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Předmluva
Konec těžby za sebou neponechává pouze brownfieldy, jenž musejí být vyčištěny. Ve skutečnosti s sebou
přináší zásadní změny ekonomických a sociálních podmínek či individuálních vyhlídek.
Postižená města a regiony obvykle čelí velké výzvě najít nové perspektivy. Mohlo by se jednat o investice
do moderních odvětví a služeb. Základ pro inovativní přístupy k rozvoji mohou ale také poskytnout zdroje
starého důlního průmyslu: výsypky lze využít pro produkci biomasy nebo jako větrné parky, důlní vodu
jako zdroj energie, důlní zakladač může sloužit jako kulisa společenských akcí. Nicméně k využití takovýchto potenciálů je zapotřebí mimořádného úsilí: musejí být stanoveny strategie, nutné jsou tvořivé
koncepty a musí být prokázána proveditelnost.Toto bylo výchozím bodem projektu ReSource: přeměna
problémů v potenciály.
Projekt byl zahájen v roce 2009 sedmi středoevropskými regiony, které jsou charakteristické malými a středními městy. Doprovázeny byly třemi vědeckými institucemi dobře známými svou působností
v městském a regionálním rozvoji. V rámci projektu byly vytvořeny tři tematické klastry, každý z nich řeší
konkrétní post-těžební příležitost:
• Integrativní přístupy pro trvale udržitelný rozvoj hornických oblastí se zaměřením na strategie, nástroje
a způsoby plánování
• Inovativní využívání přírodních post-těžebních potenciálů se zaměřením na obnovitelné zdroje energie
• Inovativní využívání kulturních post-těžebních potenciálů se zaměřením na kulturní dědictví a identitu
Pro každý tematický klastr byla sestavena pracovní skupina partnerů projektu, aby realizovali specifický
plán aktivit. Hlavní výsledky byly zpracovány a vyhodnoceny v závěrečných zprávách pracovních skupin.
Zpráva pracovní skupiny „Kulturní potenciály“
Tato zpráva shrnuje všechny výsledky získané v klastru „kulturní post-těžební potenciály“. Regiony a vědecké instituce z Rakouska, Německa, České republiky, Maďarska a Slovinska společně v této pracovní
skupině zkoumaly následující dvě post-těžební možnosti:
• dílčí skupina „kulturní dědictví“ - rozvoj strategií a veřejné akce, kulturní odkaz těžebních oblastí
• dílčí skupina „turistické trasy“ - příprava turistických tras hornických atrakcí, turistické využití důlních
železnic
Kromě shrnutí všech hlavních výstupů odráží tato zpráva i výsledky četných akcí (odborná setkání, sympozia), jež byly v rámci pracovní skupiny zorganizovány.
Pomocí této zprávy nechce pracovní skupina pouze poskytnout přehled o svých výsledcích, jež mají za cíl
inspirovat zúčastněné odborníky. Kromě toho jsou v závěrečné části uvedeny nadnárodní politické požadavky, které jsou určeny tvůrcům politiky na všech úrovních střední Evropy.
Užijte si čtení!
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I. Úvod
1. Cíle, úkoly a organizace pracovní skupiny
		 „Integrativní přístupy“
Projekt ReSource zkoumal dva druhy post-těžebních potenciálů: přírodní zdroje a kulturní potenciály. Základním cílem pracovní skupiny „Integrativní přístupy k post-těžebnímu rozvoji“ bylo posoudit
a navzájem si mezi partnery vyměnit informace a zkušenosti o způsobech integrativního využití
přírodních i kulturních potenciálů. Hlavní oblastí zájmu bylo zapojení několika přírodních a kulturních
potenciálů integrativním způsobem, resp. navržení různých možností jejich využití pro jednu lokalitu.
Toto bylo realizováno sdílením projektového plánování, realizace a sledování zkušeností, což vyžadovalo
mezioborovou spolupráci různých typů profesionálů a odborníků. Takto nastavená nadnárodní spolupráce
byla též základem pro vypracování této závěrečné zprávy, jež představuje hlavní výsledek 3letého úsilí
pracovní skupiny. Poskytuje rozsáhlý přehled o různých přístupech z perspektivy střední Evropy (oddíl
II.1) a odkazuje na jednotlivé výsledky každého partnera pracovní skupiny (oddíl II.2). Oddíl II.3 tyto
výsledky shrnuje a podává přehled o nejmodernějších způsobech integrativního využití post-těžebních
potenciálů. Závěrečná kapitola této zprávy obsahuje společný výklad výstupu vč. zhodnocení dostupných
řešení s jejich výhodami a nevýhodami, dostupností a použitelností (oddíl III.1), dále nadnárodní politická
doporučení, která byla z těchto výsledků odvozena (oddíl III. 2). Finální část odráží výsledky pracovní
skupiny z pohledu příslušného akademického partnera, IOER (kapitola IV).
Hlavním cílem pracovní skupiny bylo najít to, co bylo těžbou opuštěné, např. infrastruktura, průmyslové
objekty a dokonce i změny povrchu krajiny, a zamyslet se nad tím, jak by se tyto potenciály mohly použít
proaktivním a integrativním způsobem. Výsledky popsané v této zprávě ukazují, že pokud budeme tyto
potenciály používat správným způsobem, můžeme se vyhnout výraznějším škodám na životním prostředí
a lidských sídlech a může být vytvořen ekonomický přínos. Hlavním cílem tedy bylo najít rovnováhu mezi ekologickým a průmyslovým řešením rozvojových projektů, dosáhnout nejlepšího možného
kompromisu. Úzká spolupráce mezi partnery pracovní skupiny a konzultace s akademickými kapacitami
o možných problémech a potenciálech těchto regeneračních snah byly pro dosažení stanoveného cíle
nezbytné.
Pracovní skupina komplexně pohlédla na možnosti opětovného využití post-těžební krajiny a bývalých
hornických usedlostí. Skupina se zaměřila na otázku: Jaké metody plánování jsou vhodné pro dosažení
integrativního rozvoje? Z tohoto důvodu byly testovány různé integrativní metody, zejména prostřednictvím rozvoje plánů, architektonických soutěží, konceptů přestavby a poskytování návodů. Zvláštní
pozornost byla věnována nástroji masterplánu.
Při navrhování a přípravě integrativních metod plánování jako jsou masterplány je třeba brát v úvahu
řadu specifických právních a plánovacích záležitostí, což vyžaduje zapojení klíčových aktérů regionu.
Proto je tento dokument jednoznačně určen místním a regionálním orgánům, rozvojovým agenturám
a odborné veřejnosti jako klíčovým zainteresovaným subjektům rozvojových projektů.
Dalším cílem pracovní skupiny bylo vytvořit společnou pracovní kulturu napříč regiony, a to zaměřením se na konkrétní témata - na podporu výměny mezi partnery s podobnými či doplňujícími se aktivitami, na sloučení regionálních výsledků a na vytvoření nadnárodních závěrů.
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Hlavním mezičlánkem mezinárodní spolupráce byla pravidelná setkání, jež se konala dvakrát za rok.
Sloužila pro srovnávání průběhu a dosažených výsledků a k diskusi o zlepšení spolupráce. Měla charakter
pracovních zasedání a diskusních platforem. V průběhu pracovních jednání partneři představovali své
aktuální výsledky, diskutovali o nich stejně jako o problémech, na které narazili, a přijímali opatření pro
zdárné pokračování týmové práce. Celkem se konalo 6 setkání, která byla vždy propojena se setkáními
projektu ReSource - 2009 Zwickau a Großräschen (Německo), 2010 Salgótarján (Maďarsko) a Eisleben
(Německo), 2011 Leoben (Rakousko) a Sokolov. Kromě toho se partneři dohodli, že ke speciálním záležitostem povedou mezi sebou samostatná jednání. Bylo zjištěno, že k těmto setkáním je vhodné přizvat
externí odborníky či dodavatele výstupů, kteří se danou problematikou pracovní skupiny zabývají přímo
na konkrétním místě. Taková intenzivní výměna byla realizována zejména mezi partnery IBA (PP2) a Mikroregionem Sokolov-východ (PP7), jelikož se oba zabývali podobným úkolem – navrhnout masterplán pro
území, kde probíhala či stále probíhá povrchová těžba.
Přínosem pro pracovní skupinu byla neustálá účast dvou akademických partnerů. Vědci z Leibnizova
institutu ekologického a regionálního rozvoje (IOER, Německo) a Mendelovy univerzity v Brně moderovali jednotlivá zasedání pracovní skupiny a podporovali práci vedoucího skupiny, kterým byl Mikroregion
Sokolov-východ.
Výsledky pracovní skupiny byly veřejně prezentovány na tematickém mezinárodním sympoziu v Chodově, které se konalo 12. října 2011. Akce byla zorganizována Mikroregionem Sokolov-východ za podpory
obou akademických partnerů. Sympozium bylo určeno klíčovým aktérům všech partnerských regionů
a zainteresované veřejnosti. Posloužilo jako platforma pro diskusi složitého problému restrukturalizace
hornických regionů a pro posílení výměny zkušeností s jinými regiony (viz příloha - podrobný program
akce a prezentace).
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II. Výsledky pracovní skupiny Integrativní
přístupy
1. Tematické mapy
Integrativní přístupy se nezaměřují na jeden konkrétní tematický potenciál, který se v post-těžebních
regionech nachází, ale spíše na přístupy, jak využít jejich různorodé seskupení vyskytující se na jednom
místě. Akademická pracovní skupina v rámci ReSource provedla rozsáhlou a komplexní analýzu napříč
relevantní oblastí dotačního programu CENTRAL EUROPE s cílem určit projekty a přístupy, které využívají
takových „integrativních“ metod (Cernic-Mali a kol. 2010). Analýza ukazuje, že integrativní přístupy
používají více zdrojů z jednoho místa a využívají je mnohonásobně, což může představovat různé možnosti
využití, např. biomasa a rekultivace půdy, zdraví a wellness, podnikání, vytváření sítí aj. V některých
případech se jako nástroj pro řízení takové (často složité) směsi potenciálů na jednom místě používá
tvorba masterplánu. Typickými příklady integrativního využití je například světová kulturní památka
UNESCO Zeche Zollverein (Essen, Německo), která kombinuje různá využití v jednom, tj. využití pro
cestovní ruch, kulturní využití důlní infrastruktury, podnikatelské inkubátory a krajinné zahrady (Projekt
16). Dále zpráva poukazuje na příklady s konkrétním plánovacím a institucionálním zaměřením, jako je
například Museumsverbund Steirische Eisenstraße (Síť muzeí Štýrské železné stezky, Rakousko, Projekt
29), Spolupráce Indeland (Německo, Projekt 28) nebo opatření spojená s Regionálním horním zákonem v
Zasavje (Slovinsko, Projekt 31). Obr. č. 1 ukazuje mapu integrativních projektů napříč střední Evropou,
jenž vycházejí z akademické analýzy. Na obrázek navazuje seznam jednotlivých projektů (Tab. č. 1).
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Obr.č. 1: Příklady dobré praxe integrativních přístupů v těžebních lokalitách střední Evropy
(zdroj: Cernic-Mali a kol. 2010)

