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Otevření
krajiny lidem

Počátky
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těžby v MSK
první důl Ferdinandovo
štěstí

2027 - 2030
Strategická přeměna území
Revitalizace důlních areálů

„ JÁ ,

TIŠE SPÍC Í,
TRPĚ L IVĚ

ČEK AJÍCÍ...“

Jsem pohornická
krajina Karvinska,
ale lidé už mé území,
rozkládající se mezi
Havířovem, Karvinou
a Orlovou, nazývají
zkráceně POHO. Jsem
místem, které vám
jednoduše učaruje
a vryje se do paměti
stejně hluboko,
jako do mě vryl
člověk stopy své důlní
činnosti. Léta jste byli
jen tichými svědky
toho, jak ve mně
nezdolná síla přírody
postupně zakrývá
stopy důlní činnosti
z předešlých let.
Jsem krajina,

která se ocitla
na hraně a vrací se
zpět do rovnováhy.
V minulosti těžce
zkoušená, dnes
čekající na vás,
na lidi, kteří mě znovu
probudí k životu. Spící
země tisíce možností.
Jsem pohornická
krajina, po staletí
ovlivňovaná těžbou
uhlí, a dnes stále
místo s obrovským
potenciálem sloužit
nadále lidem –
s klidem a novou tváří.

Pomalu se probouzím.
Ne, není to jarem.
Můj cyklus je mnohem
delší. Mé vlastní jaro
přichází po mnoha
desetiletích. A tak
se začínám zelenat
množstvím rostlin
a stromů, jejichž
koruny se odrážejí
na hladinách mých
poklesových jezer
a mokřadů. Hluk
těžby a důlních
strojů už dávno není
dominantní. Vzduchem
se mnohem více nese
ptačí zpěv,
šum svistu křídel

vážek nebo tajemné
zvuky žabích
milostných námluv.
A do toho hlasy
lidí. Lidí, znovu
objevujících má tajná,
zapomenutá místa.
Ano, i to je mé dnešní
Já. Začínám opět
žít. A vy přestáváte
být pouhými tichými
svědky. Je na čase.
Volám vás.
Dnes je na mém
území posledních pět
činných důlních lokalit,
které čeká postupné
uzavření. Krok, který
ovlivní nejen můj

vlastní krajinný ráz,
ale doslova život
v širokém okolí. Krok,
který nabízí zároveň
pestrou paletu
možností, jak se mnou
můžete dále naložit
tak, abych vám
v budoucnu skýtala
radost a užitek. Máte
jedinečnou příležitost
vytvářet mou novou
podobu. Využijte ji!

JÁ, TRPĚLIVĚ
ČEKAJÍCÍ…

Zase cítím svěží
vítr. Jsem napjatá
v očekávání změn
a věřím, že to budou
změny, které mě
udělají jinou, lepší.
Za ta léta už vás,
lidi, trochu znám.
Je ve vás silně
zapuštěna potřeba,
měnit věci kolem
sebe. Je to samotná
esence lidského
vývoje a progresu.
Toužíte udělat svět
hezčím. Chcete využít
nabízené příležitosti.
Chcete dát starým

věcem nový smysl
existence. A v mém
konkrétním případě
to znamená definitivně
probudit kus krásné
spící krajiny k životu.

JÁ,
BUDOUCÍ...

POHO
2030

SLYŠÍME
VOLÁNÍ

Co na to my,
lidé? Požadavky
na celkovou
přeměnu Karvinska
se společností šíří
jako ozvěna již delší
dobu. Chceme-li
vyslyšet tento sílící
hlas, a být ve svém
snažení úspěšní,
musíme naslouchat
všem jeho nuancím. Ať
už se jedná o závěry
pracovních skupin,
výsledky konferencí
či jednotlivá
vyjádření zástupců
měst, sdružení
či vlastníků, jsou
argumenty na další
využití pohornické
krajiny Karvinska
pádné. Vedení
Moravskoslezského

kraje si tyto požadavky uvědomuje. Má zájem
na dlouhodobém, nadčasovém a smysluplném
řešení rozvoje tohoto území, a proto udělalo první
z tisíce kroků na naší společné dlouhé cestě.
Tím krokem je iniciace vzniku Koncepce rozvoje
pohornické krajiny Karvinska do roku 2030.
Materiálu, který obsahuje všechny potřebné vize
a návrhy budoucího směřování tohoto krásného
kousku naší země.

ekonomických aktivit a zlepšení environmentální
situace. Pro tuto krajinu přidává navíc pilíř
čtvrtý, a to nové technologie a přístupy, které
pomohou lépe překonat negativa a transformovat
definované území i širší region.
Vizí programu POHO2030 je „přeměnit krajinu
na prosperující území s pestrým a udržitelným
životem“. Období realizace je rozděleno do tří etap.
První etapa nastartuje účinnou spolupráci
(2019-2021), ve druhé etapě budou realizovány
pilotní i strategické projekty přeměny (2022-2026)

TOUŽÍME PO ZMĚNĚ

a třetí etapa je etapou synergií a změny image
(2027-2030).

A tak vlastně vznikl plán. Silná myšlenka. Vize
pro další léta. Zkrátka POHO2030! Program
integrovaného a koncepčního rozvoje pohornické
krajiny Karvinska, který má přispět k její úspěšné
a udržitelné přeměně.
Pohornická krajina zabírá rozsáhlé území o rozloze
60 km2, kde lze nalézt prostor pro všechny - pro
člověka v místech uzlových bodů, pro přírodu
v místech koridorů či významných lokalit a také
pro ekonomiku v místech bývalých důlních areálů
a na brownfieldech.
POHO2030 chce využít tento obrovský potenciál.
Opírá se o všechny pilíře udržitelného rozvoje
- zvýšení kvality života, restrukturalizaci

JSME NA
SPOLEČNÉ CESTĚ

Při samotném zpracování Koncepce proběhlo hned
několik jednání s těmi, kterých se přeměna krajiny
jednoznačně týká – se zástupci měst, správci území,
vlastníky i širokou veřejností. Z průběhu a výsledků
těchto jednání byl zřejmý velký zájem na vzniku
koncepční podoby řešení, které do budoucna
definuje nové funkce jednotlivých lokalit pohornické
krajiny a jejich smysluplnou provázanost s širším
okolím. Řešení, které nastartuje pozitivní vývoj území
a zamezí jeho úpadku.
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vize
realizované projekty
činné doly
nečinné doly
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Orlová

Karviná

POLAND
Havířov

D1

SLOVAKIA

1 - Ornitologická stanice

6 - Golfové hriště

11 - House boat (rekreační bydlení)

