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VŠB-TUO FAST

- konverze dolu 
Gabriela, Barbora

- urbanistické řešení 
oblasti šikmého 
kostela 

FOTOGRAFICKÝ WS

- dokumentace 
současného stavu

- přilákání odborné 
veřejnosti

ETAPA E#1 (19-21)
ZAHÁJENÉ PROJEKTY

FA ČVUT

- návštěvnické centrum 
u šikmého kostela

FOOD&WINE

- gastroakce pro 
širokou veřejnost

FILMTRIP

- CFC uspořádá pro 
filmaře 
komentovanou 
prohlídku POHO2030 

KARVINSKÉ MOŘE

- zatraktivnění unikátní 
vodní plochy 

CYKLOSTEZKY

- propojení oblasti

3D DIGITAL TWIN

- virtualizace a 
digitalizace celé 
oblasti



zkrácený název stručný popis umístění projektu 
Zóna Barbora Vybudování strategické průmyslové zóny (v současné době k dispozici 62 ha) Karviná-Doly
Lávka Podpořit rozvoj příhraničního cestovního ruchu s napojením na stávající cyklostezky 

na obou straně hranic a vytvořit tak napojení na přírodní a rekreační zóny vzniklé 
na rekultivovaném území postižené těžbou, např.  Karvinského moře či další. 

Karviná-Louky

Barbora Realizace rozvojové zóny Centrální část POHO 2030, 
pozemky v okolí bývalého dolu 
Barbora, Karviná Doly

Solární elektrárny Využití vytipovaných rozvojových ploch k vybudování solárních elektráren a úložišť Pozemky v POHO 2030, 
nevyužitelné, nezastavitelné, 
primárně definovány jako 
„ostatní plochy“

Vodík pro Zelenější 
kraj

Cílem projektu je posouzení dostupné technologie z  hlediska  technicko-
ekonomického. Předprojektová příprava pro nákup technologie výroby vodíku, 
instalace technologie na vytypované lokalitě pro zlepšení veřejné dopravy v 
Moravskoslezském kraji.

Karvinská část OKD.

AVDD Cílem projektu je hledání společenské shody ve využívání bývalých důlních areálů, 
resp. důlních děl. Celospolečenské a globální změny ukazují, že likvidovaná důlní 
díla umožňují i jiné využití než to, že budou zasypána nebo jinak nevratně 
znepřístupněna. Ukazuje se, že ve světě dochází k hledání konsensu ve využívání 
důlního prostředí pro skladování materiálu, odpadů, vzniku podzemních 
výzkumných pracovišť, řešení problematiky geotermálních energií, skladování 
energií aj.

Doly Lazy, ČSA, Darkov

DDA-TLS Cílem projektu je zachytit do digitální podoby (mračna bodů) důlní areály, které 
budou v období let 2020-2024 vstupovat do procesu útlumu, technické likvidace. 
Jedná se o jedinečné krajinné dominanty, které se v krajině Karvinska vyskytují více 
než 150 let (ČSA, Lazy, Gabriela, Barbora). Ovšem ne všechny budou zachovány, 
proto projekt digitalizace/pasportizace důlních objektů s využitím nejmodernějším 
prostředků umožňuje zachycení jejich reálné podoby do digitální formy.

Doly Barbora, Gabriela, Lazy, 
ČSA, př. Darkov

ETAPA E#1 (19-21)
PROJEKTY A PLÁN 2020



Transformace 
důlních závodů – 
lokalit a jejich okolí

Areál dolů je specificky vybudován pouze pro realizaci procesu dobývání, úpravy 
uhlí a jeho expedice (zástavba, a infrastruktura, atd.) . Stáv. budovy a stavby :  
obtížná  využitelnost pro jiné účely, takže blokují další rozvoj lokality. Sítě a 
infrastruktura na druhé straně jsou dimenzovány tak, že mnohonásobně svou 
kapacitou mohou převyšovat potřeby areálu do budoucna – příjezdové 
komunikace, napojení na železniční vlečku, manipulační plochy, parkoviště, 
dostatečná kapacita pro připojení energií, technologická potrubí, přívody vody, 
důlní plyn, kanalizace, apod. Nejedná se jen o infrastrukturu v areálech, ale též o 
infrastrukturu v okolí sloužící nejen pro potřeby důlních lokalit (kanalizace, čerpací 
stanice, rozvody provozní vody, apod.) Proto je nutné definovat budoucí využití 
stávajících 8   areálů, provést příslušné demolice a zajistit, aby strategická 
infrastruktura byla definována a následně byla zajištěna její ekonomicky profitabilní 
existence a efektivní využití pro třetí strany.

