnosti těžby jsou také , ale jak tvrdí pan Tabášek pro 

OKD jsou finančně nezajímavé. 

 

Karviná už nyní, kdy ještě není o těžbě rozhodnuto přišla díky záměru OKD o dalšího investora 

z Dánska v Průmyslové zóně Nové Pole. Přímo ve Starém Městě vyjednává OKD o výkupu s firmou, 

která chce provozovat strojní výrobu a zaměstnat cca 100 lidí. 

 

Myslíme si, že pokud bude vůle na straně OKD i města, dá se situace se zaměstnaností postupně řešit. 

Nepřejeme si další nezaměstnané, ale zároveň si nepřejeme devastaci lokality Staré Město.  

 

 