16 - Geopark

2 - Safari

7 - Návštěvnické centrum

12 - Lázeňská oáza

17 - Průmyslová zóna

3 - Dinopark

8 - Enduro park

13 - Areál industry 4.0

18 - Lezecká zóna

4 - Konferenční centrum

9 - Průmyslová zóna

14 - Areál industry 4.0

5 - Kreativní čtvť

10 - Living lab

15 - Průmyslová zóna

S ÚCTOU
K TĚŽKÉ
PRÁCI…

ODKUD
JDEME
A KAM…

Historie jako klíč
k současnosti

Uhlí, naše
černé zlato

Ozvěny minulosti.
Stopy táhnoucí se
odkudsi z dob dávno
minulých a přesto
určující naši přítomnost
s omračující jistotou.
Pro pochopení
současné tváře krajiny
Karvinska je nutno si
uvědomit, co ji celá
dlouhá léta formovalo.
Její povrch je doslova
zvrásněn dlouholetou
důlní činností, která
probíhala za jediným
účelem – těžbou
černého uhlí.

Jedna věc je jistá.
Bez uhlí, této cenné
suroviny, na jejíž
dobývání člověk
po staletí vynakládal
nezměrné úsilí,
by lidstvo nebylo
tím, čím je. Uhlí
se skládá z uhlíku
(74-91 %), vodíku,
dusíku a kyslíku,
obsahuje však také
další chemické
prvky především
síru a příměsi (uran
a thorium). Vzniklo
ze dřeva, které bylo

Přidržme se na chvíli
okřídleného rčení,
které říká, že
chceš-li znát svou
budoucnost, musíš
nejprve pochopit svou
minulost a podívejme
se na historii těžby.

uloženo v anaerobních
vodních prostředích,
čili v místech, kde
není přítomen
vzdušný kyslík, který
by zapříčinil jeho
kompletní rozklad
a oxidaci (hnití). Uhlí
pamatuje dobu, kdy
se formoval kontinent
Pangea. Je staré
přibližně 300 milionů let.

Karvinsko těžbě
zaslíbené
K prvnímu známému
a zaznamenanému
nálezu uhlí
na Karvinsku došlo
již v roce 1776, a to
na vrchu Čechovice
poblíž původní Karviné
(dnes Karviná-Doly).
Prvotní kutání a těžba
uhlí na Karvinsku je
spojena s významným
rodem Larischů,
později LarischMönnichů. Díky nim
je území Karvinska už
250 let neodmyslitelně
spojeno s těžbou uhlí.
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Krajina,
člověk,
těžba…
Vliv těžby
na zdejší krajinu je
neoddiskutovatelný.
Vrásky, které do ní
důlní činnost vryla,
mají logický důvod.
Samotná těžba
na Karvinsku probíhala
a stále ještě probíhá
ve velkých hloubkách
okolo 900 metrů
pod povrchem.
A protože zde
nedochází k zakládání
vytěžených slojí,
ovlivňuje následné
sesedání zemského
povrchu ve formě
poklesů ráz a vzhled
celé pohornické
krajiny. Signifikantní
pro toto ojedinělé

území jsou ale i další
specifické krajinné
prvky jako úpravny
uhlí, odkaliště, haldy
nebo… 16 těžních
a skipových věží.
Dominanty, které se
tyčí do nebe jako
připomínka časů
zasvěcených důlní
činnost, a které mohou
v budoucnu sloužit
jako vyhlídky nebo
orientační body.
Ale kdo ví? Můžeme
je také v přeneseném
významu vnímat jako
šestnáct strážných věží
rozesetých v prostoru,
šestnáct majáků,
které nám lidem mají
pomoci udržet správný

kurs a směr při dalším
nakládáním s tímto
úžasným územím.
Dlužno dodat,
že razantní
a nesmlouvavá
antropogenní
přeměna ovlivnila
nejen krajinu, ale
i člověka. A tak se
stalo, že lidé z této
krajiny až na výjimky
vymizeli. Ztratili
kontakt s územím
za hradbou stromů,
které lemují páteřní
komunikace, a krajina
jakoby osiřela. Jako
jeden z nejtypičtějších
důkazů změny
sídelní struktury

pak můžeme uvést
přesun města Karviné
z původní lokace
v oblasti Karviná-Doly
na východ, za řeku Olši
do Karviné – Fryštátu,
který proběhl před
70 lety.
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Puls doby
v zeleném
srdci
Život je dynamický
a běh času a lidskou
invenci nelze zastavit.
Některé části území
tak již našly nové
zaměření a smysl.
Areály po bývalých
dolech František
a Dukla se proměnily
na funkční průmyslové
zóny. Za přispění
fondů EU vznikly dva
volnočasové areály.
Z celé České republiky
a z pohraničí se tak
sjíždějí rodiny s dětmi
do Dinoparku Ostrava,
jenž se rozkládá
na ploše bývalého
odvalu dolu Doubrava.
Milovníci golfu se
zase můžou těšit

z areálu golfového
hřiště Lipiny, které se
nachází v blízkosti
města Karviné.
Neméně přitažlivé je
toto území díky své
odlehlostí od sídel pro
příznivce motosportu,
motorových
letadlových modelů
i brokové střelce.
Vzniklá poklesová
jezera zase lákají
rybáře svou
tajemnou atmosférou
a vzývajícím tichem.
Krajina se však
proměňuje i bez
zásahů člověka.
A tak, kromě toho,
že v oblasti probíhají

sanační a rekultivační
práce, které by měly
zajistit nové využití
znehodnocených
pozemků, dochází
zde také ke zcela
spontánní sukcesi.
Vzniklé poklesy, ale
i odvaly pak vytvářejí
místa vhodná pro vznik
zajímavých přírodních
společenstev.
A tak zde, na území
mimo sídla, mimo
zemědělské využití,
s minimálním pohybem
osob, vznikla zelená
oáza aglomerace,
srdce s prvky
„nové divočiny“.

Až
podzemí
ztichne
navždy

Také původní
černouhelné srdce
na Karvinsku stále
ještě tepe. Jeho hlas,
i když stále tišší, ještě
zcela neumlkl. Jak
to s ním bude dál?
Na území Karvinska se
k polovině roku 2019
nachází 5 činných
důlních areálů, které
organizačně spadají
do dvou důlních
závodů.

