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Předmluva
Konec těžby za sebou neponechává pouze brownfieldy, jež 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. Cíle, úkoly a organizace pracovní skupiny
1. Cíle
V této pracovní skupině byl důraz kladen na kulturu a tradice hornických oblastí a na potenciály pozůstalé infrastruktury v podobě starých důlních železnic a dalších monumentů pro cestovní ruch. Aktivity
pracovní skupiny byly sestaveny pomocí následujících otázek, které byly formulovány na úvodním setkání
v německém Großräschen v září 2009: Jaké druhy potenciálů existují v partnerských regionech a jak jsou
využívány? Jaké zkušenosti byly získány jejich využitím? Existují nějaké styčné projekty, z nichž se mohou poučit všichni partneři? Je k dispozici zdroj pro meziregionální spolupráci v rámci realizace projektu a po jeho ukončení? Jak se mohou partneři s podobnými potenciály či projekty vzájemně nalézt, aby
mohli využít synergických efektů spolupráce?
Hlavním cílem bylo pro pracovní skupinu sestavit koncepty trvale udržitelného a inovativního využití
post-těžebního kulturního dědictví. K dosažení tohoto cíle pracovní skupina zkoumala, jak může být kulturní dědictví využito k:
• budování identity a hrdosti u žijící a budoucích generací
• vytváření turistických efektů pomocí využití kulturních potenciálů a tradic
• vytváření turistických účinků (hornické turistické trasy a turistické důlní železnice) pomocí využití důlní
a železniční infrastruktury

2. Úkoly
Základem práce byla identifikace a analýza potenciálů v partnerských regionech a kontrola proveditelnosti jejich inovativního post-těžebního využití. Mezi přidružené úkoly řadíme:
• realizaci plánu aktivit pracovní skupiny „kulturní potenciály“, který zahrnuje strategie pro využití
regionálního dědictví hornictví, koncept hornického muzea a naučné historické stezky, veřejné akce
propagující dědictví hornictví a změnu mentality, turistické trasy hornických atrakcí ve své ideové fázi
a dále ve fázi investiční přípravy, pilotní investici do turistických tras, turistické využití důlních železnic a seminář pro turistické průvodce v oblasti hornictví
• sběr dat a informací - sběr regionálních informací a realizace elektronického sborníku, kategorizace
a analýza potenciálů, rozvoj nástroje spolupráce a nakonec rozvoj matice kompetencí o hmotném a nehmotném (tradice a události) dědictví hornictví s příslušnými základními informacemi

3. Organizace
Pracovní skupina jako taková představuje přístup k vytvoření společné pracovní kultury napříč regiony
tím, že se zaměřuje na konkrétní témata, dále k posílení výměny zkušeností mezi partnery s podobnými
nebo doplňujícími se aktivitami, ke sloučení jednotlivých regionálních výsledků a vytvoření nadnárodních
závěrů. Pracovní skupina může být rozdělena do dvou dílčích skupin, které se zaměřují na následující 2
klíčové aspekty:
• dílčí pracovní skupina „kulturní dědictví“ - rozvoj strategií a veřejné akce, kulturní odkaz hornických
regionů
• dílčí pracovní skupina „turistické trasy“ - příprava turistických tras hornických atrakcí, turistické využití důlních železnic
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Jednání obou podskupin se konala společně. To umožnilo porovnat procesy s pomocí obou předmětů zájmu a zaručilo snadnou a efektivní diskuzi. Aktivity a výstupy zrealizované příslušnými partnery projektu
byly sjednoceny v rámci několika zasedání pracovních skupin, a proto jsou výstupy a závěry z obou dílčích skupin sloučeny do jedné závěrečné zprávy. Schůzky se konaly pravidelně (pololetně), organizována
byla dále veřejná sympozia a setkání odborníků.
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II. Výsledky
1. Tematické mapy projektů dobré praxe
Následující tematická mapa zobrazuje všechny projekty, které využívají kulturní potenciály a které byly
vyhledány vědeckými partnery v rámci zpracování „Analýzy evropských iniciativ“ na území dotčeném dotačním programem CENTRAL EUROPE.
Projekty dobré praxe (mapové reference)
Č. reference

Projekt

Umístění

Země

1

Centrum tradičních řemesel Bernard

Královské Poříčí

Česká rep.