Tab.č. 1: Seznam příslušných projektů dobré praxe
Č.

Název projektu

Umístění

Země

On-line informace

16

Zeche Zollverein – světová kulturní památka
UNESCO

Essen

Německo

www.zollverein.de

17

IBA „Fürst Pückler Land“

Großräschen

Německo

www.iba-see.de/de

18

Solný důl Wieliczka

Wieliczka

Polsko

www.kopalnia.pl

Venkovní geologické muzeum

Tata

Maďarsko

www.elte.hu/tata

Reden

Německo

www.iks-saar.de

Arnoldstein

Rakousko

www.euronova.at

19
20
21

Centrum pro geotermii (Geothermie zentrale)
Schiffweiler-Reden
EURO NOVA Průmyslový a podnikatelský park
(Industrie- und Gewerbepark) Dreiländereck
GmbH & Co KG

22

IBA EmscherPark

Ruhrgebiet

Německo

23

Jezero Medard

Sokolov

Česká republika

24

Lázeňské centrum
Obecní fórum (Kommunales Forum) Südraum
Leipzig
Saarkohlenwald

Délegyháza

Maďarsko

www.iba.nrw.de/iba/main.htm
www.medard-lake.eu, www.medard.cyklo.
eu
---

Leipzig
Saarland Neunkirchen

Německo

www.kommunalesforum.de

25
26
27
28
29
30

Německo

www.saarkohlenwald.de

Natura 2000 – turistické atrakce Zasavje

Zasavje

Slovinsko

www.rcr-zasavje.si/si/projekti/8-natura2000-----turisticne-zanimivosti-zasavja.html

Indeland

Düren

Německo

www.indeland.de

Eisenerz

Rakousko

www.eisenstrassenmuseen.at

Idrija

Slovinsko

www.idrija.si

Síť muzeí Štýrské železné stezky
(Museumsverbund Steirische Eisenstrasse) Phase
I-III
Dvojčlen rtuť a stříbro (The Mercury and Silver
Binomial), Almaden a Idrija s San Luis Potosi

31

Programová opatření pro období 2001-2006

Zasavje

Slovinsko

---

32

Farma Hory

Loket

Česká republika

http://farma.lesyloket.cz
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Kromě projektů, které využívají integrativní přístupy k využití post-těžebních potenciálů, sesbírala akademická pracovní skupina v rámci projektu ReSource také údaje o souvisejících “centrech znalostí”, tj.
organizacích a institucí, které mají speciální zkušenosti v této oblasti. Různí se od technických institucí
(inženýrské a poradenské), přes vývoj půdy, geomorfologii a biologii až po energetické agentury a instituce strategického plánování. Seznam obsahuje instituce jako “ Výzkumný ústav nerostného a energetického hospodářství“ (Polsko, centrum 10), Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft
mbH (LMBV, Německo, centrum 8) nebo „Výzkumný ústav pro hnědé uhlí“ (ČR, centrum 11). Všechny
tyto organizace mají dlouholetou zkušenost s plánování a realizováním „integrativních“ projektů v těžebních oblastech. Druhá mapa (Obr. č. 2) zobrazuje centra znalostí a jejich úplný seznam naleznete
v Tab. č. 2.

Obr.č. 2: Příklady dobré praxe pro centra znalostí zabývající se integrativními přístupy
v těžebních lokalitách střední Evropy (zdroj: Cernic-Mali a kol. 2010)
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Tab.č. 2: Seznam příslušných center znalostí

Č.

Název centra

Umístnění

Země

On-line informace

4

Zákaznický servis okresních dolů města Miskolc
Inspektorát maďarské geologie a hornictví

Salgótarján

Maďarsko

www.mbfh.hu

5

Regionální rozvojové centrum Zagorje (regionální
rozvojová agentura)

Zagorje ob Savi

Slovinsko

www.rcr-zasavje.si

6

Oddělení Obchodní školy Budapešť ve městě
Salgótarján

Salgótarján

Maďarsko

www.pszfs.hu

7

Erico Velenje, Institut výzkumu životního prostředí
a průmyslové spolupráce

Velenje

Slovinsko

www.erico.si

8

LMBV – Lužická a středoněmecká důlní společnost
(Lausitzer und Mitteldeutsche BergbauVerwaltungsgesellschaft mbH)

Senftenberg

Německo

www.lmbv.de

9

Fakulta hornictví a geoinženýringu, AGH univerzita
vědy a technologie

Krakow

Polsko

www.gorn.agh.edu.pl

10

Výzkumný ústav erostného a energetického
hospodářství, Polská akademie věd

Krakow

Polsko

www.min-pan.krakow.pl

11

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Most

Česká
republika

http://vuhu.jednicky.cz/index.
php?lg=cz&sel=menu&menuID=20

12

Svaz horníků a kovodělníků pro zachování tradic

Salgótarján

Maďarsko

---

13

Spolkové ministerstvo hospodářství, rodiny a mládeže
- oddíl IV Energetika a hornictví

Vídeň

Rakousko

www.bmwfj.gv.at/Seiten/default.aspx

14

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Praha 2

Česká
republika

http://ekopolitika.cz

Akademický výzkum ukázal, že společnými charakteristikami úspěšných přístupů k integrativnímu
rozvoji jsou významná finanční podpora a právní předpisy a politika, jež umožňují realizaci projektů.
Tato rámcová podpora může vycházet buď ze strany (státem financovaných) regionálních rozvojových
programů nebo se opírají o těžební průmysl jako takový – na základě povinnosti bezpečného pracovního
prostředí a / nebo managementu pro škody na životním prostředí. Také zachování kulturního dědictví
nebo specifické právní předpisy přijaté pouze pro příslušné těžební oblasti mohou hrát roli při vytváření
přístupů k integrativnímu rozvoji. Nicméně nejdůležitějším faktorem pro úspěch integrativních přístupů
je spolupráce aktérů. Podrobnější výsledky a další informace naleznete v Post-těžební znalostní databázi
na: www.resource-ce.eu nebo ve zprávě Cernic-Mali a kol. 2010, která je rovněž k dispozici na webových
stránkách projektu ReSource.