Vlastníkem těžební
společnosti je
společnost OKD, a.s.,
které je se svými 6.500
zaměstnanci klíčovým
zaměstnavatelem
v regionu. Zde je
na místě zmínit
důležitý fakt, a to sice,
že od roku 2017 je
společnost OKD, a.s.
pod správou
státu a podle
reorganizačního
plánu schváleného

vládou ČR má být
těžba černého uhlí
na Karvinsku ukončena
do roku 2023.
Kdy ale skutečně
skončí dobývání
černého zlata?
Na tuto otázku
neexistují jednoduché
odpovědi a přesný
termín ukončení těžby
je v současnosti
(rok 2019) stále
předmětem analýz.
Každopádně můžeme

s jistotou konstatovat,
že těžba uhlí bude
v oblasti ukončena
v řádu 5 – 10 let.
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Dědictví
minulosti
Je jen na nás,
abychom rozhodli,
co bude dál. Je jen
nás, jak pro současné
i příští generace
nejlépe zhodnotíme
potenciál, který
pohornická krajina
nabízí. Jako správný
hospodář počítáme
s širšími souvislostmi,
ve kterých se
současná společnost
nachází. Jestliže se
před deseti lety vedly
diskuze o přítomnosti
klimatické změny,
dnes už není v tomto
směru o čem
diskutovat. Klimatická
změna byla vědecky
doložena a potvrzena.

Orientace a směřování
evropského
společenství
proto klade velký
důraz na snižování
vypouštěných
emisí a zvyšování
schopnosti přizpůsobit
se nepříznivým
dopadům změny
klimatu. To je
ostatně potvrzeno
uzavřením pařížské
dohody, ke které se
v roce 2017 připojila
i Česká republika.
Pro stanovení vizí
a principů přeměny
pohornické krajiny
je tedy dobré mít
na paměti nejen tyto
oficiální dokumenty,

ale také umět se
podívat i za rok 2030.
Co pro nás toto vše
znamená a bude
znamenat v praxi? Při
rozvoji oblasti musíme
počítat s orientací
na bezuhlíkovou
společnost. Je tedy
logické, že nás čeká
hledání nových
principů fungování
v oblastech, jako
jsou energetika,
využití místních
zdrojů, architektura,
smart řešení nebo
nové technologie.
Jen s tímto
vědomím můžeme
docílit smysluplné
transformace

pohornické krajiny při
současném zachování
jejího jedinečného
rázu.

„Pohornická krajina
Karvinska má své nesporné
hodnoty v rovině přírodní,
kulturně-historické
i vizuálně-estetické. Nyní je
ten správný čas to cenné v ní
uchránit a rozvíjet vhodným
způsobem.“
Ing.

Daniel
Matějka, Ph.D.

2018
2019

0. ETAPA

Cestou od zadání
až ke zpracování
Psal se rok 2018.
Sílící potřeby územních
aktérů na řešení
rozvoje a transformace
pohornické krajiny
Karvinska vedou
Moravskoslezský
kraj k zadání vstupní
analýzy. Na jejím
základě již v polovině
roku iniciuje vedení
kraje vznik Koncepce
rozvoje Pohornické
krajiny Karvinska
do roku 2030, jejíž
nedílnou součástí pak
má být také stanovení
vize a návrhu
základních směrů
dalšího rozvoje oblasti.
Zpracováním tohoto
materiálu kraj pověřil

Moravskoslezské
Investice
a Development, a.s.,
tedy společnost, jejímž
je 100% vlastníkem.
Jak takový materiál
vzniká a proč je
důležitý? Vzhledem
k tomu, že má
Koncepce být jakýmsi
výchozím bodem
celé transformace
a má tvořit její pevné
základy na další
desítky let, bylo
potřeba k ní s tímto
vědomím i přistupovat.
Proto byl při samotné
tvorbě od samého
začátku kladen důraz
na multidisciplinární
posouzení stavu území,

včetně identifikace
předností a silných
stránek, na kterých
je možno stavět
budoucí rozvoj.
Do práce na Koncepci
zpracovatel zapojil
velké množství
odborníků a expertů,
kteří území znají se
všemi jejími klady
i zápory a mohli tak
vytvořit potřebné
oborové analýzy.
Hlavní myšlenkou bylo
přistoupit ke krajině
a k jejímu plánování
z krajinářskourbanistického
hlediska, proto byli
do návrhové části
zapojeni lidé, kteří

mají zkušenosti
s industriální krajinou
a její přeměnou.

Přehled zpracovaných analýz
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Zdeněk Polášek

Analýzy jako
dveře do světa
příležitostí
Znát skutečný stav
věcí, pochopit
možnosti i zákonitosti.
Získat odborný
nadhled. Být
připraven udělat to
nejlepší rozhodnutí.
Přesně proto vznikly
v druhé polovině
roku 2018 různorodé
multidisciplinární
analýzy. Jejich úkolem
bylo pojmenovat
skutečný stav území
a zmapovat reálné
potřeby a záměry. Byly
rozptýleny do všech
složek společnosti
a rovnocenně
se věnují všem
pilířům udržitelného
rozvoje, to znamená

životnímu prostředí,
ekonomickým
činnostem i životu
člověka. Ani
sebelepší analýza
nám ale nepomůže
ke správnému
řešení, pokud z ní
nedokážeme vyčíst
podstatu věci. Pojďme
se tedy podívat
na nejdůležitější
závěry, které byly
použity pro zpracování
výsledné Koncepce
rozvoje Pohornické
krajiny Karvinska
do roku 2030.

a
Krajinná
architektura
Pohornická krajina
je krajinou pestrou
a dynamickou.
Jedná se o území,
kde mají přírodní
procesy relativní
volnost ,a které
se v krátkém čase
výrazně proměňuje.
Díky zázemí blízké
aglomerace
nabízí toto území
potenciál pro rozvoj
volnočasových aktivit.
Již dnes jsou zde
přítomny komerční
volnočasové areály,
využívající místních
krajinných specifik.
Dinopark Ostrava
vznikl na odvalu dolu
Doubrava a golf Lipiny

se nachází v poklesové
kotlině. Zdejší krajina
má ojedinělý kulturně
historický rozměr,
kdy téměř vedle
sebe můžeme najít
šikmý barokní kostel
a vizuální dominanty
v podobě těžních
a skipových věží. Jako
pozitivní lze vnímat
i hustou dopravní
infrastrukturu a síť
železničních vleček,
kterými je území
protkáno v důsledku
potřeb důlních areálů.
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Území kontrastů

Důlní areály

Pohornická krajina
přímo vybízí k využití
své jedinečnosti.
Prostřednictvím důlní
činnosti dlouhodobě
přetvářena člověkem
a přece tak svá
a originální. Vždyť
kde jinde v České
republice bychom
našli tak zajímavé
a ojedinělé tvary
reliéfu. Důlní odvaly,
poklesové kotliny,
jezera…to vše dává
zdejší krajině punc
výjimečnosti. A tak,
ač se zdánlivě jedná
o bohem zapomenuté
místo, člověk si
sem znovu nachází
cestu. Ať už se jedná

o motorkáře, letecké
modeláře či rybáře,
čím dál víc lidí vnímá,
že tento prostor jim má
co nabídnout.

