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Odbornou konferenci Průmyslová krajina pořádá Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje od roku 
2004. Témata byla věnována aktuálním otázkám v oblasti environmentu a  energetiky v regionu. Jde o kon− 
ferenci putovní, tj. dle jednotlivých témat je pořádána v dané části Moravskoslezského kraje (v minulosti  
např. ve městech Karviná, Ostrava nebo Opava). Minulý ročník byl například zaměřen na problematiku 
brownfields a energetiku.

PRŮMYSLOVÁ KRAJINA 2011
Letošní již sedmý ročník odborné konference Průmyslová krajina se odehrál 22. března 2011 v Havířově,    
v Domě kultury Radost. Konference se zabývala dvěma stěžejními tématy: územním plánem jako 
nástrojem rozvoje území a hospodařením s vodou v průmyslové krajině. Zúčastnili se jí zástupci minister−
stva průmyslu a obchodu, představitelé Moravskoslezského kraje, měst a obcí regionu, zástupci vysokých 
škol, státních institucí i soukromých podniků. 

ZÁVĚRY KONFERENCE
 Požádat vládu ČR o zjednání finanční nápravy prostředků určených na sanační práce a revitalizaci nega−

tivních důsledků hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském kraji před rokem 1991, tj. vrácení 
zpět finančních prostředků (6 mld. Kč), které byly použity pro ekologickou sanaci na jižní Moravě a do− 
řešení problematiky daně z přidané hodnoty.

 Realizovat změnu dokumentu „Podmínky ochrany ložiska…” z roku 1998 v kontextu současného stavu 
hornické činnosti a výsledků těžebních aktivit dle dlouhodobého podnikatelského záměru OKD, a.s. do 
roku 2030.

 Využít stávající dopravní infrastrukturu s důrazem na železnici k propojení sídel a ke zpřístupnění nově 
vznikajících rozvojových lokalit v poprůmyslových oblastech.

 Využít fondy (národní i evropské) ke zpracování rozvoje území mezi městy Havířov, Karviná a Orlová        
v návaznosti na územní plánování a plány rozvoje dotčených měst a obcí, včetně zohlednění environ−
mentálních podmínek.  
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Vláda vyčlenila na obnovu poprůmyslových území v kraji 20 miliard korun

Na odstraňování negativních důsledků hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském kraji, které vznikly 
před rokem 1991, vyčlenila vláda částku 20 miliard korun. Řekl to Vít Kaštovský z ministerstva průmyslu      
a obchodu na odborné konferenci Průmyslová krajina. „Částka 20 miliard korun je určena na program 
řešení ekologické a částečně hospodářské revitalizace v Moravskoslezském kraji. Ten probíhá od roku 
2002 až do roku 2018 a je založen na realizaci předem vyspecifikovaných prioritních projektů,” uvedl Vít 
Kaštovský, zástupce ředitele odboru hornictví a stavebnictví Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Zástupci regionu však namítají, že z dvaceti miliard korun určených pro region už šest miliard chybí. „Byly po− 
užity na zahlazení ekologických škod po těžbě ropy na jižní Moravě. Chceme proto, aby částka byla znovu 
navýšena a zohledněno i DPH,” vysvětlil Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje a předseda představenstva Krajské hospodářské komory MSK s tím, že se tak může stát, že na všechny 
projekty peníze nebudou. Účastníci konference proto odsouhlasili oslovit s tímto požadavkem vládu.

V regionu bylo do konce roku 2010 podle Víta Kaštovského zatím ukončeno 56 projektů v celkovém finan− 
čním objemu zhruba 0,75 miliardy korun. Nyní probíhá realizace 52 projektů za asi 3,46 miliardy korun. „Dále 
bylo na ministerstvo financí předáno k přípravě a zadání veřejné zakázky 25 projektů za 3,18 miliardy korun 
a meziresortní komise pro řešení revitalizace v Moravskoslezském kraji přijala do svého programu dalších 
asi 130 projektů. Ty by potom měly přijít zhruba na 13 miliard korun,” upřesnil Vít Kaštovský.

Vedle státního podniku Diamo, společnosti Vítkovice, státního podniku Povodí Odry, či společnosti OKD 
uplatnily v rámci programu také své projekty města a obce kraje. K významným patří například projekt 
Komplexní řešení nekontrolovaných výstupů metanu, který začal v minulém roce. K podstatným sanačně 
rekultivačním projektům patří třeba sanace a rekultivace území Křemenec v Karviné − Doly, dále rekultivace 
území Darkov − tzv. Darkovské moře, které by mělo v budoucnu sloužit pro rekreaci obyvatel Karviné. 
Dalšími jsou třeba přípravy areálů po hutních a důlních podnicích. „Současně s tématem revitalizace po− 
průmyslových území se diskutovalo o účelném využití dopravní infrastruktury. O jejím významu hovořil 
například Otto Roháč ze společnosti AWT,” uvedl generální ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslez−
ského kraje Miroslav Fabian. Dalším podstatným tématem potom byla voda v průmyslové krajině.

Výstavba golfového areálu u Dolu Darkov

Areál bývalého Dolu Dukla − nová rozvojová 
plocha

Ing. Arch. Eva Spasovová informuje o přípra− 
vě rozvojové zóny Hrušov