Tematická zpráva

Integrativní přístupy

9

2. Resumé jednotlivých výstupů
V následující kapitole jsou shrnuty jednotlivé výstupy pracovní skupiny „Integrativní přístupy“. Kompletní
dokumentace je možné nalézt v příloze nebo on-line na: www.resource-ce.eu. Resumé výstupů jsou
strukturovány podle následujících aspektů:
• důvod pro realizaci aktivity (výchozí stav)
• hlavní cíle a cílové skupiny
• výsledky
• mezinárodní význam (přidaná hodnota)
• výhled a zhodnocení
Výstupy jsou rozděleny do čtyř různých témat:
Čtyři výstupy v rámci aktivity 4.1.2 se výslovně zabývají tvorbou masterplánů pro rozsáhlejší území.
Jejich cílem je prozkoumat možnosti využití krajiny po ukončení těžby se zvláštním důrazem na trvale
udržitelný rozvoj post-těžebního území. Masterplány usilují o stanovení pokynů či návodů pro rozvoj
konkrétní oblasti.
Aktivita 4.1.3. „Principy plánování post-těžební krajiny“ byla realizována partnerem IBA (PP2). Sada
principů byla vyvozena z 10leté působnosti v post-těžebních oblastech, kde IBA sloužila jako důležitý
„think-tank“ s cílem usnadnit a zmírnit změny v regionu. Tyto zásady byly důležitým vstupním bodem pro
vytvoření všech masterplánů díky tomu, že poskytují všeobecné pokyny.
Výstupy v rámci aktivit 4.1.4 a 4.1.5. se zabývaly menšími jednotkami post-těžebního území,
zejména v městském prostředí. Studovaly revitalizaci městského prostředí a infrastruktury s cílem zlepšit
celkovou kvalitu života a navrhnout možnosti opětovného využití bývalých průmyslových areálů pro nové
komerční a průmyslové účely.
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a. Masterplány pro hornická území (4.1.2.)
Název aktivity:

Masterplán Aue-Alberoda

Číslo aktivity dle pracovního plánu:

4.1.2

Číslo odpovědného partnera:

PP 1 – Ekonomický region Chemnitz-Zwickau (Německo)

Výchozí stav
Co bylo důvodem pro realizaci aktivity?
V posledních desetiletích byly městské a příměstské oblasti měst Aue a Aue-Alberoda využívány společností
WISMUT s.r.o. pro těžbu uranu a infrastrukturu. Těžba byla doprovázena rozsáhlými změnami krajiny, které i nadále postihují image krajiny a omezují její použití.
Proto chce město Aue dosáhnout trvale udržitelné přeměny této oblasti.

Cíle
Jaké byly hlavní cíle? Jaké byly hlavní cílové skupiny?
Masterplán je považován za koncept pro budoucí využití této post-těžební krajiny. Zaměřuje se na trvale udržitelnou
rekultivaci, pečlivý vývoj flóry a fauny a zvýšení atraktivity jednotlivých míst a okolí. Historie hornictví je stále
viditelná v podobě zelení porostlých výsypek.
Město Aue bude dlouhodobě za tuto oblast zodpovědné, tudíž byli členové města a někteří další aktéři zapojeni
do vývoje masterplánu. Jako tomu bylo např. u společnosti WISMUT s.r.o. jako vlastníka dolů.
Realizace masterplánu bude mít pozitivní přínosy pro obyvatele a návštěvníky města.

Výsledky
Jakých plánovaných a neplánovaných výsledků jste dosáhli?
Zvýšení atraktivity města Aue je v masterplánu řešeno přípravou a realizací státní zahradní výstavy. Zpracování
tohoto dokumentu může být chápáno jako vynikající nástroj pro posun procesů vpřed a opětovný rozvoj na vysokou úroveň.
To nám přineslo další možnost využití trvale udržitelného plánování státní zahradní výstavy: budoucí vnímání
a polohování Aue jako města sportu. S tím souvisí požadavek zvětšení ploch pro atraktivní sportoviště, což nebylo
zprvu plánováno, ale tento výsledek velmi dobře do masterplánu zapadá.

Mezinárodní přidaná hodnota
Jaké jsou mezinárodní výstupy a převoditelné výsledky?
Mezi partnery projektu ReSource funguje výměna znalostí, zejména mezi těmi, kteří pro svůj region vypracovávají masterplán. Např. partner ze Sokolovska se v červnu 2011 zúčastnil prezentace našeho masterplánu.

Výhled / zhodnocení
Co bude nebo je dále nutné zrealizovat?
Co byste udělali jinak, pokud byste aktivitu realizovali znovu?
Masterplán sám o sobě jako koncept je hotov, ale musí být zrealizován, aby přispěl k pozitivnímu vývoji bývalého
hornického města Aue.
Dalším krokem je schválení masterplánu městskou radou a přihláška/žádost o uspořádání státní zahradní výstavy.
Je naší povinností zapojovat do budoucí práce společnost WISMUT s.r.o. jakožto vlastníka pozemků v dané oblasti.
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Obr.č. 3: Animace masterplánu Aue-Alberoda (Fagus s.r.o.)

Obr.č. 4: Území řešené masterplánem Aue-Alberoda (Fagus s.r.o.)
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Název aktivity:

Masterplán Welzow-Süd: Scénáře pro rozvoj
post-těžební krajiny

Číslo aktivity dle pracovního plánu:

4.1.2

Číslo odpovědného partnera:

PP 2 - International Building Exhibition
IBA Fürst-Pückler-Land (Německo)
Výchozí stav

Co bylo důvodem pro realizaci aktivity?
IBA Fürst-Pückler-Land se zaměřila na vývoj nových perspektiv pro post-těžební krajiny. Na „Workshopu pro nové
krajiny“ byly testovány rozličné přístupy k vyplnění právně-závazného plánu hnědého uhlí. Pro těžební oblast
Welzow-Süd byl testován nový model masterplánu za účelem najít nové možnosti budoucího rozvoje. Potenciál
post-těžební krajiny byl zkoumám prostřednictvím tří scénářů.

Cíle
Jaké byly hlavní cíle? Jaké byly hlavní cílové skupiny?
Cílem scénářů bylo přetvořit krajinu - během transformačního procesu v průběhu několika desetiletí - do nové
podoby a zakotvit ji do nových regionálních hodnotových řetězců. Scénáře staví na plánu těžby hnědého uhlí jako
na referenčním scénáři, na empirické analytické metodice a intuitivním tvůrčím přístupu.
Mezi cílové skupiny patří regionální orgány státní správy (Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg), energetický koncern Vattenfall Europe a.s., zúčastněné obce, technické úřady a místní aktéři.

Výsledky
Jakých plánovaných a neplánovaných výsledků jste dosáhli?
Analýza hnědo-uhelného plánu ukázala, že plánovaný vývoj nepovede ke konkrétní profilaci bývalého povrchového
lomu. Naproti tomu specifické profily nabízejí pro regionální rozvoj více příležitostí. Proto byly vyvinuty tři různé
scénáře:
Scénář 1: Divočina Welzow s hlavním zaměřením na přirozený vývoj
Scénář 2: Dobrodružství Welzow s hlavním důrazem na rozvoj cestovního ruchu
Scénář 3: Země energie Welzow orientovaná na energii z obnovitelných zdrojů
Všechny tři scénáře ukazují slibné přístupy pro vytváření nové krajiny, každý z nich zahrnuje specifické designové
prvky a profily. Na základě těchto profilů byly vytvořeny nové regionální hodnotové řetězce. Zvláštní kvalita těchto scénářů spočívá v jejich otevřenosti. Nestanovují pevné klíče pro využívání půdy a konečný vzhled, neomezují
ekonomickou a prostorovou dostupnost na několik účastníků. Naopak, mohou být použity k tomu, aby se místní
a regionální subjekty aktivně podíleli na utváření nové krajiny.
V důsledku tohoto procesu byla objevena potřeba vytvořit novou úroveň mezi právně-závazným plánem těžby
hnědého uhlí a rekultivačními prácemi. Tento “dynamický masterplán” by měl sloužit k vytvoření celkového konceptu, k posílení a průběžné aktualizaci tohoto konceptu a integrovat nové způsoby využití půdy.

