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Integrativní přeměna těžebních lokalit
Kapacity z několika evropských zemí vystoupily 12. října 2011 na
veřejném sympoziu v Chodově, aby představily různé přístupy
regionálního rozvoje bývalých hornických regionů
Okamžik ukončení těžby v sokolovském revíru se nezadržitelně blíží a je potřeba se na to
patřičně připravit. Takový signál vyslalo mezinárodní sympozium na téma integrativní
přeměna těžebních lokalit, které hostilo ve středu 12. října město Chodov. Akce se zúčastnilo
kolem 100 lidí ze 7 evropských zemí. Řečníci mluvili o budoucnosti hornických regionů a
zabývali se otázkou, jakou cestou by se Sokolovsko a další evropské hornické regiony mohly
ubírat po ukončení těžebních aktivit. Jednou z možností, jak situaci zvládnout, je podle
odborníků využití potenciálů, které těžební průmysl v regionu zanechal. Budoucnost vidí taktéž
například ve zvýšení vzdělanosti obyvatelstva či podpoření takových záměrů a projektů, které
se mají šanci udržet.
Mezinárodní konference byla uspořádána v rámci projektu ReSource, který představuje
iniciativu regionů střední Evropy (z Čech, Německa, Rakouska, Slovinska a Maďarska), které
jsou charakteristické malými a středními městy, v nichž těžební průmysl slábne nebo byl již v
nedávné době ukončen.
Podle odborníků ukončení těžby na Sokolovsku bude pro region znamenat velké změny a
problémy, které nelze úspěšně vyřešit v období několika málo let. „Navíc se již nyní zakládá na
novou tvář zdejší krajiny a výsledky této činnosti budou hotové až za více než deset let. Je třeba
předem vědět, kam se bude ubírat ekonomika regionu. Na jakou výrobu a služby se bude region
zaměřovat. Jak vytvoříme tisíce nových pracovních míst po propuštění horníků. Jak udržíme
mladé a inteligentní lidi v regionu či jak změníme negativní image Sokolovska v očích občanů
České republiky, aby okres navštěvovali a trávili zde volný čas,“ uvedla manažerka projektu
ReSource za českou stranu Jitka Sudorová. „Otázek je stále více než odpovědí a právě to bylo
motivem, proč se obce Sokolovska přihlásily do mezinárodního projektu s názvem ReSource,“
doplnila. Vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje Jaromír Musil otevřeně řekl, že
Sokolovsko je velký problém, kterým se musí vedení kraje patřičně zabývat. „Za velice důležité
považuji revitalizaci centra vzdělávání v Sokolově. Okresu totiž nejlépe pomůžeme, když
budeme podporovat vzdělanost,“ zdůraznil Jaromír Musil.
„Zjednodušeně se dá říci, že se hledá způsob, jak využít post-těžebních potenciálů
ekonomicky či pro cestovní ruch. Na sympoziu o tom přednášela řada kapacit z jednotlivých
evropských zemí. Prezentovány byly zajímavé návrhy řešení pro Sokolovsko, ale i příklady z
ostatních zemí, kde se museli vypořádat s následky těžby. Od nich jsme se dozvěděli, jak se jim
podařilo do regionu dostat návštěvníky a peníze,“ uvedl k sympoziu místostarosta Chodova
Patrik Pizinger. Podle Jitky Sudorové přinesla konference důkazy o tom, že Sokolovsko se
svými problémy není osamocené a že se má kde učit.
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Prezentovány byly přístupy plánování obnovy krajiny z Německa, Rakouska, Slovinska či
Belgie, samozřejmě i z Česka. V rámci pracovní skupiny Integrativní přístupy projektu
ReSource byly vypracovány 4 tzv. masterplány (územní generely), zabývající se využitím
území po ukončení těžby. Všechny byly na symposiu představeny: jedná se o urbanistickou
studii pro Sokolovský hornický region (lomy Jiří a Družba), masterplan pro lom Welzow-Jih
v německé Lužici, masterplan pro německý hornický region Wismut v oblasti Aue, a posledním
je slovinský hornický region Zasavje. Kromě masterplánů byly na sympoziu představeny
architektonické soutěže pro přeměnu hornických brownfieldů a usedlostí. Velmi zajímavým
příspěvkem byla ukázka transformace belgického hornického regionu Limburg či projekt
bývalého hornického města Ostravy stát se Evropským městem kultury.
Za Sokolovskou uhelnou, a.s. vstoupil na sympoziu technický ředitel Jiří Pöpperl a nastínil
budoucnost regionu z pohledu těžební společnosti. „Pokud přijde investor nebo zájemce se
smysluplným projektem, který je ekonomicky životaschopný, tak se s námi určitě na podpoře
domluví. Může jít o využití ploch, pronájem zařízení či pomoc při výstavbě průmyslových zón.
Všechno je to o konkrétní debatě,“ konstatoval Jiří Pöpperl. Podle těžařů lze ukončení dolování
v okrese očekávat zhruba v letech 2035 až 2037. „Může se nám zdát, že se to blíží malými
krůčky. Za dva roky to však budou kroky a po pěti letech již skoky. Na řešení problémů se tedy
musíme připravit včas,“ zdůraznil předseda Mikroregionu Sokolov – východ Ivan Stefan.
„Na závěr akce jsme chtěli následovat příkladu konference v Großräschen, kde byl podepsán
dokument principů rozvoje post-těžebního území v podobě charty, kterou připravil partner
projektu ReSource IBA Fürst-Pückler-Land. V našem případě jsme připravili deklaraci
budoucího rozvoje Sokolovska,“ uvedla Sudorová. Tento dokument, jak se ukázalo, bude muset
být ještě řádně prodiskutován všemi signatáři před samotným podpisem a jeho oficiálním
přijetím.
„Byla to největší mezinárodní konference, která se tu kdy konala. Pro nás je to opravdu velká
pocta,“ poznamenal Pizinger.
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