Areály důlních závodů (9. 
květen, Lazy, Darkov, Jan Karel, 
PZ Darkov, ČSM sever, ČSM jih, 
Doubrava 3)

POHO2030 - 
Marketing 

Jednou z prioritních oblastí POHO2030 je rovněž marketing a otevírání krajiny 
lidem. Jedná se o oblast, která má přispět:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- ke změně image oblasti, 
- má pomoci ke změně a transformaci území v souladu s principy udržitelného 
rozvoje, 
- odborné veřejnosti, ale zejména širší veřejnosti představí pohornickou krajinu 
jako ojedinělé místo se spoustou zajímavostí, o kterých málokdo ví, 
- umožní lidem pohornickou krajinu znovu objevit a „zažít“.   
Tento projekt se skládá z několika částí:
- Vytvoření brandu POHO2030, včetně marketingové strategie (částečně již 
vytvořeno – vytvořen web, logo, propagační materiály)
- Akce pro veřejnost – akce zpřístupňující krajinu jako kulturní a společenské akce, 
výlety za geobiodiverzitou, cykloprojížďky, plenéry/workshopy atd.
- Spolupráce s ostatními stakeholdery 

Projekt se dotýká celé oblasti 
pohornické krajiny. 

3Dtwin POHO2030 Vytvoření 3D virtuálního modelu oblasti umožňuje dokonalé zachycení stavu pro 
účely budoucího plánování a návrhu využití oblasti, včetně případného použití dat 
ze senzorů pro účely predikce změn krajiny (důlní vlivy, důlní plyny). Možnosti 
aplikací dalších prvků – toky energií, emisí, teplot, atd.  

3D virtuální model POHO2030 - 
přímá souvislost s 
MASTERPLANEM

Energetické využití 
dolů 

Nyní aktivní doly přechází do útlumu z vidinou celkové likvidace. Záměrem projektu 
je využití jejich potenciálu z hlediska produkce a ukládání energie. 

Jímání a využití důlních plynů – výroba elektřiny, vodíku, tepla
Využití důlních jam – aplikací technologie závaží na principu přečerpávací elektrárny 
je možno efektivně řešit ukládání špičkových množství energie z obnovitelných 
zdrojů

Bude posouzeno v širších 
souvislostech po uzavření 
jednotlivých dolů v oblasti



ETAPA E#1 (19-21)
PROJEKTY A PROCES

LONG LIST

KRITÉ
RIA

SHORT LIST

PROJEKT A

PROJEKT B PROJEKT 
C

PROJEKT D

ORGANIZACE
PROJEKT A PROJEKT B PROJEKT C PROJEKT D

KRITÉRIA:

• Proporcionalita

• Udržitelnost

• Strategie EU2050, ČR, MSK, 

• Koncepce, Adaptace, 

• Redundance
ORGANIZACE:

• Programové období

• MasterPlan

• Územní Plánování

• Strategie rozvoje

HARMONOGRAM 



ETAPA E#1 (19-21)
PROJEKTY 

ENVIRONMENTÁLNÍ
27%

EKONOMICKÝ
37%

SOCIÁLNÍ
36%



ETAPA E#1 (19-21)
PROJEKTY

SEGREGACE INTEGRACE









Etapy

Cíle

Harmonogram

Cílové skupiny

Nositel

Financování

Kontrola

MARKETINGOVÁ STRATEGIE



MARKETINGOVÁ STRATEGIE
0. ETAPA

2 SPECIFICKÉ CÍLE

LOGOMANUÁL

WEB, FOTO, VIDEO, LETÁK

GRAND OPENING POHO2030

#START  #MSID  #KONCEPCE  #PREDSTAVENI   #POHO2030

#LOGO   #TYM   #DUVERA   #JEDNANI   #PRVNIVYSTUPY

#MEMORANDUM   #GABRIELA   #STAKEHOLDERS   #HALOO



MARKETINGOVÁ STRATEGIE
0. ETAPA



MARKETINGOVÁ STRATEGIE
1. ETAPA

5 SPECIFICKÝCH CÍLŮ

4 CÍLOVÉ SKUPINY

AKTIVITY, HARMONOGRAM, ROZPOČET

SPOLUPRÁCE

#STAKEHOLDERS  #PLATFORMA   #PROCESY  #DATABAZE

#LIDI   #JANACKUVMAJ   #FOTOWORKSHOP   #FILM  #FESTIVALY

#DUVERA   #PRBALICKY   #FIRMY   #KOMUNITY  #BRAND



MARKETINGOVÁ STRATEGIE
1. ETAPA

Moravskoslezský kraj a 
MSID
• Vedení kraje
• Vedoucí oddělení kraje
• Zaměstnanci MSID

Odborná veřejnost
• Média
• Odborníci (urbanismus, architektura, 

marketing, energetika)
• Umělci
• Sportovci
• Investoři, developeři

Stakeholders
• Signatáři Memoranda
• Členové pracovních skupin
• Členové Poradní skupiny
• Aktéři partnerských programů a 

projektu

Široká veřejnost
• Aktivní obyvatelé kraje
• Studenti
• Komunity
• Influenceři
• LOVE BRAND firmy

CÍLOVÉ
SKUPINY



MARKETINGOVÁ STRATEGIE
1. ETAPA (2020)