Mezinárodní přidaná hodnota
Jaké jsou mezinárodní výstupy a převoditelné výsledky?
Výsledky „dynamického masterplánu“ jsou relevantní pro hornické regiony na celém světě. Nepotřebujete pouze
právně-závazný rámec, ale také nástroj, který by v procesu plánování zapojil tvořivost. Tři scénáře mohou být
použity jako příklady dobré praxe k tomu, jak vytvořit vizi. Vybrané tematické scénáře jsou typickými návrhy
post-těžebního rozvoje a mohou sloužit jako model.
Partneři projektu ReSource z Mikroregionu Sokolov-východ se zúčastnili několika seminářů, což dokazuje přenositelnost našeho přístupu pro jejich vlastní masterplán. Vedli jsme zajímavé diskuse o přístupu a výsledcích. Mezi
partnery PP2 a PP7 byla zahájena úzká spolupráce.
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Výhled / zhodnocení
Co bude nebo je dále nutné zrealizovat?
Co byste udělali jinak, pokud byste aktivitu realizovali znovu?
Výsledky masterplánu byly začleněny do návrhu nového hnědo-uhelného plánu Welzow-Süd (Teilabschnitt II, 7.
března 2011). Dynamický masterplán lze formulovat po ukončení právně-závazného procesu. Tento krok je v gesci
dotčených obcí. Tito aktéři ovšem často nemají dostatečnou pracovní sílu a peníze pro řízení takového procesu.
Bylo by tudíž užitečné tyto iniciativy podpořit, např. z fondů Evropské unie.
Pokud bychom měli zahájit tuto aktivitu znovu, realizovali bychom ji mnohem otevřenějším a kooperativnějším
způsobem. V úvodu by témata scénářů měla být vyvinuta v úzké spolupráci s místními a regionálními subjekty
(nevymysleli bychom je sami). Dále by stačilo vytvořit dva různé scénáře (ne tři). Pak by mohly být výsledky mnohem přesnější a konkrétnější.

Obr.č. 5: Scénář 2 Dobrodružství (rozvoj turismu) (ARGE masterplan Welzow Studio UC / DeZwarteHond /
sprint / BioEnergieBeratungBornim / Ingenieurbüro Obermeyer)
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Název aktivity:

Urbanistická studie rozvoje území Sokolovska (Masterplán)

Číslo aktivity dle pracovního plánu:

4.1.2

Číslo odpovědného partnera:

PP 7 – Mikroregion Sokolov-východ (Česká republika)
Výchozí stav

Co bylo důvodem pro realizaci aktivity?
Mikroregion Sokolov-východ jako dobrovolný svazek obcí v sokolovském hnědouhelném regionu vytváří a realizuje
projekty regionálního rozvoje. Vědom si skutečnosti, že problémy spojené s ukončením těžby (2030-2035) je nutné
řešit v časovém předstihu, zahájil mikroregion touto studií iniciativu „post-těžebního rozvoje Sokolovska“.

Cíle
Jaké byly hlavní cíle? Jaké byly hlavní cílové skupiny?
Základním ideologickým cílem urbanistické studie bylo prozkoumat možnosti dlouhodobého rozvoje konkrétního
vybraného území, funkčně kompaktního a úzce svázaného s povrchovou těžbou hnědého uhlí.
Cílovými skupinami jsou územní samosprávné celky (Regionální úřad Karlovarského kraje), členové Mikroregionu
Sokolov-východ, těžební společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s, další místní aktéři, odborníci a široká veřejnost.

Výsledky
Jakých plánovaných a neplánovaných výsledků jste dosáhli?
Urbanistická studie předkládá soubor myšlenek a návrhů na konkrétní projekty pro vymezené území v různých
oblastech lidské činnosti, které mohou být postupně uvedeny do života v přímé souvislosti s regionálním rozvojem. Různé nápady a projekty jsou navrženy na základě znalosti nových územně-technických podmínek, údajích
o životním prostředí, demografických, sociologických a ekonomických skutečnostech a předpokladech.
Urbanistická studie se skládá ze dvou hlavních částí, analytické a návrhové.
• Analytická část v 1. fázi shromažďuje komplexní informační data o všech klíčových segmentech. Ve 2. fázi
byla data setříděna.
• Návrhová část obsahuje 4 základní fáze - v 1. fázi byla přijata vize jako součást ideového pilíře studie, fáze
2 obsahuje návrh vlastní koncepce urbanistického řešení přecházejícího do 3. fáze projednání a dokončení
návrhu tohoto řešení. Zvláštní kapitolu návrhové fáze představuje výběr konkrétních aktuálních projektů
zaměřených na hornické téma a tradici. Projekty, vybrané formou komunitního plánování, mohou být následně připraveny a realizovány.
Základní charakteristikou řady návrhů obsažených v urbanistické studii je jejich úzká vazba na reálné základy
a technické podmínky těžebních aktivit na tomto území. Návrhy nových projektů jsou založeny na nejnovějších
údajích a vytvářejí základ pro aktualizaci.

Mezinárodní přidaná hodnota
Jaké jsou mezinárodní výstupy a převoditelné výsledky?
Použitá metodologie, přístup a dosažené výsledky této dokumentace jsou přenositelné a mohou být využity jako
návod pro jiné hornické regiony, které by chtěly zpracovat podobný masterplán. Masterplán pro Sokolovsko byl
od samého počátku projednáván s dalšími ReSource partnery v rámci pracovní skupiny „Integrativní přístupy“,
tzn. od definice samotného obsahu studie. S partnerem IBA Fürst-Pückler-Land byla navázána úzká spolupráci
ve formě twinningu. Během práce na studii se konalo mnoho společných setkání s cílem načerpat zkušenosti a získat užitečné poznámky a nápady. Těchto jednání se nezúčastnili jen zástupci partnerů, ale i dodavatelé výstupů
projektu.

Tematická zpráva

Integrativní přístupy

15

Výhled / zhodnocení
Co bude nebo je dále nutné zrealizovat?
Co byste udělali jinak, pokud byste aktivitu realizovali znovu?
Otázky, které mají být vyřešeny, mohou být postupně realizovány ve stejném pořadí, jak jsou projekty a návrhy
v urbanistické studie řazeny v čase ve vztahu k těžbě uhlí a následné rekultivaci.
Aktuální a méně typickou otázkou, kterou je nutné vyřešit co nejdříve, je dlouhodobý časosběrný dokument
o vývoji regionu v následujících letech až do ukončení těžby a dokončení revitalizace krajiny. Některé z návrhů
a myšlenek studie jsou již zahrnuty do navazujícího projektu a budou vypracovány do podoby předinvestiční
dokumentace.

Obr.č. 6: Území řešené urbanistickou studií – část Sokolovského uhelného revíru
s aktivním lomem Jiří a Družba
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Název aktivity:

Masterplán pro degradované důlní oblasti regionu Zasavje

Číslo aktivity dle pracovního plánu:

4.1.2

Číslo odpovědného partnera:

PP 9 – Regionální rozvojové centrum Zasavje (Slovinsko)
Výchozí stav

Co bylo důvodem pro realizaci aktivity?
Doposud chyběl regionu Zasavje zastřešující přístup k územnímu plánování pro hornická území. Ve Slovinsku má
přípravu městských územních plánů na starosti místní úroveň plánování, zatímco regionální úroveň se zabývá
přípravou regionálních programů rozvoje. První typ dokumentu se zaměřuje spíše na zónování, zatímco ten druhý
je více orientován na projekty. Nicméně, rehabilitace post-těžebních oblastí vyžaduje oba přístupy, proto byl
připraven masterplán se zaměřením pouze na důlní oblasti. Masterplán by měl sloužit pro osoby s rozhodovací
pravomocí v oblasti plánování jako výchozí bod pro přípravu dalšího programu regionálního rozvoje a / nebo jako
informační materiál pro potenciální investory.

Cíle
Jaké byly hlavní cíle? Jaké byly hlavní cílové skupiny?
Tvorba masterplánu měla několik cílů. Za prvé, byla provedena podrobná analýza oblasti včetně přehledu existující literatury, která byla ukončena identifikací degradovaných oblastí v regionu Zasavje a zhodnocením současného stavu. Za druhé byly shromážděny a vyhodnoceny rozvojové iniciativy, zájem veřejnosti a stávající plány.
Za třetí jsme vytvořili návrh budoucího využití post-těžebních oblastí stanovením pokynů, které zároveň ponechávají některé rozvojové možnosti otevřené.

