
Tisková zpráva občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí  

pod  městem k otázce zaměstnanosti na Dole Karviná  

 

„Na Dole Karviná pracuje jen něco přes 900 občanů Karviné“, 

 argumentují odpůrci těžby. 

919 občanů Karviné  -  právě tolik obyvatel šedesátitisícového města 

zaměstnává Důl Karviná, jehož těžební činnost ohrožuje domovy více než šesti set obyvatel 

karvinské čtvrti Staré Město. Na tento údaj upozornili zástupci občanského sdružení bojujícího 

proti další těžbě pod  Karvinou, kterým se nelíbí, že vedení města odůvodňuje svůj souhlas 

s plánovanou těžbou zaměstnaností na šachtě.  

„Dosud jsme neměli v ruce přesná čísla, nyní ale víme přímo od OKD1, že na Dole Karviná pracuje jen 

něco málo přes 900 Karviňáků. Karvinská radnice byla tedy ochotna bez mrknutí oka obětovat celou 

městskou část, domovy více než 600 obyvatel Starého Města a průmyslovou zónu, i když na Dole 

Karviná pracuje ani ne tisícovka místních. Navíc nikde není řečeno, že by museli být v případě 

neschválení záměru všichni tito zaměstnanci propuštěni, “ vysvětluje Monika Heisigová, 

představitelka karvinského občanského sdružení. 

Těžařská společnost původně s vedením města vyjednávala o třech městských částech, pod nimiž by 

chtěla rozšířit těžbu černého uhlí. Jednalo se o lokality Karviná – Ráj, Karviná – Darkov a Staré Město. 

Město nakonec přitakalo těžbě právě v lokalitě Staré Město. „Zástupci vedení města opakovaně tvrdí, 

že Staré Město nelze považovat za hustě osídlené, a je proto možné jej s ohledem na zachování 

zaměstnanosti obětovat OKD. Když jsme ale spočítali domy ohrožené těžbou ve Starém Městě, vyšlo 

nám číslo 191, zatímco v Darkově zůstalo po předchozí těžbě už jen 90 rodinných domků. Plánovaná 

těžba pod Starým Městem navíc ohrožuje rozvíjející se průmyslovou zónu zaměstnávající téměř 2000 

lidí, hlavní tah na Bohumín, řeku Olši, přivaděč pitné vody či chráněnou oblast závadských rybníků. 

Ptáme se tedy, čí zájmy vedení města zastává, proč se rozhodlo obětovat právě Staré Město a jak je 

možné, že se po těchto číslech samo nepídilo před tím, než OKD záměr s tak fatálními následky 

posvětilo,“ doplňuje Monika Heisigová. 

Přesné údaje o počtech zaměstnanců na Dole Karviná zaslalo občanskému sdružení Občané Karviné 

proti těžbě uhlí pod městem samo vedení OKD. Představitelé hnutí proti rozšíření těžby si je vyžádali 

na červnové schůzce s generálním ředitelem Klausem - Dieterem Beckem. 
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1 Viz dokument zaslaný v příloze emailu. 


