Dlouhodobý záměr

Rozhledna
na Smolnické výsypce
Rozhledna vznikne přestavěním důlního zakladače na Smolnické výsypce, kam budou vlaky vozit skrývku z dolu Jiří přibližně až
do r. 2016. Zakladač bude nakonec umístěn na jižní terase výsypky poblíž Bílé vody, na nejstarší a geologicky nejstabilnější části výsypky.
Při dobré viditelnosti bude z rozhledny výhled na cca 650 km2
území od Doupovských hor, přes Slavkovský les směrem k Chebu
údolím řeky Ohře. Tento nový krajinný prvek významně podpoří
turistický ruch, protože podobná rozhledna jinde v ČR neexistuje.

Důlní zakladač na Smolnické výsypce
hmotnost
............ 130 000 kg
délka
............
83,34 m
šířka
............
12,50 m
výška
............
28,90 m
délka výložníku
............
70,34 m
šířka výložníku
............
2,50 m

Dlouhodobý záměr

Rozhledna Bernard
Rozhledna bude umístěna na volné ploše u dopravní křižovatky jihozápadně od Statku Bernard. Místo není poddolováno ani zatíženo technickou infrastrukturou a je z něho výhled do velké části
dolu Jiří (od Královského Pořičí až po Lomnici).
Rozhledna je navržena ve dvou variantách. Základním výrazovým
materiálem je ocel v čistých otevřených tvarech a profilech tak,
jak výrazově provází důlní stavby po celou dobu jejich existence.

Výstavba
Zázemí

Výstavba

Přestavba důlního zakladače
Rozsáhlý krajinný, naučný a sportovně
rekreační areál Bílá voda u Chodova

Zázemí
Výška

30,4 m

Náklady
na realizaci

14,4 mil. Kč

Náklady na údržbu
(ročně)

330 000 Kč

Rizika pro
realizaci

Získání zakladače do vlastnictví
Majetkoprávní vztahy k pozemku
Získání dotace na realizaci

Obě rozhledny budou zapojeny do dlouhodobého
časosběrného projektu, kdy z nich budou pořizovány
audiovizuální záznamy o proměnách krajiny
v důsledku těžby uhlí a následné rekultivace.

Urbanistické studie rozvoje území Sokolovska (tzv. Masterplan) předkládá soubor ideových návrhů a konkrétních
projektů v různých oblastech lidské činnosti pro dlouhodobý rozvoj území okolo dolu Jiří u Sokolova.
Masterplan je jedním z výstupů mezinárodního projektu „ReSource - Přeměna problémů v potenciály”. Jeho
cílem je řešit problémy, které postupem času vyvstávají
na územích, kde je těžba (např. uhlí) dominantním oborem lidské činnosti a kde zároveň těžená surovina jednou
dojde.

Varianta A

Rozhledna na Smolnické výsypce

MASTERPLAN

Varianta B
Výstavba nové rozhledny ocelové
příhradové konstrukce s půdorysem čtverce
(A) či trojúhelníku (B)
Centrum tradičních řemesel na Statku
Bernard v Královském Poříčí
Varianta A

Varianta B

25 m

19 m

Náklady
na realizaci

7,6 mil. Kč

5,1 mil. Kč

Náklady
na údržbu (ročně)

35 000 Kč

35 000 Kč

Rizika pro
realizaci

Majetkoprávní vztahy k pozemku
Stavební povolení
Získání dotace na realizaci

Výška

Výhled na důl Jiří

LEGENDA
Plochy vodní
Plochy zastavěné
Plochy lesní rekultivace
Plochy lesní

Vřesová

Plochy zemědělské rekultivace

Horní Nivy

Silnice

Horní Rozmyšl

Rychlostní silnice
Hranice řešeného území

Dolní Nivy

Bobová (sáňkařská) dráha
Křížová cesta
Boučí
Krytý bazén - aquacentrum

Ve

Cyklokros

ypka

rská výs

rušnoho
lká podk

Motokros - čtyřkolky

Fotbalové hřiště
Jezdecká základna
Pláž

Vintířov

Sportovní hala

Chodov

Lehkoatletický stadion
Tábořiště
Veslařský kanál
Kanál pro vodní slalom
Příštavní molo

Chranišov

Kotviště „Marina“

Lomnice

Naučná stezka
Přírodní amfiteátr
Místo pro časosběrné snímkování
Filmové exteriéry

Jezero
Jiří

Expozice důlní techniky
Hornické atrakce, skanzen,
ves Smolnice

Nové
Sedlo

Parkoviště
Rezervní plochy
Místo rozhledu

Svatava

Loučky

Rozhledna
Sluneční elektrárna

Královské
Poříčí

Informace

Jezero
Medard
Transformace zachovalých
Středisko IZS

důlních provozů

Projekt ReSource je spolufinancován
z prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj prostřednictvím programu
CENTRAL EUROPE.
Dokumenty jsou ke stažení na stránkách:
www.resource-ce.eu
www.sokolov-vychod.cz

Loket

Sokolov
Těšovice

Staré
Sedlo