Výsledky
Jakých plánovaných a neplánovaných výsledků jste dosáhli?
Masterplán se zaměřuje pouze na oblasti, které byly těžbou přímo ovlivněny (a jsou většinou ve vlastnictví důlní
společnosti). Celkem zaujímá plochu o rozloze 850.160 m2.
Připraveny byly následující tematické (projektově orientované) mapy:
• Rekreační zóna “Europark”
• Využití solární energie
• Plantáže biomasy a výzkumné centrum
• Průmyslová zóna (obec Trbovlje)
• Sběrné centrum biomasy a výrobní zařízení
• Stanice Cargo pro sběrné centrum biomasy a výrobní zařízení
• Průmyslová zóna (obec Hrastnik)

Mezinárodní přidaná hodnota
Jaké jsou mezinárodní výstupy a převoditelné výsledky?
Masterplán představuje výsledek procesu o několika krocích, jeden z nichž obsahoval také krátký přehled o podobných praktikách v zahraničí. Zkoumali jsme plány regenerace připravené například v projektu READY a také
výstupy partnera IBA, které byly zpracovány pro oblasti Ruhr a Chemnitz.
Úspěšné přístupy z jiných zemí mohou být do Slovinska převedeny jen částečně kvůli rozdílnému správnímu
rámci, plánovacímu systému, politické kultuře a přístupům k rozvoji. Pro tuto chvíli rekultivace a revitalizace
ve Slovinsku stále zaostává z důvodu nedostatečné vládní podpory, neodpovídajících fondů, otázky majetkoprávních vztahů k nemovitostem a nedostatku institucionální podpory. Proto je nyní přenos znalostí spíše jednostranný
– ze zahraničí do Slovinska, což bylo úspěšně realizováno při přípravě tohoto masterplánu. Nicméně masterplán
může sloužit jako příklad pro malé post-těžební oblasti a obnovu středně velkých měst, která jsou obvykle rozvojovými politikami opomíjeny.
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Výhled / zhodnocení
Co bude nebo je dále nutné zrealizovat?
Co byste udělali jinak, pokud byste aktivitu realizovali znovu?
Příprava tohoto masterplánu představuje první pokus navrhnout komplexní strategii územního rozvoje post-těžebních oblastí regionu Zasavje na regionální úrovni.
Proto může masterplán sloužit buď jako základ pro příští tvorbu programu regionálního rozvoje, pro úpravu obecních územních plánů, či jako informační dokument pro potenciální investory. Předpokládá se, že projekty budou
realizovány postupně v závislosti na přísunu finančních prostředků a na nové struktuře vlastníků bývalých důlních
prostor.

Obr.č. 7: Část masterplánu regionu Zasavje (Regionální rozvojové centrum)

Tematická zpráva

Integrativní přístupy

18

b. Návrh principů rekultivace (4.1.3.)
Název aktivity:

Principy rekultivace

Číslo aktivity dle pracovního plánu:

4.1.3

Číslo odpovědného partnera:

PP 2 - International Building Exhibition IBA Fürst-Pückler-Land
(Německo)
Výchozí stav

Co bylo důvodem pro realizaci aktivity?
Práce společnosti IBA s post-těžební krajinou začala v roce 2000. S ohledem na 10letou zkušenost (IBA byla
v roce 2010 ukončena jako dočasný projekt) by měly být získané zkušenosti a znalosti dostupné pro ostatní
aktéry v oblasti post-těžebního rozvoje po celém světě, především pro partnery projektu ReSource.

Cíle
Jaké byly hlavní cíle? Jaké byly hlavní cílové skupiny?
Pro přenos znalostí bylo nutné, na základě místních zkušeností IBY a mezinárodních výměn, formulovat ústřední
závěry jak formovat proces přeměny post-těžební krajiny (Návrh principů rekultivace).
Cílovými skupinami jsou vláda, krajské úřady, obce, těžební společnosti, technické orgány a nevládní organizace.

Výsledky
Jakých plánovaných a neplánovaných výsledků jste dosáhli?
„Principy týkající se ošetření post-těžební krajiny“ byly formulovány ve spolupráci s odbornou komisí. Předpokladem
je celosvětová povinnost pro trvale udržitelný rozvoj. Cílem bylo vytvořit multifunkční post-těžební krajinu jako
podmínku pro nové ekonomické aktivity a budoucí perspektivy obyvatel a podniků v regionu. Následující zásady
slouží jako „úložiště vědomostí“ a příklad dobré praxe:
1. Jít příkladem
2. Využívat zdroje
3. Posilovat identitu
4. Rozšířit plánovací horizont
5. Formovat proces
6. Umožnit tvořivost a inovaci
7. Vytvářet obrazy
8. Zajistit transparentnost
9. Vybudovat organizační strukturu
10. Převzít odpovědnost
Tyto principy byly projednány v průběhu mezinárodní konference “Příležitost: Post-těžební krajina”, která se
konala v září 2009 v německém Großräschen a zúčastnilo se jí cca 200 lidí.

Mezinárodní přidaná hodnota
Jaké jsou mezinárodní výstupy a převoditelné výsledky?
Jak bylo uvedeno výše, principy byly projednány v průběhu mezinárodní konference. Všichni partneři projektu
ReSource se akce zúčastnili. Členové konference byli v přípravném období a poté během konference přizváni
k diskuzi, doplnění či opravě obsahu principů. Mnoho komentářů zásady potvrdily a posílily jejich význam. Získali
jsme také některé příspěvky na doplnění dalších témat. Principy, jako spojující nit celou konferencí, se ukázaly
jako velmi užitečné pro diskusi a mezinárodní porozumění.
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Výhled / zhodnocení
Co bude nebo je dále nutné zrealizovat?
Co byste udělali jinak, pokud byste aktivitu realizovali znovu?
Zásady byly podepsány regionálními aktéry v roce 2010 v podobě „Lužické charty“. Principy byly převedeny partnerem PP7 (Mikroregion Sokolov-východ) a budou sloužit jako vzor pro ostatní partnery projektu ReSource.

Obr.č. 8: Diskuze o změně post-těžebních krajin – Konference IBA 2010 Großräschen/Německo (IOER)

Tematická zpráva

Integrativní přístupy

20

c. Přeměna městských hornických usedlostí (4.1.4.)
Název aktivity:

Příprava a realizace architektonické soutěže pro zlepšení
životních podmínek hornických usedlostí

Číslo aktivity dle pracovního plánu:

4.1.4

Číslo odpovědného partnera:

PP 1 – Ekonomický region Chemnitz-Zwickau (Německo)
Výchozí stav

Co bylo důvodem pro realizaci aktivity?
Město Oelsnitz / Erzgeb. zažilo od počátku do poloviny 20. století obrovský hospodářský růst, za který z velké části
vděčí těžbě uhlí. Toto krátké, ale zato velmi intenzivní období rozvoje předurčilo ráz města.
Po ukončení těžby uhlí v roce 1971 byla městská krajina negativně ovlivněna obrovským odlivem lidí. V období
rozkvětu žilo v Oelsnitz/Erzgeb. asi 20.000 obyvatel. Dnes tam bydlí jen asi 12.000 obyvatel. Proto je nutné zkvalitnit prostředí pro život místních. Město sleduje tento cíl od brzkých 90. let min. století se zaměřením na zvýšení
kvality prostředí pro život a bydlení, aby tak působilo proti demografické změně a ztrátě ekonomického významu.
V rámci dvou pracovních seminářů byla vyvinuta řada vysoce kvalifikovaných konceptů k přeměně bývalé hornické
zásobovací stanice na park pro občany a k rozvoji nových perspektiv pro opětovné uspořádání dvou malých osídleních v hornických čtvrtích.

Cíle
Jaké byly hlavní cíle? Jaké byly hlavní cílové skupiny?
Cíle seminářů byly následující:
• zlepšení obytného prostředí
• vytvoření identifikačního bodu s jedinečnou identitou pro mladé i starší
• zlepšení podmínek pro život a volný čas v přilehlých důlních komunitách
Uvedené cíle se zaměřují na zlepšení životních podmínek.

Výsledky
Jakých plánovaných a neplánovaných výsledků jste dosáhli?
Všechny vyvinuté koncepty měly mimořádnou kvalitu. Jejich souhrn byl vystaven v městské knihovně s cílem
zapojit místní obyvatele. Z každého pracovního semináře vypracoval poradní výbor doporučení. I tato byla prezentována městské radě a mohou být v budoucnu realizována. Doporučený koncept pro bývalý nákladní terminál
černého uhlí se stal součástí žádosti Oelsnitz pro uspořádání Saské zahradnické výstavy 2015. Vzhledem k tomu,
že město bylo se žádostí úspěšné, bude naplánovaný park (nebo alespoň jeho části) během příštích let založen,
a tím přispěje k atraktivitě města.

Mezinárodní přidaná hodnota
Jaké jsou mezinárodní výstupy a převoditelné výsledky?
Technika konkurenčních seminářů je přenositelná na partnery, jakož i mimo partnerství ReSource: 4 účastníci
workshopů byli vyzváni k účasti na soutěžních workshopech a vytvoření konceptu se zaměřením na stejné téma.
Pro určení vítězného konceptu, po prezentaci všech účastníků workshopu, byl stanoven poradní výbor. Všechny
předložené koncepty budou představeny na výstavě v Oelsnitz / Erzgeb. Proto jsou všechny návrhy předkládány
v takové podobě, aby je bylo možné do výstavy integrovat.
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Výhled / zhodnocení
Co bude nebo je dále nutné zrealizovat?
Co byste udělali jinak, pokud byste aktivitu realizovali znovu?
Procedura probíhala dobře a vyústila ve vynikající koncepty. Co se týče první části aktivity, nyní proběhne realizace konceptu pro nákladní terminál černého uhlí, ale už samozřejmě mimo projekt ReSource.
Čili jednalo se o pravou předinvestiční aktivitu.

