
Tisková zpráva občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod  

městem k jednání s vedením OKD a.s.  

6. června 2012, Karviná 

„Karviňáci proti těžbě“  jednali o budoucnosti Karviné 

s generálním ředitelem OKD, Klausem Dieterem Beckem  

 

6. 6. 2012 – Zástupci občanských sdružení bojujících proti záměru OKD rozšířit těžbu pod Karvinou 

se v úterý 5. června v 10 hodin sešli na půdě Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity 

s vedením společnosti OKD a.s., aby osobně projednali budoucí plány OKD na poddolování 

karvinské čtvrti Staré Město, Orlové – Výhody a části Doubravy. Jednání se účastnil i generální 

ředitel OKD, Klaus Dieter Beck.  

„Nepřišli jsme s OKD vyjednávat. Chtěli  jsme získat odpovědi na některé otázky, které nás trápí. 

Například jsme žádali, aby OKD lidem nabízelo místo současného způsobu definitivních výkupů a 

následných demolic domů jinou variantu řešení. Takovou, která nebude znamenat definitivní likvidaci 

Starého Města ještě před schválením záměru a bude přijatelnější pro lidi, kteří chtějí ve Starém 

Městě zůstat, “   uvedla Monika Heisigová, členka občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě 

uhlí pod městem. Vedení OKD však jiný způsob výkupů nepřipouští, současný způsob řešení střetu 

zájmu je pro ně nejvýhodnější.  

Generální ředitel Beck potvrdil , že OKD nemá nic jisté a jde do velkého podnikatelského rizika, ale 

nemá jinou možnost. „Stojíme před obrovským rizikem. Pokud povolení nezískáme, bude to pro nás 

ekonomicky nevýhoda. To je jasné. Já jsem ale odsouhlasil, že to riziko jako společnost podstoupíme, 

protože jinou variantu nemáme,“ uvedl generální ředitel.  

Vedení OKD na schůzce představitelům občanských sdružení  sdělilo, že pro OKD pracuje cca 3000 

obyvatel Karviné. „Máme přislíbeno, že nám OKD zašle také přesné údaje, kolik občanů Karviné 

pracuje konkrétně na dole Karviná, kterého se předložený záměr týká. Určitě to ale nebudou celé 

3 000, natož 3 800 lidí, jak v médiích uvedla tisková mluvčí karvinského magistrátu, to je jasné. Proti 

riziku propouštění na šachtě, které ale dodnes OKD přesně nevyčíslilo, stojí obrovské negativní 

dopady další těžby na Karvinou, ohrožení téměř 2000 zaměstnanců pracujících na průmyslové zóně, 

devastace životního prostředí, znehodnocování nemovitostí a také dopady na psychiku obyvatel, 

kteří ztrácí do budoucna jakékoliv jistoty ohledně dalšího života v Karviné “ doplnila Monika 

Heisigová, členka občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem.  

 

 

  
 


