RESOURCE –
Přeměna problémů v potenciály
Po ukončení těžby hornické regiony
obvykle čelí velkým výzvám ohledně jejich
ekonomické a sociální budoucnosti.
Jednou z možností, jak tento nelehký proces
přeměny zvládnout, je identifikace
a následné využití potenciálů, které těžební
průmysl v regionu zanechal.
Mezinárodní veřejné sympozium
o různých integrativních přístupech napříč
střední Evropou se zabývá otázkou, jak
územně uspořádat opětovné využití posttěžebních potenciálů.
Toto sympozium je součástí projektu
„ReSource – Přeměna problémů v potenciály“
spolufinancovaného z programu CENTRAL
EUROPE.

www.resource-ce.eu
www.sokolov-vychod.cz

ReSource představuje iniciativu regionů
střední Evropy, které jsou charakteristické
malými a středními městy, v nichž těžební
průmysl slábne nebo byl již v nedávné
době ukončen. Cílem projektu je obnovit
konkurenceschopnost těchto strukturálně
postižených oblastí a podpořit udržitelný
rozvoj. Projekt podněcuje chápání hmotného
a duševního odkazu hornictví jako zdroje,
který je třeba využít.
Toto veřejné sympozium nabízí místo pro
mezinárodní výměnu zkušeností a prezentaci
výstupů projektu ReSource.
Sympozium je zaměřeno na:
výsledky pracovní skupiny ReSource
„Integrativní přístupy k využívání posttěžebních potenciálů“ v oblastech
masterplánů pro bývalé hornické regiony
a architektonické veřejné soutěže pro
hornické lokality,
stanovení širšího rámce a ukázka dalších
příkladů napříč Evropou
regionální přijetí principů budoucího
rozvoje Sokolovska

POŘADATEL
Mikroregion Sokolov–východ
Královské Poříčí

ve spolupráci s
Leibnitzovým institutem ekologického
a regionálního rozvoje Drážďany – IOER, D

INTEGRATIVNÍ PŘEMĚNA
TĚŽEBNÍCH LOKALIT slibný přístup
k regionálnímu rozvoji
bývalých hornických regionů

a městem Chodov

Veřejné sympozium v rámci
mezinárodního projektu ReSource
a jeho pracovní skupiny
Integrativní přístupy
12. října 2011
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Program akce

Část II – Porovnání metod územního
plánování v rámci střední Evropy

Moderátor: Dr. Peter Wirth (IOER, Drážďany, D)
Přivítání
Ing. Ivan Stefan

9.30

(předseda správní rady Mikroregionu Sokolov-východ)

Úvodní projev
9.35
Ing. Václav Živný (Místopředseda výboru pro regionální rozvoj
Krajského úřadu Karlovarského kraje)

Část I – Sokolovský hornický region
Regionální rozvojové aktivity
Krajského úřadu Karlovarského kraje
Ing. arch. Jaromír Musil

9.50

(vedoucí Odboru regionálního rozvoje, KÚKK)

Sokolov: aktivní těžba, rekultivace
a nové perspektivy
Ing. Miroslav Makovička

10.00

(manažer Mikroregionu Sokolov-východ)

Porovnání Sokolovského hornického regionu
s jinými hornickými regiony
z akademického pohledu
Bc. Ing. Zdeňka Lipovská

10.25

(Ateliér Petr Martínek, Karlovy Vary)

Masterplan pro hornický region “Wismut”
11.25
u města Aue – přístup vycházející z využití akce
v podobě zahradnické výstavy jako
nástroje udržitelného rozvoje
Dr. Gabriele Seelemann (Fagus GmbH, Markkleeberg, D)
11.45
Masterplan pro Lužický hornický
region “Welzow” – aktivní účast občanů
v kombinaci s technikou vytváření scénářů
pro rozvoj post-těžební krajiny
Interim-Professor Brigitte Scholz (BTU Cottbus, D)
Matthias Rottmann, DeZwarteHond
Masterplan pro hornický region “Zasavje” 12.05
Rekultivované důlní oblasti - příležitost
pro rozvoj regionu Zasavje
Metod Garantini (Regionální rozvojové centrum Zasavje, SLO)
Diskuze
12.25
Oběd
12.40
Kino
13.20
(promítání krátkého filmu ze setkání hornických měst