Areály bývalých
dolů jsou nedílnou
součástí pohornické
krajiny. A nejen těch
bývalých. V roce 2019
je ve zdejší oblasti
stále pět činných dolů,
jejichž plocha činí
cca 350 ha. A i když
dosud není znám
přesný harmonogram
ukončení těžby, je
jisté, že jednou bude
potřeba najít pro tyto
areály nový způsob
využití, pokud nemají
být nenávratně
zlikvidovány.
Povzbudivou zprávou
do budoucna jsou
úspěšné přeměny
bývalých dolů

František a Dukla,
které dnes slouží jako
průmyslové zóny, nebo
prohlášení některých
důlních objektů
za kulturní památky.

d

e

Asanace
a rekultivace
Protože na území
pohornické krajiny
dochází k těžbě
nerostné suroviny, je
s ní neodmyslitelně
spjat také proces
následné rekultivace.
Jeho prostřednictvím
dochází k obrodě
krajiny s cílem obnovení
jejího funkčního využití.
V případě zdejší
krajiny hraje ovšem
významnou roli také
přirozená nebo řízená
ekologická sukcese. Ta
vede k samovolnému
vývoji velmi cenných
ekosystémů, které se
v porovnání s okolní
intenzivně využívanou
krajinou vyznačují

Důlní vlivy
vysokou rozmanitostí
druhů a ekologickou
stabilitou. S tímto
vědomím je tedy
nutno k rekultivaci,
či spíše revitalizaci
přistupovat. Chceme
dosáhnout návratu
přírody i člověka
do pohornické
krajiny, a zároveň
se nepřipravit o její
jedinečnost. Důležité
je nezapomenout
i na ochranu
a estetizaci
historických krajinných
dominant.

Při posouzení důlních
vlivů na následný
rozvoj je potřeba si
uvědomit důležitý
fakt, že tyto vlivy
budou pokračovat
a ovlivňovat krajinu
i po skončení
těžby (i 10 let). Je
tedy žádoucí, aby
rozvoj probíhal
po jednotlivých
etapách, což
nabízí prostor pro
dočasné aktivity,
stavby či řešení. Je
potřeba počítat
s tím, že ve zdejší
krajině je zátěžovým
parametrem
poklesová aktivita
i rekultivace

s navážkou. Jednou
z důležitých odpovědí
na budoucí využití
krajiny na poli vědy
přinese výzkum vlivu
postupného zatápění
karvinské pánve důlní
vodou.
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g

Voda a příroda
– srdce krajiny

Člověk
a krajina

Díky zajímavým
a unikátním tvarům
reliéfu se v krajině
nachází velké
množství vodních
ploch, mokřadů a tůní,
které už dnes plní
významnou úlohu
při zadržování vody
v krajině a slouží
i aktivitám rybářů.
Jako symbolické
„modré“ srdce
pohornické krajiny
pak můžeme vnímat
pokles ve tvaru
srdce u kapličky
důlního neštěstí.
Na celém území je
také zastoupena řada
ohrožených druhů.
Suchá odkaliště,

odvaly, poklesy a další
antropogenní oblasti
se svými podmínkami
stávají vyhledávaným
útočištěm pro
různé druhy rostlin
a živočichů a vykazují
vysokou biodiverzitu.
Dá se říci, že území
pohornické krajiny je
svou charakteristikou
předurčeno k řešení,
které bere ohled
na adaptaci, zmírnění
dopadů změny klimatu
či zadržení vody
v krajině.

Území pohornické
krajiny nabízí zcela
ojedinělou příležitost
pro koncepční řešení
většího územního
celku. Důležitým klíčem
k rozvoji Karvinska
je změna celkové
atmosféry v regionu
a způsobu myšlení,
stejně jako diskuze
o vizi a definování vize
do budoucna. Pro
úspěšnou transformaci
je potřeba posílit pocit
sounáležitosti obyvatel
s tímto místem a využít
stopy kulturní historie
jako odrazový můstek
ke smysluplnému
budoucímu využití
krajiny. Vznik různých

iniciativ a platforem
jako je POHO2030,
Karviná všemi deseti
nebo vládní program
RE:START rovněž
jistě napomůže
k úspěšné přeměně.
Sídelní struktura
v okolí vykazuje prvky
starých průmyslových
regionů, smršťujících
se měst, které ovšem
mají potenciál znovu
růst na nových
společenských
základech. Za hybné
síly tohoto nového
růstu můžeme obecně
považovat tyto
aktivity:

h
Rizika
příležitostí
o

o

Promyšlené investice
do dopravní,
vzdělávací,
sportovní a kulturní
infrastruktury.
Investice do zeleně
a veřejných prostor.

o

Podpora tvorby
pracovních míst
a podnikání.

o

Ekologická obnova,
odstraňování zátěží
a regenerace
brownfieldů.

Kde jsou příležitosti
k proměně, tam jsou
zpravidla přítomny
i rizika. Nejinak
tomu je i v případě
transformace
pohornické krajiny.
Zohlednění všech
následujících zjištění
nám v budoucnu
jistě pomůže omezit
potenciální negativní
vlivy transformace
na minimum.

o

Komplikovaná
prostupnost
a bariéry v krajině.

o

Zohlednění zájmů
vlastníků pozemků.

o

o

Většina území je
poznamenána
důlními vlivy –
poklesy, seismicita,
metan.
Rekultivace eliminuje
pestrost krajiny.

o

Odlehlost od sídel
přitahuje negativní
jevy (černé skládky,
pytlačení atd.)

o

Negativní image
regionu i pohornické
krajiny.

o

Nedostatečné řešení
ekologických zátěží
a sanací.
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Zrod
koncepce
Všechny předchozí
zmíněné kroky
a zjištění směřovaly
k jedinému cíli.
Ke zrodu materiálu,
který by byl
zároveň konkrétním
a hmatatelným
začátkem úspěšné
transformace
pohornické krajiny.
A tak v roce 2019
vznikla Koncepce
rozvoje pohornické
krajiny Karvinska
do roku 2030. Ucelený
dokument, který
zohledňuje všechna
známá fakta, opírá
se o odborná zjištění
a analýzy a navrhuje
možnou podobu