Obr.č. 9: Opětovný rozvoj malých městských zón v sousedství města Oelsnitz/Erzgeb. – Náměstí
Damaschkeplatz (SPIEL.RAUM.PLANUNG LEIPZIG)
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Název aktivity:

Přeměna městských hornických usedlostí

Číslo aktivity dle pracovního plánu:

4.1.4

Číslo odpovědného partnera:

PP5 – Štýrská železná stezka (Rakousko)
Výchozí stav

Co bylo důvodem pro realizaci aktivity?
Eisenerz - tradiční hornické město - je dramaticky smršťujícím se městem. S cílem připravit město pro budoucnost
byl zahájen “proces přeměny” – pro tento cíl je k dispozici podrobný masterplán s vizí 2021. Celé město musí být
“znovu naplánováno” a “obnoveno”, výsledkem by mělo být podstatně menší město, které by splňovalo potřeby
obyvatel a návštěvníků, jejichž počty jsou odhadovány.

Cíle
Jaké byly hlavní cíle? Jaké byly hlavní cílové skupiny?
V rámci projektu ReSource proběhla architektonická soutěž přepracování opuštěného centrálního náměstí (Náměstí
horníků) a jeho okolí s cílem vnést do města „nový život“. Důraz byl kladen na ekonomické využití náměstí (obchody, kanceláře, restaurace atd.), dále pro turistické účely (muzeum, historický hotel, zachování staletí starých
domů) a kulturní využití (události apod.). Nové atraktivní a trvale udržitelé centrum by mělo být vytvořeno jak
pro návštěvníky, tak pro jeho obyvatele.

Výsledky
Jakých plánovaných a neplánovaných výsledků jste dosáhli?
Zasedání poroty soutěže rozhodlo o nejlepším architektonickém návrhu. Město Eisenerz je ochotno zrealizovat
navrhovaná opatření krok za krokem v průběhu následujících let. Realizace muzea a knihovny na Náměstí horníků
jsou již v plném proudu s finanční pomocí vlády spolkové země Štýrsko. Pro přestavbu náměstí je zapotřebí dalších
finančních prostředků – nyní musí být zahájeno úsilí k jejich zajištění.

Mezinárodní přidaná hodnota
Jaké jsou mezinárodní výstupy a převoditelné výsledky?
Architektonická soutěž představuje příklad dobré praxe pro to, jak se vypořádat se zhodnocením chátrajících
městských oblastí bývalých hornických měst. Zajímavé bylo, že architekti se nesoustředili pouze na samotné architektonické návrhy, ale snažili se najít i nová a tvořivá řešení pro využití starých městských částí. Proto můžeme
doporučit, aby v rámci přípravy takovéto soutěže zůstal dostatečně velký „kreativní prostor“ pro zúčastněné
architekty, aby popřemýšleli nad celkovou situací ve městě a o tom, jak by mohly jednotlivé městské části přispět
k celkovému konceptu využití města.

Výhled / zhodnocení
Co bude nebo je dále nutné zrealizovat?
Co byste udělali jinak, pokud byste aktivitu realizovali znovu?
Město Eisenerz je ochotné provést navrhovaná opatření postupně v následujících letech. Realizace muzea a knihovny na Náměstí horníků jsou již v plném proudu s finanční pomocí vlády spolkové země Štýrsko. Pro přestavbu náměstí je zapotřebí dalších finančních prostředků – nyní musí být zahájeno úsilí k jejich zajištění.
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Obr.č. 10: Masterplán Eisenerz (Štýrská železná stezka)
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d. Přeměna městských hornických brownfieldů (4.1.5.)
Název aktivity:

Koncept opětovného využití a trvale udržitelé přeměny
bývalého důlního železničního terminálu v Aue

Číslo aktivity dle pracovního plánu:

4.1.5

Číslo odpovědného partnera:

PP 1 – Ekonomický region Chemnitz-Zwickau (Německo)
Výchozí stav

Co bylo důvodem pro realizaci aktivity?
V posledních desetiletích byly městské a příměstské oblasti měst Aue a Aue-Alberoda využívány společností
WISMUT s.r.o. pro těžbu uranu a infrastrukturu. Hornický železniční terminál města Aue („pit 20“) byl opuštěn
v roce 1983, z větší části bez sanace.
Dnes chce město Aue zlepšit své portfolio lokalit pro nové průmyslové a obchodní využití. Stávající průmyslové
areály jsou kapacitně plně využity. Jako součást tohoto úsilí byl železniční terminál, vzhledem k infrastrukturní
dostupnosti, poloze na rovině a celkovému umístnění ve městě, zhodnocen jako místo vhodné pro ekonomické
rozvoj.

Cíle
Jaké byly hlavní cíle? Jaké byly hlavní cílové skupiny?
Celkovým záměrem města Aue bylo umožnit revitalizaci tohoto brownfieldu s rozlohou 7 ha. Za tímto účelem
měl být stanoven životaschopný koncept rozvoje území jako průmyslové zóny. Jako hlavní aspekt tohoto konceptu
chtělo město prozkoumat alternativní možnosti prostorového rozložení s ohledem na vývoj a související náklady.
Kromě toho měla být provedena nezbytná základní šetření týkající se kontaminace a hluku.

Výsledky
Jakých plánovaných a neplánovaných výsledků jste dosáhli?
Vyvinuto a vyhodnoceno bylo několik scénářů prostorového uspořádání plánované průmyslové zóny.
Kontaminace byla posouzena a ohodnocena, dále byly navrženy prognózy nakládání s odpady a emise hluku.

Mezinárodní přidaná hodnota
Jaké jsou mezinárodní výstupy a převoditelné výsledky?
Město Aue poskytovalo příklad pro postup důkladného plánování, který zvážil všechny aspekty plánování týkající
se opětovného rozvoje kontaminované bývalé důlní infrastruktury. Šetření možností prostorového rozložení se
ukázalo jako užitečné k definování nejvhodnějšího návrhu.
Tento metodologický přístup komplexního plánování a jeho zásluhy jsou jasně popsány a mohou být znovu použity
jinými partnery projektu ReSource i mimo něj.

