
„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.“
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Země 
tisíce 
možností

Co je to pohornická krajina? Otázka, na kterou je možno 

odpovědět desítkami různých způsobů. Pokud ale 

chceme hledět do budoucna, je na místě odpovědět si 

pragmaticky. Pohornická krajina je prostor s nekonečným 

potenciálem, zasluhující si moderní a koncepční přístup 

rozvoje. Především je to ale výzva… Výzva, kterou můžeme, 

a měli bychom, uchopit a zdejší krajinu úspěšně rozvíjet ku 

prospěchu celého kraje i nás samotných. Díky špičkovým 

analýzám renomovaných odborníků známe její silné i slabé 

stránky. Výsledkem jejich několikaměsíční práce je ucelený 

a komplexní soubor návrhů, které v budoucnu pomohou 

zajistit efektivní přeměnu tohoto úžasného území. 

Vize 
budoucnosti

Odchodem člověka zemědělce – dlouhodobého obyvatele 

krajiny s kořeny a vazbami – a příchodem člověka horníka 

bez historických kořenů, vznikl unikátní prostor, kde se i přes 

devastující přeměnu reliéfu vyskytují vzácná společenstva 

rostlin i živočichů. 

Našim úkolem je nejen vracet krajinu přírodě, jak se to děje 

prostřednictvím rekultivačních prací a spontánní sukcesí, 

ale rovněž navrátit krajině člověka a uzavřít tak pomyslný 

historický kruh. Vize ambiciózní a odvážná, ale rozhodně 

také smysluplná a proveditelná.
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Všechno 
chce svůj 
čas

Pohornická krajina se může zdánlivě jevit jako 

nehostinný, zanedbaný a po technické stránce 

zcela nestabilní prostor. Je to představa, kterou 

nelze zlomit v krátkém časovém horizontu. 

Právě proto je potřeba na její změně pracovat 

dlouhodobě. Zásadní pro nás pro všechny je 

uvědomit si, že jednotlivé kroky nelze zvládnout 

v letech, ale spíše v dekádách. Krajina potřebuje 

svůj čas, svou dlouhodobou koncepci, plán, 

kterého se bude držet i příští generace. Potřebuje 

se stabilně rozvíjet. Proto je v počáteční fázi 

její přeměny nezbytné se zamyslet, jak nastavit 

celkový management tak, aby nebyl závislý 

na změnách ve vedení kraje nebo jednotlivých 

obcí. Pokud se nám to podaří, pohornická krajina 

se postupem času stane tím, čím si zaslouží být – 

nedílnou a krásnou součástí našich životů, místem, 

kde chceme trávit svůj čas.
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