území a její směřování.
Obsahem Koncepce
jsou:
a) Mapy a manuál
b) Vize
c) Priority
d) Pilotní projekty

Mapy a manuál
Na začátku roku 2019
vznikl ve spolupráci
s krajináři a urbanistou
rámcový návrh
budoucího možného
využití krajiny.
Návrhová část
Koncepce vychází
ze zjištěných
přírodovědných,
krajinářských,
urbanistických,
demografických,
ekonomických,
volnočasových,
dopravních a dalších
analýz a proběhlého
mapování. Vzniklo
10 návrhových
(mapových) schémat,

které obsahují nový
způsob utváření
pohornické krajiny
Karvinska.
Základním nosným
tématem je propojení
a zatraktivnění krajiny,
a vytvoření podmínek
pro kvalitativní
změnu území. Návrh
využití území se opírá
o nové rozvojové
uzly jako centra pro
znovuobjevování
krajiny. Dále se návrhy

zabývají zlepšením
prostupnosti krajiny
pro pěší a cyklisty,
kvalitou automobilové
dopravy i využitím
železničních tratí.
Pak také definicí
oblastí přírodních
a civilizačních hodnot
a umístěním množství
nových funkcí
v několika kategoriích.
Hlavní návrhová mapa
sdružuje všechny
vrstvy podstatné
pro definování cílové
charakteristiky
pohornické krajiny.
Nemá za cíl stát
se neměnným
dogmatem pro využití
území, ale snaží se
zodpovědně definovat
nejvýznamnější
hodnoty v území
a dále je zachovávat
a rozvíjet nezávisle
na tom, ať už se jedná

o hodnoty kulturně
historické, přírodní či
krajinné.
Praktickým doplňkem
návrhových schémat
je názorný manuál
tvorby s příklady
obdobných realizací
z ČR i zahraničí.

Vize

Je územím živým.

Základní vizí programu
POHO2030 je
„přeměnit krajinu
na prosperující
území s pestrým
a udržitelným
životem“.

Po období strádání
díky koncepčnímu
přístupu opět
zažívá rozmach.
Stává se kolébkou
technologického

Dílčí vize, které popisují
území v roce 2030,
vycházejí ze zjištění
a předností území,
které je potřeba dále
rozvíjet. Dále také
z klíčových obecných
předpokladů
atraktivity území
a z principů
nezbytných pro rozvoj.
Jaká tedy je
pohornická krajina
roku 2030?

pokroku se silným
zázemím pro výzkum
a vývoj. Je energeticky
soběstačné,
propojené chytrou sítí
s virtuálním řízením.
Je místem, kde se
uplatňuje zcela nový,
moderní pohled
na svět a aplikují se
postupy zajišťující
minimální vliv člověka
na klima. Ekologie
je zde integrována
do všech rozvojových
aktivit. Je inspirací
a dobrým příkladem
přeměny krajiny pro
celý svět.

Je územím pohybu.
Bez bariér
a nebezpečí, přístupné
lidem, nabízející
příjemnou cestu
z města za pohybem,
aktivitou, poznáváním
a novými zážitky.
Území neustálé
transformace.
Je územím chytrých
řešení.
Přitažlivé pro kreativce
a inovátory z celého
světa, poskytující
prostor pro zkoumání
a experimenty. Území
aplikující pokrok
a vstřícné ke sdílení
informací, myšlenek
a nápadů nejen
za účelem rozvoje
nových ekonomických
aktivit.

Je územím nových
energií.
Podporující
energeticky
nenáročné bezuhlíkové
technologie, chytře
využívající obnovitelné
zdroje. Území, které
efektivně a ekologicky
nakládá s vlastními
zdroji a nabíjí životní
energií své obyvatele.

Prioritní oblasti
V rámci Koncepce
jsme definovali pět
prioritních oblastí

důležitých pro
dosažení úspěšné
přeměny pohornické
krajiny. Našim úkolem
je věnovat se jim
cíleně a systematicky,
protože jejich realizace
bude klíčová pro
nastartování nových
aktivit. Pojďme si je
tedy představit.

Prioritní oblast č. 1:
Propojení pohornické
krajiny
Jejím cílem je zlepšit
propojení oblasti
pohornické krajiny
s okolními sídly
z hlediska dopravní
infrastruktury
v návaznosti na nové
funkce a uzlové body.
Věříme, že její realizace
nám pomůže:
o

Zlepšit podmínky pro
pěší a cyklodopravu.

o

Vyřešit bezpečnost
na komunikacích
a optimalizovat
jejich dimenzování.

o

Dobudovat
doprovodnou
infrastrukturu včetně
parkovacích míst.
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o

Připravit studii využití
drážní infrastruktury.

o

Odbourat bariéry
v území s využitím
inovativních přístupů.

Součástí této prioritní
oblasti je rovněž
propojení území
z hlediska zjištěné
zeleno-modré
infrastruktury, což
umožní:
o

o

o

Dořešit staré
ekologické zátěže.
Aktualizovat územní
systémy ekologické
stability.
Vybrat lokality
zvýšeného
přírodovědeckého
zájmu.

o

Navrhnout
a realizovat
management
biotopů zvláště
chráněných druhů.

Prioritní oblast č. 3:
Koordinované řešení
důlních areálů
a brownfieldů
V této prioritní oblasti
musíme koncepčně

Prioritní oblast č. 2:
Rozvoj uzlových bodů

a koordinovaně

Rozvojem uzlových
bodů chceme vytvořit
potenciál pro vznik
nových center, která
se stanou „magnety“
a výchozími body
pro znovuobjevování
pohornické krajiny.
Jejich jednoznačným
přínosem bude
postupné
odstraňování
současných bariér
a nastartování
přeměny území. Mezi
vytipované uzlové
body patří například
oblast šikmého kostela
sv. Petra z Alkantary,
Karvinské moře, jezero
Kozinec, a Důl Žofie.

spojené s uzavíráním

řešit všechny otázky
důlních areálů
a využitím brownfieldů
pro diverzifikaci
ekonomických
aktivit. Aktuální je
v současné době
otázka využití dolu
9. květen a dolu Lazy.
V dlouhodobějším
horizontu se pak
jedná o využití dolů
k výzkumným (např.
energetickým)
účelům či vytipování
některého z areálu
k možné multifunkční
rekonverzi.
Rozhodnout je také
potřeba o zachování

krajinných,
orientačních
a pohledových
symbolů hornické
činnosti připomínající
paměť místa (skipové/
těžní věže). Jedním
z našich hlavních
cílů je také zlepšit
komunikaci mezi
státem (jako majitelem
společnosti OKD,
a.s.), jednotlivými
ministerstvy,
Moravskoslezským
krajem
a municipalitami.
Prioritní oblast č. 4:
Inovativní projekty
Jednou z dalších
priorit je aplikovat
do pohornické krajiny
nové technologické
a společenské
trendy. Ty jsou nosné
nejen pro rozvoj
společnosti v České

o

V oblasti architektury
nové ekologické
a udržitelné
materiály a aktivní/
pasivní stavby.
Urbanismus
ovlivněný cirkulární
ekonomikou,
krajinářské
řešení celku
a management
krajiny.