(manažer projektu ReSource)

Diskuze
Přestávka a tisková konference

11.05

(Rotterdam / Berlin, NL / D)
10.10

(Mendelova Univerzita v Brně)

Pracovní skupina „Integrativní přístupy“
projektu ReSource – přehled a výsledky
Ing. Jitka Sudorová

Masterplan pro Sokolovský hornický region Urbanistická studie založená
na komunitním plánování
Ing. Arch. Petr Martínek

v Chodově v září 2011)
10.35
10.45

Část III – Prohlídka architektonických
veřejných soutěží hornických lokalit
Revitalizace hornických měst
13.45
pomocí architektonických veřejných soutěží –
příklady měst Oelsnitz/Erzgebirge (D) a Eisenerz (AT)
Dr. Tobias Eisold
(Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH, Dresden, DE)
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Gerfried Tiffner (Steirische Eisenstraße e. V., AT)

Část IV – Další příklady
integrativních přístupů k využití
post-těžebních potenciálů

Dodatečné informace

Budoucnost Sokolovského regionu
14.15
z pohledu těžební společnosti Sokolovská uhelná,
právní nástupce, a.s.
Ing. Jiří Pöpperl (Sokolovská uhelná, a. s.)
Žádost města Ostrava stát se
14.30
Evropským hlavním městem kultury
s využitím průmyslového dědictví
Ing. Michal Hrotík
(vedoucí Odboru kultury a zdravotnictví, Magistrát města Ostrava)
14.45
Opětovný rozvoj hornického
regionu Limburg (Belgie)
Paul Boutsen (Het Vervolg vzw - Projectencentrum van de

Mijnstreek, Projektové centrum pro uhelné regiony, BE)

Diskuze

15.15

Závěrečná diskuze a regionální
přijetí principů budoucího
rozvoje sokolovska
Uplatnění zásad rekultivace projektu
ReSource pro Sokolovský region
Ing. Josef Hora

15.30

(starosta města Chodov, člen Mikroregionu Sokolov-východ)
15.45
Pódiová diskuze
Moderátor: Ing. Miroslav Makovička
(manažer Mikroregionu Sokolov-východ)
Ing. Ivan Stefan (Mikroregion Sokolov-východ)
Ing. arch. Jaromír Musil (Odbor reg. rozvoje, KÚKK)
RNDr. Ivo Ryšlavý (Vedoucí samostatného oddělení regionál-

ních pracovišť, MMR)

Ing. Jiří Pöpperl (Sokolovská uhelná a. s.)
Podpis deklarace
o budoucím rozvoji Sokolovska
Ukončení a závěrečné slovo
Dr. Peter Wirth (IOER, Drážďany, D)

16.15
16.20

Sympozium
Datum: středa 12. října 2011
Čas: 9:30 - 16:30
Místo: Kulturní a společenské centrum Chodov
Náměstí ČSM 1022, 357 35 Chodov
Účast na sympoziu je bezplatná.
Simultánní tlumočení: čeština, angličtina, němčina
Exkurze
Autobusové výlety s průvodcem,
výjezd od Parkhotelu Sokolov
Husovy sady 2044, 3560 01 Sokolov
Nutná registrace na: msv.stepankova@seznam.cz
Úterý, 11. října 2011, 13:00
Prohlídka příkladů rekultivace v okolí Sokolova
(koupaliště Michal, arboretum, golfové hřiště).
Prohlídka kulturního dědictví
Karlovarského kraje.
Čtvrtek 13. října 2011, 9:00
Návštěva vyhlídkových míst na aktivní lomy Jiří
a Družba s průvodcem.
Prohlídka rekultivovaného lomu a budoucího
jezera Medard-Libík na kole (dle počasí),
případně: návštěva vyhlídkových míst na budoucí
jezero Medard, vyhlídka na Sokolovský hornický
region v Kamenici.

Kontakt
Mikroregion Sokolov-východ
Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí
Kontaktní osoba pro sympozium:
Ing. Jitka Sudorová
Tel.: +420 733 506 007
E-mail: msv.stepankova@seznam.cz
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www.sokolov-vychod.cz