Aktivity Cílové skupiny
Narozeniny POHO2030 * STK, MSK a MSID

Fotoworkshop * * Veřejnost – odborná + široká

Výstavy (foto, film, architektura) * * * * Veřejnost – odborná + široká

Letní škola architektury * Veřejnost – odborná + široká

Film Location Tour * Veřejnost – odborná + široká

Food&Wine Festival * * Veřejnost – odborná + široká

Janáčkův Máj * Veřejnost – odborná + široká

Sport game * Veřejnost – odborná + široká

Spolupráce s místními firmami – LOVE 
BRAND

* * * * Veřejnost – odborná + široká

1Q 2Q 3Q 4Q



MARKETINGOVÁ STRATEGIE
1. ETAPA (2020)

Aktivity Cílové skupiny
Práce s místními komunitami * * * * Veřejnost – odborná + široká

Databáze kontaktů * * * * Všichni

Zapojení do partnerských programů * * * * Všichni

Informovanost a sdílení * * * * Všichni

Mapování zahraničních subjektů, dobrá 
praxe

* * * Všichni

Pracovní skupina MKT * * STK, MSK a MSID

Ostatní pracovní skupiny * * STK, MSK a MSID

Pracovní jednání s MSK * * * * MSK a MSID

Poradní skupina * * STK, MSK a MSID

Vytvoření „Kuchařky“ * Všichni

1Q 2Q 3Q 4Q



MARKETINGOVÁ STRATEGIE
1. ETAPA (2020)

Aktivity Cílové skupiny
Web a sociální sítě * * * * Všichni

PR balíčky (projekty) * * * * Všichni

Video * Všichni

Prezentační expozice * * * * Všichni

Marketingové kampaně * * Dle povahy kampaně

Prezentace a participace na akcích 
partnerů

* * * * Všichni

Monitoring a analytika dat * * * * Všichni

Tiskoviny * * * * Všichni

Vystoupení na odborných konferencích * * * * Všichni

Spolupráce s VŠ * * * STK, veřejnost – odborná a široká

Etický kodex * Všichni

1Q 2Q 3Q 4Q



MARKETINGOVÁ STRATEGIE
1. ETAPA

FINANCOVÁNÍ   /   NOSITEL   /   KONTROLA   /   SOUČINNOST



MARKETINGOVÁ STRATEGIE
2. ETAPA

NASTAVENÍ CÍLŮ

AKTIVITY

VYHODNOCENÍ

SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ FINANCOVÁNÍ

#INSTITUCE  #DUVERA   #DOBREJMENO   #SPOLUPRACE

#PARTNERSTVI   #STAKEHOLDERS   #PROJEKTY   #VEREJNOST

#NABIDKALOKALIT   #VOLNYCAS   #ZMENA   #POVEDOMI



MARKETINGOVÁ STRATEGIE
3. ETAPA

NASTAVENÍ CÍLŮ

AKTIVITY

VYHODNOCENÍ

POKRAČOVÁNÍ BEZ KONCE

#TRANSFORMACE  #REVITALIZACE  #SYNERGIE  

#IMAGE  #DOBRAPRAXE  #LOVEBRAND  #MINDSET  #SVET

#MISTOPROSETKANI  #MISTOPROBYZNYS  #MISTOPROZIVOT



VIZE

KRAJINA ENERGIE



VIZE

KALASATAMA

HAMMARBY

QUAYSIDE



ENERGIE



CIRKULACE



UDRŽITELNOST



KONKRÉTNÍ
• Virtualizace energetiky

• Plazmatická pyrolýza 

• Smart campus Barbora 

• CH4 – H2

• Bio-geo koridory

• Urbanismus s vlivem cirkulární ekonomiky

• Komunitní inovátorství

• Chytré nakládání s vodou

• atd



PLATFORMA

Činnosti v platformě:

• Koordinace

• Informovanost

• Hledání zdrojů

• Hledání řešení

• Řízení projektů

• Marketing

Nástroje platformy:

• SharePoint – sdílený prostor

• Pracovní skupiny

• Poradní skupina

• Procesy



MASTERPLAN

• Energetická koncepce

• Dopravní koncepce

• Krajinářská koncepce

• Urbanistická koncepce

• Koncepce konverzí průmyslového dědictví

• Koncepce resocializací

• Analýza technické infrastruktury

• Projekty stakeholderů 

• Plán útlumu

• IP LIFE: 

• koncepce adaptace

• koncepce udržitelnosti

• koncepce uhlíkové neutrality

MASTERPLAN



PORADNÍ SKUPINA

• Krajina

• Architektura + urbanismus

• Energetika

• Cirkulární eko + odpad

• Doprava

• Příroda + biodiverzita

• Voda

• ICT

• Hornictví + geologie

• Marketing

• Finance

• Právo

• Filozofie

PORADNÍ 
SKUPINA

projekt projekt projekt

Poradní skupina

Řízení 
programu



DĚKUJI ZA POZORNOST


