VÝSLEDKY: PRIORITNÍ OBLASTI
Definovali jsme 5 prioritních oblasti, jejichž realizace bude klíčová pro zdařilou přeměnu území a
nastartování nových aktivit:
1) propojení pohornické krajiny nejen stezkami, silnicemi a kolejovou dopravou, ale také
propojení zeleno-modrými koridory
2) řešení uzlových bodů, které budou otevírat krajinu novému využití
3) koordinované řešení důlních areálů a brownfieldů při ukončení těžby v karvinské části
revíru za spoluúčasti státu, kraje a jednotlivých měst a obcí
4) inovativní projekty jako reakce na aktuální společenské a technologické trendy při využití
chytrých řešení v místních podmínkách
5) marketing a volnočasové aktivity jako podpora přeměny území a image krajiny

Prioritní oblast č. 1 Propojení pohornické krajiny má za cíl zlepšit propojení oblasti pohornické
krajiny s okolními sídly z hlediska dopravní infrastruktury v návaznosti na nové funkce, uzly a jádra:




zlepšit podmínky pro pěší a cyklodopravu, řešit bezpečnost na komunikacích,
optimalizovat jejich dimenzování, dobudovat doprovodnou infrastrukturu, včetně
parkovacích míst, připravit studii využití drážní infrastruktury (vleček), řešit střety a
odbourávat bariéry v území s využitím inovativních přístupů (mosty, lávky)
propojit krajinu z hlediska zjištěné zeleno-modré infrastruktury dořešením starých
ekologických zátěží, aktualizací územních systémů ekologické stability, výběrem lokalit
zvýšeného přírodovědeckého zájmu či navržením a realizací managementu biotopů
zvláště chráněných druhů
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Prioritní oblast č. 2 Řešení uzlových bodů má za cíl vybudovat v území nové uzlové body, které
se stanou „magnety“ a výchozími body pro znovuobjevování pohornické krajiny, přispějí
k odstraňování současných bariér a nastartují přeměnu území:
•

nové centrum území je situováno uprostřed pohornické krajiny v oblasti šikmého kostela
sv. Petra z Alkantary s blízkou vodní plochou, památkově chráněnými objekty dolu
Gabriela a rovněž poklesovou kotlinou ve tvaru srdce

•

v rámci první fáze je vytipováno rovněž Karvinské moře, které již prošlo rekultivací a může
být zapojeno do života obyvatel města Karviné i okolních obcí ve formě rekreační oblasti
s využitím vazby na lázně a zámecký park, dále rovněž oblast Kozince v návaznosti na
centrum obce Doubrava jako oblasti pro trávení volného času obyvatel a oblast dolu Žofie
v návaznosti na centrum staré Orlové jako vstupu do pohornické krajiny přes vlečku z
Ostravy

•

další uzlové body se budou vyvíjet podle požadavků a potřeb jednotlivých stakeholderů lze uvažovat o využití dolu Lazy/ČSA/Darkov pro přeměnu na multifunkční areál (ubytovací
kapacity, kongresové centrum atd.), průmyslových hal bývalého dolu Barbora (festivaly,
výstavy, sympozia) či využití skipových věží jako ojedinělých krajinných a pohledových
dominant

Prioritní oblast č. 3 Koordinované řešení důlních areálů a brownfieldů má za cíl zlepšit
komunikaci mezi státem (jako majitelem společnosti OKD, a.s.), jednotlivými ministerstvy,
Moravskoslezským krajem a municipalitami v otázkách:
•

řešení celkové koncepce státu při ukončení těžby černého uhlí v oblasti karvinské pánve,

•

dalšího nakládání s majetkem státu (resp. areálů černouhelných dolů) po ukončení těžby

• bezpečnosti uzavírání dolů a péče o uzavřené ložisko, dále i přechodu nároků a škod po
ukončení těžby,
•

ověření možnosti využití některého z dolů k jiným (výzkumným) účelům

•

způsobu řešení restrukturalizace území a jeho celospolečenských důsledků

Prioritní oblast č. 4 Inovativní projekty má za cíl aplikovat do pohornické krajiny nové
technologické a společenské trendy, které jsou nosné pro rozvoj společnosti nejen v České
republice, ale také v evropském měřítku. V nadcházejícím programovém období budou
podporovány projekty zaměřené zejména na inovace, vědu a výzkum a na zelenější Evropu
Tato prioritní oblast může být pojímána napříč všemi předcházejícími prioritními oblastmi (propojení,
uzlové body, doly), kdy lze při realizaci konkrétních prvků/projektů, ale i při přeměně celého území
aplikovat:
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•

v oblasti podnikání/průmyslu high-tech technologie, podporu startupům, průmyslu 4.0

•

v oblasti architektury novodobé ekologické a udržitelné materiály, aktivní/pasivní stavby

•

v oblasti dopravy podporu vodíku, autonomní dopravu, share ekonomice

• v oblasti společnosti se jedná o nové chápání života (sdílení věcí, komunitní přístup, sociální
inovátorství, participace veřejnosti na plánování apod.)

Prioritní oblast č. 5 Marketing a volnočasové aktivity má za cíl podpořit změny a přeměnu oblasti
na území s pestrým a udržitelným životem tím, že:
•

vzbudí zájem lidí o krajinu a obnoví vztah/důvěru lidí v krajinu

•

zlepší současné negativní vnímání

• představí pohornickou krajinu jako ojedinělé a specifické místo, které nemá jinde v republice
obdobu (přirovnáváno k lednicko-valtickému areálu)
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