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Členové rady města Karviné,
dovoluji si Vás požádat o čas věnovaný budoucnosti Vašeho města tím, že byste svoji
pozornost tentokrát věnovali také otázce další těžby černého uhlí na území města.
V první věci si budeme jistě rozumět – a to, že ztráta byť jediného pracovního trvalého místa
není pro žádné město positivní, s druhou věcí se střetávám posledních více než 15 let jako již
s konkrétním nepochopením dalšího směrování našich měst – a to je jejich positivní vývoj
založený nikoli na snahách o zvyšování turistické atraktivity města.
Náš region – tedy bezprostředně město, ve kterém žiju a Karvinsko je průmyslem silně
přetvořeno – na něm vlastně se taky rozvinulo a dnes nemá potenciál takový a nebude mít, že
sem budou proudit davy pražáků, davy obyvatel Česka, cizinci ze zahraničí, kvůli jeho
turistické atraktivitě. Za 10, 20 let si na tuto větu možná vzpomenete.
Že měla Ostrava v roce 1990 - 332 tisím obyvatel trvale bydlících a dnes má 291 tisíc
obyvatel trvale bydlících je v podstatě cenzurovaná informace, o které se nesmí mluvit a psát.
Museli bychom totiž hovořit o příčinách.
A pro Karvinou to platí jakbysmet – příslušná čísla máte jistě předpokládám k disposici
kdykoli na svém stole.
Myslím, že ten úvod nebyl zas tak dlouhý. Ale nutný.
Nyní či v nejbližší době budete spolurozhodovat o tom, zdali těžební společnost bude otvírat
nová důlní pole v katastru města Karviné či nikoli.
Prosím, zkuste se podívat na Krajíčkův zákon, který definuje rozdělení zdrojů a surovin pro
člověka na této Zemi ( in: časopis Energie 21 - 4. číslo z roku 2011). Homo sapiens si nemůže
v Evropě (kde už nežijeme jako Křováci v Africe) dovolit nevyužít veškeré zásoby fosilních
paliv, které má ještě k disposici (už jenom velmi krátký čas). Vytěží nakonec všechno –
protože mu nic jiného nezbude. Než pochopí – a to v naší zemí zatím nepochopil – že svoji
civilizovanou úroveň danou technikou, udrží do budoucna jen pomocí zdrojů
nevyčerpatelných – to především a poté až obnovitelných (viz onen zákon výše citovaný).
Aby nepokračovala tak vysokým tempem hospodářská degradace (viz počet trvale bydlících
lidí, kteří tu ještě zůstávají) našeho regionu, doporučuji proto Vám jednoznačně a urychleně
vydat kladná stanoviska k těžbě pod jakýmkoli územím Vašeho města (ostatní obce – bude-li
se jich to týkat by měly učinit stejné).
S jednou zásadní podmínkou pro současnou těžební společnost.
Důvody tohoto povolení jsou zřejmé – musíme společně udržet všechna alespoň relativně
trvalá pracovní místa v našem regionu ( otázka – kdo v těch dolech pracuje je druhá část této
diskuse, kterou zatím nerozvíjím).
Nebude jistě nutné Vám znovu opakovat, že stovky malých firem v kraji žije z těch velkých –
není tomu naopak. Současná těžební společnost má nezpochybnitelný bezkonkurenční
podnikatelský záměr a realitu a díky ní existuje spousta nabalených firem na tuto jejich
činnost. Dobu těžby uhlí je třeba prodloužit pokud možno na nejzazší termín - dokud se
skutečně nevytěží všechno těžitelné uhlí pod námi, což nebude trvat ani jeden lidský život.

Během této doby člověk pochopí konsekvence vyplývající z Krajíčkova zákona – a připraví se
investicemi do nevyčerpatelných zdrojů a zdrojů energie ze surovin obnovitelných na nový
typ národních hospodářství.
To uhlí pod námi zkrátka nemůže zůstat. A nezůstane.
Ta podmínka je jednoduchá a takto jsem ji chtěl ozřejmit i na setkání zástupců těžařské
společnosti, které bylo loni z kraje roku ve velké aule Slezské university v Karviné. Jak víte
bylo tam plno a občané neodešli zcela uspokojeni vyjádřeními dotyčných manažerů.
Ne všichni občané ovšem fárali či těžili uhlí, takže mnozí neví co to základka je.
Tou podmínkou je požadavek na maximálně kvalitní základku ve vytěžených slojích.
V lokalitě Staré Město, která byla diskutována na uvedeném setkání s občany jsem odhadl, že
kvalitní základkou lze předejít hlášeným poklesům, které nastanou – 7 metrů, pokud těžební
společnost k ní přistoupí – respektive ji bude nařízena.
V průběhu roku 2012 jsem si spočetl, že jde o náklady na tuto činnost cca 400 mil. Kč ročně.
To dnes těžební společnost, která získala možnost těžby českého černého uhlí – nikdy
neudělá – pokud to nebude mít nařízené všemi kompetentními orgány státu.
Jsem přesvědčen o tom, že i pro uhelné sloje, u kterých mocnost přesahuje 5-6 metrů lze
zajistit kvalitní základkou úroveň nadloží na povrchu – bez relevantních vertikálních změn,
změn, které nenaruší stabilitu veškerých staveb na povrchu.
A jenom o to Vám zástupcům města v této době samozřejmě jde. To je přirozené a správné.
Základkou takto mocných slojí ovšem – v dalších důlních polích – se budou zvyšovat náklady
ještě výrazněji (o dostatku materiálu, hlušiny zpět navážených do vytěžených slojí spolu jistě
nebudeme polemizovat – té je zde dost).
Ona ovšem – nařízená základka zaměstná další lidi – a relativně na několik desetiletí. Jde
vždy o poměrně dobře zajištěné pracovníky, kteří mohou přispět k stabilizaci našeho
regionu přiměřeně slušnou koupěschopností obyvatel.
Shrnutí:
Chci Vás tímto požádat o umožnění těžby v jakékoli lokalitě na Vašem území – platí i o
všech okolních obcích – s absolutní podmínkou – základky, která zajistí nerušený vývoj
města jak urbanisticky tak architektonicky bez žádných zvýšených nákladů na budovy
ovlivněné hlubinnou těžbou. Myslím dále, že bez této podmínky si to ani dovolit nemůžete.
Dva a půl roku jsem dělal havířa na Švermě zde u nás v Ostravě – tedy nepochybujte o
tom, že vím co to je těžba uhlí.
Zároveň si jsem vědom toho, že těžební společnost nikdy nepřistoupí dobrovolně na
podmínku výše uvedenou. Z čistě utilitárních důvodů – takto výrazným zvýšením nákladů na
těžbu se jim výrazně také sníží zisk. Zisk, který je odváděn ven z naší vlasti. Byť uhlí podle
Horního zákona patří našemu státu.
Vážení radní města Karviné – jde o další budoucnost Vašeho města, regionu, kde
zatím ještě žiju. O to mi jde. Uvědomuji si, že ne všichni chápete o čem zde píšu. Navíc mě
z Vás nikdo patrně nezná. Tato připravovaná těžba není otázkou příštího týdne ani roku, je
tedy čas ještě na diskusi společnou. Proto také laskavě žádám o možnost vysvětlit tuto
nezbytnou podmínku pro relativně harmonický vývoj Karviné – Vám na Vašem jednání – a
samozřejmě také na veřejném jednání Vašeho zastupitelstva jehož jste součástí.
Berte, prosím, tyto věty vážně.
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