Výhled / zhodnocení
Co bude nebo je dále nutné zrealizovat?
Co byste udělali jinak, pokud byste aktivitu realizovali znovu?
Dalšími kroky, které je nutné podstoupit, jsou: odkup prostor, adaptace špičkových nástrojů plánování, veřejná
investice do infrastruktury a získání podniků.
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Obr.č. 11: Současný pohled na brownfield – hornický zásobovací terminál Aue (Úřad plánování, Chemnitz)
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3. Mezinárodní výsledky studií a setkání projektu
Celkově se všechny studie vypracované v rámci pracovní skupiny „Integrativní přístupy“ projektu ReSource zabývají otázkami souvisejícími s plánováním post-těžebních území a infrastruktury. Všechny berou
v úvahu zvláštní povahu a problémy, jež tato místa mají, a které často činí jejich budoucí rozvoj zvláště
náročným.
Čtyři studie se v rámci aktivity 4.1.2 výslovně zabývají masterplány pro rozsáhlejší území. Všechny
tyto plány se snaží předvídat budoucí trvale udržitelné využívání bývalých hornických lokalit. Studie
usilují o stanovení specifických zásad pro rozvoj regionů za účasti širokého spektra zainteresovaných
stran – nutný předpoklad celostního rozvoje. Často byly tyto plány prvním počinem v národní kontextu.
Jasným cílem rozličných plánů proto bylo sestavit „nejmodernější“ doporučení pro budoucí plánování.
Vyhledávání údajů o stavu jednotlivých lokalit bylo často prvním a nejnaléhavějším krokem v procesu
tvorby masterplánů. Všechny zpracované masterplány mají společný závazek vytvořit pro dané lokality
nové silné image. Všechny příklady usilují o celkovou změnu v charakteru jednotlivých lokalit zaváděním nových využití, jako jsou sportovní zařízení nebo rekreační zelené plochy. V souvislosti s městským
osídlením hraje důležitou roli zejména dostupnost. Některé výsledky také poukazují na silné odhodlání
zapojit různé aktéry jako jsou místní obyvatelé. S těmito zúčastněnými stranami byly diskutovány různé
možnosti rozvoje, v některých případech prostřednictvím různých scénářů vývoje.
Všechny studie zabývající se masterplány zdůrazňují, že proces jejich přípravy je jen jednou součástí rozvojového procesu jako celku. Hledání politické podpory, aby se tyto plány staly realitou, a jejich integrace do stávajících procedur plánování, zůstává i nadále ambiciózním úkolem. Celkem vzato
masterplány zdůrazňují potřebu integrovaného plánování, pokud možno již v raných fázích uzavírání
lomů/dolů. Nadnárodní hodnota vytvořená prostřednictvím aktivity 4.1.2. zdůrazňuje potřebu vyvážené účasti stakeholderů v procesu, v němž nástrojem pro vizualizaci různých vývojových možností mohou být např. scénáře. Masterplány fungují jako „neformální“ nástroj rozvoje prostřednictvím stanovení
rámce a dlážděním cesty směrem k „formálnímu“ procesu plánování. Celkově aktivity ukazují, že tyto
plány mohou tvořit pouze první, ale nutný krok na cestě k integrované a komplexní strategii rozvoje post-těžebních lokalit.
Tato zjištění se opírala o aktivitu 4.1.3. „Principy plánování post-těžební krajiny“, které byly vyvinuty
partnerem IBA (PP2). Tyto principy byly vyvozeny z 10leté působnosti v post-těžebních oblastech, kde IBA
sloužila jako důležitý „think-tank“ s cílem usnadnit a zmírnit změny. Tyto zásady byly důležitým vstupem
pro vývoj všech masterplánů tím, že poskytlují jeden z možných přístupů k problematice místního
rozvoje.
Výměna znalostí, zejména IBA sdílející své cenné zkušenosti, měla tímto pozitivní účinky vzájemného
učení se mezi partnery. Doplňující znalostní vstup byl vytvořen spojením s jinými EU projekty (tj. COBRAMAN) a pomocí dvoustranných setkání mezi partnery (např. PP2 a PP7). Milníkem v tomto směru bylo
sympozium v Chodově, kde byly prezentovány a s odbornou veřejností vč. dodavatelů studií diskutovány
různé přístupy. Akce zdůraznila širokou škálu integrativních přístupů k rozvoji post-těžebních oblastí.
Navíc umožnila cenný pohled do praxe tvorby masterplánů a jejich využití v evropském kontextu.
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Studie v rámci aktivit 4.1.4 a 4.1.5. se zabývaly menšími jednotkami post-těžebního území, zejména v městském prostředí. Studie v rámci aktivity 4.1.4 byly vyvolány problémem zmenšujícího se počtu
obyvatel v mnoha post-těžebních regionech, negativními dopady na životní prostředí a infrastrukturu
hornických měst. Plány se zaměřují na přepracování funkčních a environmentálních faktorů, které působí proti celkovému opomíjení jednotlivých míst post-těžebních měst. Ústředním polem působnosti byly
obytné lokality a veřejné prostory. Cílem plánů bylo zlepšit celkovou životní úroveň v zastavěném
městském prostředí. Navíc trvale udržitelné využívání opuštěné infrastruktury bylo cílené jak na obyvatele, tak na návštěvníky. Tyto příklady vyzdvihují specifickou metodiku soutěží, která je velmi vhodná
pro navrhování a plánování v městském prostředí.
Kromě opatření zaměřených spíše na veřejná prostranství a obytné lokality, jako tomu je v aktivitě
4.1.4., řešila aktivita 4.1.5 přípravu sanačních možností pro bývalé průmyslové areály. V našem případě bylo nové průmyslové a komerční využití plánováno pro bývalý důlní areál. Zde opět byla zkoumána
různá využití pomocí metodiky založené na scénářích, jenž se zaměřily zejména na jejich vliv na sousední městské čtvrti. Tento příklad zdůrazňuje (jako nadnárodní hodnota), že přístup scénářů může sloužit
jako důležitý způsob tvorby image a vyjednávání změny.
K tomu navíc byla vytvořena mezinárodní hodnota přesunem znalostí v rámci pracovní skupiny i mimo
ni. Metody a přístupy zvolené pro jednotlivé výstupy a aktivity pracovní skupiny se odrazily na setkáních
pracovních skupin, jež se konala 2x ročně, prohloubily další partnerská setkání a byly představeny široké
veřejnosti na sympoziu v Chodově na podzim roku 2011. Tato konference sloužila především k rozšíření
zájmu veřejnosti o problematiku integrativních přístupů k opětovnému využití post-těžebního území.
K jejímu zdárnému průběhu přispěli všichni partneři pracovní skupiny, často v zastoupení svých dodavatelů, kteří na akci prezentovali praktickou stránku věci. Dále se akce zúčastnili externí odborníci
z ostatních relevantních míst a regionů Evropy. Zjištění a prezentace z konference byly účastníkům distribuovány v elektronické podobě. Akce byla také důležitým impulsem pro místní aktéry Sokolovského
regionu k zahájení post-těžebního plánování již nyní, přestože ukončení těžby se očekává až mezi roky
2020 - 2040 (podrobnosti o programu konference a jednotlivé prezentace viz příloha).
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III. Závěr
1. Shrnutí kapitoly o výstupech
Pracovní skupina se komplexně zabývala možnostmi opětovného využití post-těžebních oblastí
a bývalých hornických usedlostí. Zaměřila se zejména na otázku, které metody plánování jsou vhodné
pro dosažení integrativního rozvoje. Prostřednictvím jednotlivých studií testovala rozličné integrativní
metody plánování, a to zejména pomocí rozvoje plánů, architektonických soutěží, konceptů přeměny
a poskytování návodů. Zvláštní pozornost byla věnována tvorbě masterplánů pro post-těžební území.
Tato metoda byla použita 4 partnery ve 4 různých formách. Masterplán představuje plánování a koordinaci
jednotlivých projektů v určité oblasti s cílem zvýšit kvalitu života, image a využití přírodních
a kulturních potenciálů v daném partnerském regionu. Často byly tyto plány prvním podobným počinem
v národním kontextu. Jasným cílem různorodých plánů bylo proto sastavit „nejmodernější“ doporučení
pro další plánování rozvoje.
Výsledky akademické pracovní skupiny v rámci ReSource ukázaly, že existují další projekty, které využívají
„integrativní“ metody (Cernic-Mali a kol. 2010). Analýza poukazuje na širokou škálu „integrativních“
přístupů a celou řadu prvků, které využívají a kombinují v jednom místě. Proto jsme hledali způsoby využití
post-těžebních potenciálů a dalších prvků z odvětví, jako je biomasa, rekultivace půdy, zdraví, wellness,
obchod, energetika, cestovní ruch a vzdělávání. Výzkum upozornil na skutečnost, že nejdůležitějším
faktorem pro úspěch integrativních přístupů rozvoje je spolupráce místních/regionálních aktérů
a organizací. Tento závěr může být výsledky pracovní skupiny pouze podtržen. Aby bylo možné vyvinout
a navrhnout často ambiciózní a složité integrativní metody plánování, jako je např. masterplán, musí
být zajištěna koordinace napříč různými administrativními a odvětvími sektory. Tyto plány se často
dotýkají konkrétních právních a regulačně-plánovacích otázek, což vyžaduje zapojení všech klíčových
aktérů z postižené oblasti i mimo ni (prostřednictvím řízení o několika úrovních). Vytvoření politického
konsenzu o tom, že je nutné přeměnit plány v realitu a začlenit je do stávajících postupů plánování,
zůstává nadále ambiciózním úkolem.
Kromě toho je potřeba do procesu vyváženě zapojit zainteresované subjekty, zejména oslovit místní
obyvatele. Zkušenosti z některých studií ukazují, že toho může být dosaženo prostřednictvím vytvoření
různých scénářů rozvoje, které pomohou vizualizovat různé možnosti vývoje. Metoda, ačkoli
je ambiciózní a těžko ovladatelná, má potenciál sloužit jako důležitý nástroj pro vytvoření image
a vyjednávání o změně.
Celkově všechny aktivity ukazují, že nástroje integrativního rozvoje pro post-těžební oblasti, jenž