V oblasti podnikání/
průmyslu podpora
high-tech
technologií, startupů
a průmyslu 4.0.

o

V oblasti dopravy
podporu vodíku,
autonomní
dopravu a sdílenou
ekonomiku.

V oblasti energetiky
různorodé portfolio
obnovitelných
zdrojů energie,
včetně úložišť.
Energetické využití
důlního potenciálu,
infrastruktury
a zdrojů, odklon
od fosilních paliv.

o

republice, ale také
v evropském měřítku.
Téma inovací chceme
promítnout napříč
všemi předcházejícími
prioritními oblastmi,
ale i dalšími obory,
kterých se přeměna
pohornické krajiny
bude dotýkat.
Konkrétně to tedy
znamená:
o

o

V oblasti společnosti
se jedná o celkově
nové chápání
života. Sdílení věcí,
komunitní přístup,
sociální inovátorství
nebo participace
veřejnosti.

Ve specifických
podmínkách
pohornické krajiny
je pak nutno zmínit
například využití
přítomnosti důlních
vod, metanu či výrobu
vodíku. Stejně tak
využití vodních ploch
při adaptaci na změnu
klimatu, výstavbu
soběstačných objektů
a testování nových
přístupů.
Prioritní oblast č. 5:
Marketing
a volnočasové aktivity
Přeměna krajiny se
neobejde bez změny
lidského myšlení.
Jednou z našich
dalších priorit je
tedy změnit pohled
lidí na místní krajinu,
která je považována
za bílé místo na mapě.
Za místo s negativními

souvislostmi
a nezodpovězenými
otázkami typu „je
zde bezpečno?“.
Organizováním
volnočasových akcí,
odborných besed,
workshopů, prezentací
výsledků, zapojením
dětí ze základních
a středních škol,
kreativců a místních
nadšenců, tím vším
chceme dosáhnout
nového úhlu pohledu.
Chceme, aby si
obyvatelé okolních
obcí vzali krajinu zpět
„za svou“, aby se s ní
sžili a počítali s ní
ve svých plánech.
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Pilotní projekty
V rámci Koncepce bylo
našim úkolem také
vytipovat projekty,
které jsou vhodné
pro nastartování
celé transformace
pohornické krajiny.
Projekty, které mají
potenciál stát se
vlajkovými loděmi
a být prvním
zhmotněním našich
tužeb, vizí a záměrů.
Doufáme, že se také
stanou povzbuzením
pro realizaci projektů
příštích a jako majáky
nám budou ukazovat
správnou cestu při
naši další práci.
Kostel sv. Petra
z Alkantary – centrální
uzlový bod
Nejen pro velkou
koncentrací
zajímavostí se jedná

o přirozené centrum
celé oblasti. Kostel,
který se za cca 300
let své existence
propadl působením
důlních vlivů o 37
metrů, je skutečnou
ikonou pohornické
krajiny. V jeho blízkosti

se nachází kulturní
památky dolu
Gabriela a poklesové
jezero ve tvaru srdce.
Jako impuls pro rozvoj
území zde můžeme
umístit informační
návštěvnické
centrum s množstvím
doprovodných služeb,
jako jsou například
restaurace, půjčovna
kol atd. Centrální
část území také
nabízí prostor pro
dočasné stavby, které
mohou tvořit zázemí
pro konání výstav,
expozice v plenéru
nebo umístění
výstupů z uměleckých
workshopů. Místo
je také vhodným
výchozím bodem
pro naučné
stezky, cyklostezky
a je napojeno
na energostezku.

Karvinské moře –
rekreace a odpočinek
Svým těsným
sousedstvím
s areálem Lázní
Darkov a zámeckým
parkem je takzvané
Karvinské moře
přímo předurčeno
k rekreačnímu využití
a krátkodobému
odpočinku obyvatel.
V plánu je vytvoření
odpovídajícího zázemí
pro současné aktivity.

V prostoru pro koupání
mohou vzniknout
pláže, mola a sociální
zázemí. Přibude hřiště
pro děti či hausbóty
pro možnost ubytování
na vodě. Prostor pro
rybáře pak pomohou
oživit dřevěné
přístřešky. Celou
oblast Karvinského
moře je vhodné
navázat na cyklotrasy
a zajistit tak spojení
s centrem města
a dalšími uzlovými
body pohornické
krajiny.

zajímavých rostlin,
ptáků i ryb. Nachází
se v těsné blízkosti
obce Doubrava,
kde lze nalézt
množství zajímavých
historických
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objektů a památek.
Velkým lákadlem
je také jedinečný
panoramatický výhled
z obce na celou
pohornickou krajinu.
Důl Žofie – návaznost
na centrum staré
Orlové
Důl Žofie je díky
blízkosti centra staré
Orlové ideálním
vstupním místem
do pohornické
krajiny ze západu.
Důl dnes slouží pro
čerpání důlních vod
a prostřednictvím

Kozinec – návaznost
na obec Doubrava

vlečkové sítě je přímo

Vodní plocha Kozinec
je dalším výrazným
poklesovým jezerem
pohornické krajiny.
Jedná se o významný
přírodní biotop, který
je útočištěm mnoha

a dalšími sídly. Je

spojen s Ostravou
ovšem jedinečný
i tím, že se zde
nachází ucelené
zastavitelné plochy,
které jsou podle
územně plánovací

dokumentace určeny
k obnově. V rámci
pilotního projektu je
rovněž vhodný pro
ověření svého využití
v oblasti cestovního
ruchu. Nabízí se zde
například atraktivní
proměna skipové věže
na rozhlednu nebo
ověření možnosti např.
budoucího „fárání“ pro
veřejnost.

