DIAMO, státní podnik
ředitelství s. p.
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Stráž pod Ralskem, 2021-06-09

Ministr na Dole Darkov řešil stav i budoucnost dolů
Průběžný stav přípravy likvidace dolů, ale i budoucí využití důlních areálů pod správou
státního podniku DIAMO. To byla hlavní témata návštěvy vicepremiéra a ministra
průmyslu a obchodu Karla Havlíčka 8. června na Dole Darkov. Součástí bylo i fárání,
ministr tak měl vůbec poprvé možnost vidět podmínky a práce v podzemí.
První část programu na karvinském Dole Darkov, který je zároveň sídlem odštěpného závodu
DARKOV státního podniku DIAMO, proběhla v podzemí. Ministr Karel Havlíček s náměstky
Eduardem Muřickým a Silvanou Jirotkovou a doprovodem sfárali na 10. patro. V hloubce
zhruba 900 metrů pod povrchem si šli, a částečně jeli důlním vlakem, prohlédnout důlní
provozovny a stavění izolační hráze, která slouží k bezpečnému uzavření další části důlního
pole, čímž se šachta připravuje na zasypání jámy. Ředitel závodu DARKOV Josef Lazárek
informoval ministra, že podobných izolačních hrází se musí postavit na dolech Darkov a ČSA
zhruba sto. „Kromě stavění hrází probíhá ekologický výkliz technologií, aby v podzemí
nezůstaly žádné potenciálně nebezpečné látky, a také se musíme neustále starat o větrání
dolu, údržbu potřebného zařízení a čerpání důlních vod,“ doplnil Josef Lazárek.
Ministr se zajímal nejen o postup uzavírání chodeb, ale také o celý proces příprav na likvidaci
a ocenil práci všech pracovníků v podzemí. „Je to úžasné inženýrské dílo. Asi se neubráníme
nostalgii, 170 let se tady těžilo, vytvořily se hodnoty. Uhlí nám tady dávalo po staletí nebo
minimálně desetiletí velmi stabilní zdroj. To všechno končí, ale něco končí a něco začíná,“ řekl
vicepremiér Karel Havlíček novinářům po vyfárání a zdůraznil, že se připravují společně
s krajem projekty, které by mohly podpořit další rozvoj regionu.
Následovalo jednání, které bylo zaměřené právě na aktivity směřující k budoucímu využití
pozemků, ale i důlních plynů. Úvodem ředitel státního podniku Ludvík Kašpar připomněl, jak
proběhly převody dolů ve dvou vlnách, včetně personálních otázek. Ministr ocenil rychlý
a bezproblémový průběh převodů i procesu propouštění zaměstnanců. Ředitel dále informoval
o spolupráci s krajskou organizací MSID, potažmo s Moravskoslezským krajem na
rozvojových projektech a také na jejich financování prostřednictvím evropských fondů. Tím by
se mohly zároveň snížit náklady státu na zahlazování hornické činnosti na Karvinsku.
„Vypracovali jsme několik projektových záměrů na náhradní využití důlních areálů
a v současné době probíhá zpracování generální studie využitelnosti důlních areálů Lazy, ČSA
a Darkov. Státní podnik je připraven spolupracovat také se soukromými subjekty, např. formou
společného podniku, za předpokladu, že bude zajištěna udržitelnost projektu a využití důlních
plynů zůstane pod státním podnikem,“ uvedl Ludvík Kašpar. Projektové záměry zahrnují
zejména obnovu lokalit po těžbě uhlí, připravuje se ale také využití energetického potenciálu
důlních plynů, tepelného potenciálu podzemních a důlních vod nebo fotovoltaika. Uvažuje se
rovněž o dvou industriálních parcích, podzemní laboratoři nebo centru pokročilých technologií.
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Kromě návštěvy státního podniku DIAMO a Dolu Darkov vicepremiér Karel Havlíček během
svého programu na Ostravsku podpořil otevření inovační platformy Fraunhofer na VŠB-TUO
a na krajském úřadu představil Národní plán obnovy.
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