Strategie využití dědictví
hornictví v regionu
Využití kulturního dědictví hornictví
pro změnu vnímání Sokolovska

Výchozí podmínky
Hornická minulost, současnost
i budoucnost (nejméně 20 let)
Umístění v česko-saském
příhraničí, odsun obyvatel
po 2. sv. válce
Speciﬁcké sociální složení
obyvatelstva

Výsledný stav

Strategie

Žádaný cílový stav

Negativní image Sokolovska
„Černé, špinavé a neatraktivní
místo, kde není nic zajímavého
k vidění“
Slabá identiﬁkace obyvatel
s regionem

Komplexně řešit problematiku
negativního vnímání
Sokolovska ostatními obyvateli
ČR, případně příhraničních
regionů.

Využití kulturního dědictví
hornictví a jeho potenciálu

Podpořit pocit sounáležitosti
místních obyvatel s regionem
se zvláštním zřetelem
na mladé lidi.

Využití hornických uniforem

Nahromadění sociálních
problémů

Chceme řešit tento nepříznivý stav

Image Sokolovska

je deﬁnována jako soubor asociací, které veřejnost napadnou, když se řekne Sokolovsko. Tyto asociace vznikají na základě informací, které má veřejnost
k dispozici. Z toho vyplývá, že změna image je procesem řízení toku informací.

Jaká je situace? Průzkum mezi 1000 respondenty
• Téměř polovina respondentů lokalizuje Sokolovsko do severních
Čech.
• Časté asociace: uhlí, uhelné doly, uhelná pánev, dále špatné
životní prostředí, rekultivace, Romové, průmysl, chudoba,
nezaměstnanost.
• Respondenti, kteří Sokolovsko v poslední době navštívili, soudí
příznivěji:
• 61 % hodnotí celkový dojem jako (velmi) pozitivní
• ale… ve srovnání s jinými regiony je region (velmi) atraktivní jen
pro 34 % respondentů

Zkušenost odjinud: marketingový úspěch
Stockholmu, Helsinek a Kodaně
• expertní vedení marketingu
• spolupráce s odborníky
• ﬁnanční zabezpečení marketingových aktivit
• úspěšný branding regionu
• rozhodování založené na analýzách a průzkumech
• existence jednotné vize a rozvojové strategie
• spolupráce politické a podnikatelské sféry

Komunikační cíle strategie změny image Sokolovska
I. Snížení míry migrace mladých lidí
Zvýšení identiﬁkace obyvatel s územím
Zvýšení znalosti obyvatel o pracovních příležitostech v mikroregionu
Zvýšení angažovanosti obyvatel regionu

II. Zvýšení podnikatelské aktivity
Zvýšení znalosti o kvalitách pracovní síly
Zvýšení znalosti o konkurenčních
výhodách mikroregionu

III. Zvýšení turistické aktivity
Zvýšení znalosti lokace mikroregionu
v rámci ČR
Zvýšení znalosti turistických atraktivit
mikroregionu v rámci ČR

Komunikační cíle strategie změny image Sokolovska
Ideová východiska
Síla veřejnosti, kvalita profesionálů, odpovídající rozpočet, změna
image regionu je dlouhodobá, neustávající a postupná práce, analýzy základem každého rozhodnutí, image má mírně lichotit realitě.
Procesní předpoklkady
Profesionální „komunikační výbor Mikroregionu Sokolov-východ“,
tvorba vize rozvoje regionu a jeho identity

Strategie změny image

•
•
•
•
•
•

Prezentovat stávající pozitivní změny
Vytvoření a marketingové využití společného „brandu“ regionu
Vytvoření a marketingové využití řemeslných cechů
Vytvoření alternativního ﬁlmového festivalu
Uspořádání největšího hornického festivalu v ČR
Vytvoření motivace pro vysokoškoláky k návratu do rodného
regionu

Zhodnocení výsledků Strategie představuje prvotní krok kontrolované změny image sokolovského uhelného regionu. Žádná podobná studie/strategie/
koncept, na které bychom mohli stavět, nebyla v minulosti vypracována.

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