Energostezka
Myšlenka
energostezky,
jakožto pěšího
propojení Karviné
a Havířova, netradičně
využívá dalšího
z místních specifik,
a to energovodu
společnosti Veolia.
Pro realizaci tohoto

projektu hraje hned
několik skutečností.
Okolí energovodu je
z důvodu přístupnosti
k potrubí pravidelně
udržováno a jeho
velká část je navíc
lemována zpevněnými
komunikacemi.
V relativně krátkém
čase lze vytipovat
úseky, které je možno
vyznačit. Dále se
nabízí propojení
energostezky s dalšími
zajímavými místy
z hlediska přírody či
krajinných dominant.
Pro zatraktivnění
může vést stezka
v některých místech
nad potrubím
a simulovat tak
například stezky
v korunách stromů.
V neposlední řadě
lze celou trasu také
vnímat symbolicky

jako přechod
od černého uhlí
k obnovitelným
zdrojům energie.
Trasy pro cyklisty
Cyklistika je další
aktivitou, která může
pomoci k návratu
člověka zpět
do pohornické krajiny.
Pro zpřístupnění
krajiny a postupné
odbourávání
bariér a překážek
bylo navrženo a v
koncepci vyznačeno
sedm hlavních
tras využívajících
především místní
komunikace. Samotné
trasování bude
nutné provádět
zejména s ohledem
na propojení krajiny
s okolními sídly,
a vnímat je také jako
propojení uzlových

bodů. V úvahu chceme
při volbě tras vzít
atraktivní přírodní
plochy, zajímavé
geomorfologické tvary
i vzácné historické
objekty. Z hlediska
bezpečnosti pak
bude nutno myslet
na překonání bariér
ve formě přemostění

potoka, železniční
vlečky či rychlostní
komunikace.
Využití dolu 9. květen
a dolu Lazy

Důležitý projekt, jež
by měl dát odpověď
na jednu z palčivých
otázek přeměny

pohornické krajiny,
je využití důlních
areálů. Potřeba řešení
budoucího využití
areálu dolu 9. květen je
velice aktuální, neboť
v roce 2019 dochází
k jeho likvidaci těžební
společností. Stejná
situace nastává
u areálu dolu Lazy
s tím rozdílem, že
město Orlová projevilo
zájem o přeměnu
areálu na nové výrobní
aktivity. Každopádně
je potřeba v souladu
s Koncepcí předcházet
vzniku nových
brownfieldů a hledat
komplexní řešení této
problematiky.
Řešení lokality
Barbora
Projekt využití
této lokality je
velkou příležitostí

řešení nové podoby
rozvojové plochy, tzv.
zóny nad Barborou,
kde je v současné
době vydáno územní
rozhodnutí na hrubé
terénní úpravy.

pro nastartování
moderních
realizací a umístění
netradičních funkcí
a multimodálních
řešení přímo do centra
pohornické krajiny.
Vede nás k němu
aktuální potřeba

Integrovaný projekt
LIFE
Jedná se
o komunitární
program, do něhož
Moravskoslezský kraj
předložil koncept
žádosti s cílem
transformovat
pohornickou krajinu
v souladu s adaptací
na změnu klimatu.
Do procesu příprav
žádosti byli zapojeni
také významní územní
stakeholdeři, což
výrazně zvyšuje její
relevanci, odbornou
kvalitu, a tím pádem
i šanci na úspěch.
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Představení
veřejnosti
Rámcový návrh
možného využití krajiny
byl projednáván
s širokým spektrem
účastníků na
workshopech
a pracovních
jednáních. Na jaře
roku 2019 přišel ten
pravý čas představit
plody naší práce
všem zapojeným
i dotčeným subjektům.
Návrhová schémata,
základní principy
tvorby, prioritní
oblasti a rovněž
pilotní projekty byly
prezentovány na pěti
workshopech.

Samotná Koncepce
byla rovněž
prezentována
zástupcům
Evropské komise,
pracovním skupinám
Strategie rozvoje
Moravskoslezského
kraje, krajské komisi,
zástupcům Re:startu
či na jednáních uhelné
platformy s názvem
Coal Regions in
Transition. V průběhu
prací probíhala
rovněž jednání
se zpracovateli
integrovaného
projektu s názvem
Karviná všemi deseti,
který má dát městu
Karviná nový impulz

a přinést požadované
změny. S výsledky
a návrhovou částí se
mohla seznámit rovněž
široká veřejnost, a to
na festivalu Pestré
vrstvy či na setkání
Patriotů MSK.
Pracovních workshopů
k návrhové části se
zúčastnilo celkem
39 subjektů/institucí
a 65 osob. Připomínky
stakeholderů
a partnerů k návrhové
části se týkaly
hlavně zpřesnění či
doplnění uzlových
bodů, prioritních
projektů nebo
většího zdůraznění

ekonomického
aspektu.
Došlo k vyjasnění
terminologie, ale
zejména bylo kladně
přijato společné
pokračování prací na
realizaci Koncepce,
respektive na
programu POHO2030.

Memorandum
o spolupráci
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Symbolickým
zakončením
zpracované Koncepce
a potvrzením společné
shody na základních
principech a návrzích
programu POHO2030
byl podpis Memoranda
o spolupráci na realizaci
Koncepce a na rozvoji
území zástupců z řad
dotčených municipalit,
vlastníků nemovitostí
a partnerských
organizací.
Slavnostní akt
podpisu Memoranda
o spolupráci se
uskutečnil na akci Grand
Opening POHO2030
dne 17. 7.2019 v bývalém
dole Gabriela.

Mezi důležité body
Memoranda patří:
o

o

o

Bezpečně ukončit
těžbu a nalézt
nové využití
funkční technické
infrastruktury,
objektů a zdrojů
v areálech dolů.
Rozvíjet ekonomické
aktivity v území
a zlepšit sociálněekonomické
podmínky
s primárním využitím
ploch brownfieldů
a důlních areálů.

o

Poskytnout prostor
pro inovativní
projekty, jakými jsou
například podpora
obnovitelných zdrojů
energie, ověření
využití důlních vod,
tepla a metanu,
SMART technologie
nebo adaptace
na změnu klimatu.
Vytvořit nové
pracovní příležitosti
a rozšířit možnosti
pro volnočasové
aktivity.

o

Snížit
environmentální
zátěž a odstranit
staré ekologické
zátěže.

o

Využít stop historie
v podobě kulturního
a industriálního
dědictví.

o

Respektovat
zjištěnou geobiodiverzitu.

o

Vytvořit místní
značku včetně
loga a vyvážené
brandové
komunikace.

o

Realizovat
vzdělávací
a volnočasové
akce a další aktivity
podporující přeměnu
území.

Podpis Memoranda
se stal důležitým
a pozitivním
krokem v cestě
za transformací
pohornické krajiny.
Završil přípravnou fázi
koncepčního procesu
a zároveň zahájil
jeho první etapu –
Nastartování změn.