jsou popsány v této zprávě, mohou být pouze prvním, avšak nutným krokem na cestě k integrativnímu
a komplexnímu strategickému rozvoji post-těžebních lokalit. Příklady z pracovní skupiny upozorňují
na specifickou metodiku, která je potřebná pro různorodá prostředí. Poskytují příklady dobré praxe
na to, jak organizovat a zrealizovat ambiciózní úkoly, před kterými stojí řada post-těžebních komunit.
Kromě toho spolupráce v rámci pracovní skupiny ukázala důležitost výměny znalostí mezi partnery, a to
zejména na nadnárodní úrovni. U všech post-těžebních regionů, které čelí stejným problémům, pomáhá
společný přístup získat partnerům nové perspektivy. Také napomáhá přilákat pozornost na problémy
v místním, regionálním i národním kontextu. Vzájemné vzdělávací účinky sdílením znalostí a řešení
s ostatními tvoří významnou část celkových výsledků pracovní skupiny „Integrativní přístupy“.
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2. Výhled / Politické požadavky
Celkové výsledky pracovní skupiny „Integrativní přístupy“ silně zdůrazňují 10 principů týkajících se ošetření post-těžební krajiny, které byly vytvořeny jako výstup 4.1.3. partnerem IBA Fürst-Pückler-Land
Cooperation. Proto se také každý z následujících politických požadavků, jenž vyplývají z celkového úsilí
pracovní skupiny a jejích výsledků, na tyto zásady odkazuje (označeny kurzívou):
1. POSÍLENÍ INTEGRATIVNÍHO POHLEDU NA POST-TĚŽEBNÍ PROBLÉMY
Na základě výsledků pracovní skupiny je velký důraz kladen na užitečnost integrativních přístupů ve využívání různých potenciálů post-těžebních oblastí. Integrativní přístupy (oproti specializovaným - spíše
úzce zaměřeným) se hodí pro rozvoj post-těžebních oblastí, jelikož výzvy, kterým tyto regiony čelí, jsou
obvykle poměrně složité (s ohledem na různé oblasti života), rozsáhlé (velikost těžbou zasažené oblasti)
a dlouhodobé („věčné dopady“). Proto pracovní skupina navrhuje zkoumání a posilování různého využití
potenciálů pomocí nástrojů integrativního přístupu, tj. masterplány s cílem koordinovat různá využití
(biomasa, cestovní ruch apod.) a dosáhnout tak efektivnějších a soudržnějších výsledků. Tento požadavek
je v souladu s IBA principy o využívání zdrojů a rozšíření plánovacího horizontu. Je zapotřebí:
• zkvalitnit a vyjasnit legislativní rámcové podmínky zákonů o plánování s ohledem na bývalá hornická území (viz také specifické politické požadavky uvedené v tematických zprávách pracovních
skupin přírodní a kulturní potenciály)
• stanovit masterplán povinným prvkem pro všechny post-těžební oblasti, pokud možno ještě předtím, než bude aktivní těžba ukončena
2. ZLEPŠENÍ RÁMCOVÝCH PODMÍNEK
Všechny výsledky pracovní skupiny poukazují na překrývající potřebu zlepšit rámcové podmínky, pokud
jde o post-těžební krajinu. Zde se odkazujeme zejména na principy budování organizační struktury,
formování procesu a převzetí odpovědnosti. Je třeba se zaměřit na posílení finančních a organizačních
kapacit post-těžebních regionů prostřednictvím financování a politické podpory na evropské a národní
úrovni s cílem umožnit jednotné a dlouhodobé plánování. Tyto snahy mohou mít podobu:
• výslovné priority post-těžebních oblastí s ohledem na přístup k financím
• politické podpory na základě společné dohody mezi zúčastněnými politickými činiteli z různých
úrovní politiky.
3. SPRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Použití různých integrativních opatření na post-těžebním území si vyžaduje zapojení politických, správních, plánovacích a legislativních úrovní. Takové závazky ovlivňují vertikální (mnohaúrovňové) i horizontální (mezikomunální) vazby a často vytváří velmi složité nastavení odpovědnosti a zájmů. Proto s odkazem na pricnipy rozšíření plánovacího horizontu a formování procesu pracovní skupina doporučuje:
• zajistit, aby těžební společnosti jako vlastníci pozemků spolupracovali s orgány a obcemi nejen
při přípravě rekultivačních plánů, ale i revitalizačních iniciativ po ukončení těžby
• zaručit odpovídající řízení procesu síťování napříč různými úrovněmi. Nezbytným prvekm se tím se
stává role manažera a / nebo řídícího orgánu, který usnadňuje a koordinuje změny v post-těžebních oblastech
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4. ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH SUBJEKTŮ (STAKEHOLDERŮ)
Výsledky ukázaly, že jedním z klíčů, jak využít integrativních přístupů, je zapojit stakeholdery, a to nejen
na plánovací / politické úrovni a v podobě externích odborníků, ale stejně důležité je přímé zapojením
postižených komunit, jelikož toto je úroveň praktického dopadu a know-how. Jednou možností zapojení
je prostřednictvím scénářů vč. vizualizace plánů a rozvojových návrhů. Další možnosti mohou zahrnovat
veřejně diskutované architektonické soutěže, které umožňují tvořivot a inovaci v procesu plánování.
Celkově všechna tato opatření potřebují řešení šitá na míru pro každou lokalitu. Zajišťují otevřenost
procesu a zapojení komunit do plánování. Zde se odrážejí principy zajištění transparentnosti, vytváření
obrazů a posilování identity.
Zde je důležité:
• vytvořit a komunikovat post-těžební vize a plány
• zapojit zainteresované subjekty a postižené komunity již v raných fázích procesu
• experimentovat s novými formami zapojení stakeholderů a postupy plánování
• využívat média a propagaci, aby byl proces přenositelný a dobře viditelný pro širší veřejnost,
a to jak v rámci regionu, tak i mimo něj
5. POSILOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY
Výsledky pracovní skupiny také zdůrazňují potřebu další výměny v oblasti integrativních metod pro post-těžební území – což je rovněž pokryto principem jít příkladem. Pracovní skupina proto důrazně doporučuje průběžné financování referenčních příkladů a šíření výsledků na evropské i národní úrovni.
Doporučovány jsou:
• další výměny k post-těžební problematice mezi postiženými regiony prostřednictvím EU a národních programů financování.
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IV. Zhodnocení
Hlavní společná otázka, která měla být prostřednictvím pracovní skupiny „Integrativní přístupy“ projektu
ReSource řešena, byla posouzení různých plánovacích metod, které jsou vhodné k posílení integrativního
rozvoje post-těžebních lokalit. Tento úkol byl naplněn prostřednictvím testování rozličních přístupů
zúčastněných partnerů a společného mezinárodního srovnání a hodnocení těchto snah vedených
v pracovní skupině a uvedených v této zprávě. Analýza zde obsažená poskytla přehled “nejmodernějších”
způsobů testování a přístupů k plánování ve střední Evropě, které mají za cíl zlepšit místní strategie.
Zpráva pracovní skupiny “Integrativní přístupy” poskytla kompletní analýzu dostupných řešení, které byly
v rámci pracovní skupiny diskutovány - jejich výhody a nevýhody, dostupnost a použitelnost na základě
mezinárodní výměny znalostí a poučení.
Jednotlivé aktivity, stejně jako tato zpráva sama o sobě, zdůrazňují často složitou povahu regeneračních
snah post-těžebních území, které silně závisí na právních a plánovacích záležitostech a zapojení klíčových
aktérů regionu. Proto aplikovat integrativní řešení v post-těžebních lokalitách zůstává náročnýn úkolem,
zejména pokud jde o vlastní realizaci. Tato zpráva a aktivity pracovní skupiny ukázaly a testovaly různé
nástroje pro plánování a zapojení aktérů, kteří mají přístup k dalším zdrojům financování a znalostí.
Nicméně je třeba konstatovat, že takové přístupy nejsou pravidlem. Kromě toho, jak demonstrují příklady
a aktivity této pracovní skupiny, nástroje jako je masterplán jsou pouze prvním krokem k integrovanému
a komplexnímu rozvoji post-těžebních lokalit. Dobrý rozvoj konceptu pomůže dané opatření zrealizovat,
ale zdaleka pro to není záruka. Proto je v této zprávě kladen velký důraz na zapojení stakeholderů s cílem
podpořit plány a zrealizovat změny, zejména s ohledem na finanční a organizační kapacity. Dále zpráva
zdůrazňuje význam využívání nebo vytvoření “think-tanků”, jakým je IBA, které díky svým zkušenostem
a síťovým kapacitám představují důležitý aspekt integrativního rozvoje post-těžebních regionů.
Politická doporučení odrážejí tyto problémy svým zvláštním způsobem a vyžadují jednotný a ucelený
pohled na potenciály post-těžebních lokalit. Nezbytnými předpoklady pro změnu není jen identifikace
a zhodnocení různých možností jejich využití či vytvoření příznivých rámcových podmínek. Správa
a řízení těchto procesů jsou stejně nezbytné, přičemž zapojení zainteresovaných subjektů a výměna
znalostí mezi rozdílnými post-těžebními oblastmi je přidanou hodnotou tohoto procesu. Celkově práce
pracovní skupiny zmapovala slibné cesty složitou realitou opětového rozvoje post-těžebních lokalit
s patřičným důrazem na ta řešení, jež jsou založena na místních podmínkách, namísto upřednostňování
těch univerzálních.

Autor studie: Ing. Ivana Jágriková
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V. Přílohy
(5.1) Plán aktivit pracovní skupiny (anglicky)
(5.2) Kompletní verze výstupů pracovní skupiny (národní jazyky + resumé v anglickém jazyce)
(5.3.) Program sympozia „Integrativní přístupy“ – Chodov, 12.10.2011 (česky)
(5.4) Všechny prezentace ze sympozia „Integrativní přístupy“ – Chodov, 12.10.2011 (česky/anglicky)
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