Karviná letos zažila už 21 důlních otřesů
V pátek 14. září krátce před třetí hodinou ranní se Karviná opět zachvěla. Letos už po jedenadvacáté!
Jen od začátku července bylo důlních otřesů celkem 10. Občané Karviné jsou nebývalou četností
otřesů znepokojeni a obávají se o své nemovitosti. Jen málokdo ale ví, že šachta má povinnost v
zájmu ochrany nemovitého majetku zajistit podrobnou odbornou prohlídku všech staveb na povrchu
po otřesu, při němž se uvolní energie větší než 104 J. Stačí si písemně požádat. Při posledním otřesu
byla hodnota uvolněné energii 2 x 105 J. I v tomto případě tedy občané mají na kontrolu svých domů
nárok.

Monika Heisigová, představitelka občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem,
na posledním zasedání zastupitelstva vedení města upozornila, že občané Karviné nemají o otřesech
prakticky žádné informace. „Mnozí občané by měli zájem nechat si svůj dům prohlédnout, většina
z nich však jen s obavami pozoruje přibývající praskliny na zdech svých domů a neví, kam se obrátit.
Netuší, co se přesně stalo a který otřes byl natolik silný, že mohl způsobit poškození jejich domu,“
vysvětluje Monika Heisigová, proč karvinské zastupitele žádala, aby na webových stránkách Karviné
tyto informace o seizmických jevech uváděli.
Vedení města žádosti vyhovělo, a dnes se tedy na stránkách www.karvina.cz objevila první informace
o ranním otřesu1.
Občanské sdružení tak má za sebou další úspěch v boji, který směřuje k maximální ochraně zájmu
místních občanů před negativními dopady těžby uhlí v regionu.
Část otřesů OKD oznamuje veřejnosti předem. Zde se jedná o důsledek plánovaných trhacích prací v
šachtách, jejichž cílem je ochránit horníky před nečekanými otřesy, které mohou mít pro horníky
v dole fatální důsledky. Řada důlních otřesů se však děje neřízeně jako důsledek uvolnění energie
v hornině vyvolané důlní činností. Lidé záchvěv pociťují jako zavlnění země pod nohama, pozorují
houpání lustrů, záclon nebo obrazů nebo slyší cinkot skleniček. U citlivějších jedinců může zachvěv
vyvolat nepříjemný pocit.
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