„Pohornická krajina Karvinska není
mrtvým prostorem bez života,
potenciálu a budoucnosti.
Odchodem člověka zemědělce,
a příchodem člověka horníka,
vznikl unikátní prostor, kde se
potkává devastující přeměna
reliéfu s prostorem bezpečným
pro život různých společenstev
živočichů, rostlin, ale zejména pro
návrat člověka.“

doc. Ing.

Barbara
Vojvodíková, Ph.D.

2019
2021

I. ETAPA

Nastartování
změn
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Koncepční
transformace
pohornické krajiny –
program POHO2030
- byl zahájen
podpisem Memoranda
o spolupráci v červenci
2019 a bude probíhat
v následujících letech
2020 a 2021. První
etapa je zaměřena
na nastartování změn,
na ustanovení nových
forem spolupráce
a organizace,
sjednocení vizí, sdílení
informací a rovněž
na zatraktivnění území.
Aktivity a činnosti
této fáze se budou
formovat v několika
oblastech.

Vznik platformy
a instituce
Platforma složená
ze zástupců všech
stakeholderů bude
tvořit společné
východisko pro
všestrannou
koordinovanou
spolupráci
a informovanost
aktérů v území. Stane
se zároveň hlavním
rozhodovacím
orgánem. Na základě
platformy budou
vytvářena projektová
partnerství a hledány
průsečíky pro zapojení
do programů, iniciativ
a projektů.
Činnosti platformy

budou doplňovat
pracovní skupiny, ale
také poradní skupina
tvořená českými
i mezinárodními
experty. K dispozici
bude rovněž výkonná
jednotka. Tu bude
do doby nalezení
vhodné právní
subjektivity a jedné
instituce zodpovědné
za celkovou
transformaci
zastávat společnost
Moravskoslezské
Investice
a Development, a.s.

Realizace
projektů,
zejména těch
pilotních
V souladu s Koncepcí
budou připravovány
a postupně
realizovány různorodé
pilotní projekty. Mimo
zatraktivnění území
s sebou přinesou také
další pozitivní dopady
na krajinu a život
člověka v ní.

Hledání zdrojů
Důležitou činností
v rámci první etapy
bude hledání
různorodých zdrojů
financování pro
realizaci pilotních,

ale i strategických
projektů v krajině.
Rovněž bude
monitorována příprava
podmínek nového
programového
období EU 2021-2027,
případně i ovlivňována
ve prospěch
programu POHO2030.
V neposlední řadě
budou také aktivně
vyhledávány soukromé
zdroje financování.

Marketing
a otevření
krajiny
Největší přímý dopad
na veřejnost budou
mít v průběhu první
etapy zcela určitě

realizace kulturních
akcí či volnočasových
a sportovních
aktivit. Ať už se bude
jednat o koncerty,
performance, debaty
nebo pochody
krajinou, v celkovém
kontextu mají tyto
akce především
přispět ke zpřístupnění
krajiny a změně úhlu
pohledu veřejnosti
na ni. Chceme
představit území
pohornické krajiny jako
ojedinělé místo, kterým
skutečně je. Spolu
s těmito akcemi bude
samozřejmě probíhat
příprava marketingové
strategie a podpůrné
kampaně.

„Při rekultivacích již
dnes není trendem
výsledky hornické
činnosti zahlazovat,
ale naopak je brát jako
nové dominanty krajiny
s potenciálem rekreačním
i ekosystémovým.
Šetrným postupem tak
lze dosáhnout vysoké
atraktivity pohornické
krajiny pro lidi, ale také
zvýšení její biodiverzity.“
RNDr.

Jan
Lenart, Ph.D.

2022
2026

II. ETAPA

Rozmach
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Plánem druhé etapy je
přinést do území nejen
realizaci pilotních
i strategických
projektů, ale také
soukromé zdroje
a investice. Program
POHO2030 už by
měl v této době být
dostatečně silně
zapsán do širšího
povědomí díky
pořádání akcí
podporujících novou
image regionu.
Založením instituce se
také otevřou možnosti
vícezdrojového
financování, takže
v území může
dojít k testování
partnerství veřejného

a soukromého sektoru.
I nadále budou
hledány vhodné
projekty, přístupy,
ale také správné
mozky a inovátoři.
Co konkrétního
od druhé etapy
očekáváme?
o

Dojde ke změně
využití areálů dolů.

o

Na plochách
brownfields najdou
příležitost nové
podnikatelské
aktivity.

o

Citlivě se propojí
oblasti pro člověka
i přírodu.

o

Infrastruktura
volnočasových
aktivit se dostane
na vyšší úroveň.

o

Rekultivované plochy
najdou různorodé
uplatnění a funkci.

o

Transformace bude
probíhat v souladu
s adaptací na změnu
klimatu.

„Jedním z nejpříjemnějších
zjištění při kulturně-historické
analýze pohornické krajiny
bylo to, že existují lidé, kteří
se ve svém volném čase
a na vlastní náklady snaží
zachránit chátrající historické
objekty a památná místa
v těžbou zasažené a lidmi
opuštěné krajině.“
Mgr.

Radim
Kravčík

2027
2030

III. ETAPA

Nový směr
transformace
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Během třetí etapy
bude našim úkolem
posoudit správnost
směru transformace.
Odpovědět si poctivě
na otázku, zda byly
naplněny naše vize
a realizovány takové
projekty, které
přispěly k úspěchu
a změně pohornické
krajiny na prosperující
území s pestrým
a udržitelným životem.
Tato etapa by se
zároveň měla nést
ve znamení synergie,
kdy spolupráce
mezi stakeholdery
a partnery vede
k dalším projektům,
dosahuje vyšší úrovně

výsledků a přispívá
k vzájemnému
obohacování.
Očekáváme od ní
také tyto konkrétní
výsledky:
o

Dojde k revitalizaci či
rekonverzi rozsáhlých
ploch po hornické
činnosti.

o

Plochy po dolech
ČSA, Darkov a ČSM
najdou nové
uplatnění.

o

V území najdou
prostor technologické
parky, kreativní centra,
galerie, výstavní
prostory, konferenční

prostory, tematické
expozice a další.
Jsme si dobře vědomi,
že třetí etapou náš
příběh a práce ani
zdaleka nekončí.
A tak už v jejím
průběhu bude
tvořena vize na další
období, na období
2030+. Chceme,
aby příští generace
mohly nejen sklízet
plody naší práce, ale
zároveň se také samy
podílet na rozvoji
a smysluplném využití
tohoto krásného
a jedinečného kousku
naší země, kterému
říkáme pohornická
krajina Karvinska.
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