Plán zapojení hornických
atrakcí do turistických cest
Dvě nové rozhledny jako turistické objekty
v atraktivních centrech Sokolovska
Cíle studie
•
•
•
•

Stanovit postup realizace a výstavby rozhleden
Připravit ucelenou startovací dokumentaci
Seznámit veřejnost se záměry a najít co největší podporu k realizaci
Oslovit ekonomicky a politicky významné subjekty a vyzvat je
ke spolupráci při realizaci obou staveb.

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. Převážná část výsypky bude upravena metodou lesní rekultivace.
Rozhledna bude dlouho připomínat základní fenomén Sokolovska, a to těžbu uhlí dlouho po jejím skončení. Při dobré vidi2
telnosti bude z rozhledny výhled na cca 650 km 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.
Ze zakladače zůstane zachován samostatný sypací vůz a hlavní prvky nosné konstrukce. Ponechané konstrukce se doplní vnitřním schodištěm a vyhlídkovými plošinami.

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

Dotazníkové šetření mezi 250 lidmi (Internet)
Respondenti na rozhledny chodí rádi, zajímají je těžební stroje a o těžbě uhlí na Sokolovsku mluví
s respektem a zájmem. Velká většina z nich dává rozhledně svůj hlas. Rozhledna by podle nich přitáhla lidi z širokého okolí a i oni sami by na Bílou vodu chodili častěji.

Další projekty na Smolnické
výsypce dle Masterplanu

Obec

Křížová cesta včetně jednotlivých zastavení vedoucí
od kostela v Chodově podél jezera Bílá voda na Smolnickou výsypku k rozhledně, bobová dráha, expozice důlní
techniky mezi Bílou vodou a rozhlednou, areál pro off-road automobily a motorky, venkovní koncertní areál,
venkovní filmový ateliér.
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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).
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.

Rozhledna na Smolnické výsypce

Výstavba

Zázemí

Výška

Přestavba důlního zakladače
Rozsáhlý krajinný, naučný a sportovně rekreační
areál Bílá voda u Chodova
30,4 m

Náklady na realizaci
Náklady na údržbu (ročně)
Rizika pro realizaci

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

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

Varianta B

25 m

19 m

7,6 mil. Kč

5,1 mil. Kč

35.000 Kč

35.000 Kč

Majetkoprávní vztahy k pozemku
Stavební povolení
Získání dotace na realizaci
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