
Partneři diskusního panelu:  

®®

Chceme ?zem? Karvinska 

?eðit koncepčn? a společn??
po ukoncení težby cerného uhlí 

Úcastníci panelu se jednoznacne shodli, že se jedná o velmi závažný problém, který chtejí rešit 
systémove, koncepcne a dlouhodobe, a zejména spolecne se všemi zainteresovanými stranami.Úcastníci diskusního panelu se zabývali velmi aktuálním problémem - rešením útlumu hlubinné težby cerného 

uhlí v Ostravsko-karvinském revíru, vc. možných i dlouhodobých následku na povrch v místech težebních vlivu. 

Panelu se zúcastnili predstavitelé Ministerstva prumyslu a obchodu, Ministerstva životního prostredí, 
Moravskoslezského kraje, mesta a obcí Karvinska, zmocnenec vlády pro Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a 
Karlovarský kraj, predstavitelé organizací zabývající danou problematikou - Asental Group, AWT a.s., Bánské 
projekty Ostrava, a.s., DIAMO s.p., Green Gas a s., Technoprojekt a.s. a další). Hostem panelu byl také 
predstavitel Gesamtverband Steinkohle e.V. ze Severního Porýní-Vestfálska, který predstavil zkušenosti z 
restrukturalizace tamního cernouhelného revíru. 

1.Z dosavadn?ch zkuðenost? s ukončen?m t?þby v Ostravské a Pet?valdské d?lč? p?nvi i v kontextu zkuðenost? 
s ukončov?n?m t?þebn? činnosti v Severn?m Por?n?-Westf?lsku je nezbytné prakticky ihned zah?jit koncepčn? 
a projektové ?eðen? ?tlumu t?þby a jeho vliv na okol? vč. n?vrhu na ?eðen? pro budouc? vyuþit? dotčené krajiny 
(postupné uzav?r?n? nerentabiln?ch dol?, vyuþit? pozemk? a nemovitost? pro alternativn? činnost s perspektivou)

3. Soucástí rešení musí být i návrh na budoucí využití území dotceného težební cinnosti - zpracování 
komplexního konceptu rozvoje území. Zapojení místních samospráv (obcí a mest) do jeho zpracování je žádoucí 
i možné (územní studie dotcených obcí s rozšírenou pusobnosti). Garancí za koncept rozvoje prevezme 
Moravskoslezský kraj (výbor pro územní plánování a strategický rozvoj) s následným využitím do svých 
strategických dokumentu.

2. Samostatnou a nedílnou soucástí rešení útlumu musí být i náhrada za zrušená pracovní místa - nové pracovní 
príležitosti pro uvolnené zamestnance nejen ze sektoru težebního, ale i z jemu navazujících odvetví. Jedná se 
tedy o nalezení funkcního spolecenského a sociální programu. 

4.Soucasne úcastníci panelu konstatovali, že prístupu k revitalizacním projektum odstranující škody vzniklé pred 
privatizaci v sektoru hornictví a hutnictví v Moravskoslezském kraji schází systémová a koncepcní rešení 
( rade schválených projektu vlivem odkládání jejich realizace propadá územní a stavební povolení, což žadatelum 
zpusobuje znacné problémy a financní ztráty.

 Panel probehl  v Havírove 24.11.2016 a organizátorem bylo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

http://http://www.msunion.cz/hlavni-aktivity/konference/prumyslova-krajina