2

Světová památka kulturního dědictví
UNESCO Rammelsberg

Goslar

Německo

3

Ferropolis – železné město

Gräfenhainichen

Německo

4

Šachta Antonijev

Idrija

Slovinsko

5

Ukázkový lom F60

Lichterfeld

Německo

6

Podzemlje Pece – turistický lom a muzeum

Mežica

Slovinsko

7

„Old Colliery”

Wałbrzych

Polsko

8

Důl na stříbro Schwaz

Schwaz

Rakousko

9

Dobrodružství Erzberg

Eisenerz

Rakousko

10

Etnologická stezka

Trbovlje

Slovinsko

11

Kyslíkový adrenalinový park

Gyöngyös

Maďarsko

12

Lázeňské centrum Bad Schlema

Bad Schlema

Německo

Hallstatt

Rakousko

14

Decentralizovaná státní výstava
Horního Rakouska „Salzkammergut“
Světová památka kulturního
dědictví UNESCO Erzgebirge

Erzgebirge

Německo

15

Podzemní ukázkový důl Salgótarján

Salgótarján

Maďarsko

13

Celkem bylo v rámci všech partnerských regionů shromážděno 15 případů projektů dobré praxe využívajících kulturní potenciály. V post-těžebních oblastech se jedná např. o pořádání kulturních akcí souvisejících s hornictvím, kulturní využití důlní infrastruktury či výstavba a provozování turistických tras hornických atrakcí. Všechny uvedené projekty dobré praxe se zabývají hornickými tradicemi a kulturní krajinou. Německo je reprezentováno pěti případy, Rakousko a Slovinsko třemi, Maďarsko dvěma a nakonec
Česká republika a Polsko po jednom případě. Většina těchto projektů je již zrealizována (7) nebo jejich
uskutečnění v době zpracování právě probíhalo (5). Nejlepší výsledky byly dosud dosaženy u složitých
a inovačních projektů obnovy, které jsou (spolu)financovány prostředky z EU. Konkrétní použití těchto
příkladů osvědčených postupů je uvedeno v následujících mapách.
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Využití kulturních potenciálů ve střední Evropě – přehled
(3.2.1 Analýza evropských iniciativ, Štýrská univerzita, Graz)
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Různé využití kulturních potenciálů ve střední Evropě
(3.2.1 Analýza evropských iniciativ, Štýrská univerzita, Graz)
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2. Resumé hlavních výstupů pracovní skupiny
a. Strategie využití regionálního dědictví hornictví
(Aktivita 4.3.2.)
První skupina výstupů pracovní skupiny „kulturní potenciály“ se zaměřuje na stanovení strategií pro
příkladné využití kulturního dědictví hornictví, které se v regionu nachází. Cílovou skupinou jsou turisté,
mladí a místní obyvatelé. Výstupy zahrnují přípravu marketingových aktivit s cílem zlepšit image hornických regionů.
„Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit”
Partner: PP7 Mikroregion Sokolov - východ
• Výchozí stav
Mikroregion Sokolov-východ jako dobrovolný svazek obcí v sokolovském hnědouhelném regionu vytváří a realizuje projekty regionálního rozvoje. Region je charakterizován vysokou nezaměstnaností, nižší
úrovní vzdělání obyvatel, nízkým porozuměním historie regionu a negativním dopadem těžebního průmyslu. Mikroregion si je vědom toho, že postupný útlum těžby v regionu ohrožuje pracovní místa, a proto
hledá novou orientaci a způsoby, jak zlepšit nejen prosperitu, ale především také image a cestovní ruch.
• Cíle
Úkolem strategie bylo komplexně řešit problematiku tzv. black image Sokolovska. Cílem bylo vytvořit koncept strategie vč. plánu a konkrétních aktivit s cílem změnit vnímání Sokolovska jako „špinavého a neatraktivního“ regionu a podpořit pocit sounáležitosti místních obyvatel se zvláštním zřetelem
na mladé lidi. Cílovou skupinou jsou členské obce a města mikroregionu, politici, subjekty s rozhodovací
pravomocí, rozvojové a propagační agentury aj. Jako příloha ke strategii byla zpracována studie o hornických uniformách s názvem: „Studie využití hornických krojů jako součásti kulturního dědictví hornictví pro rozvoj cestovního ruchu na Sokolovsku“.
• Výsledky / zhodnocení
Strategie změny image byla vypracována v souladu se zadáním a dosáhla stanovených cílů – vyvinula základní strategický koncept, na kterém se bude moci stavět v rámci dlouhodobé snahy změnit negativní
image Sokolovska. Strategie nabízí řadu velmi cenných poznatků, doporučení a směrů pro budoucí regionální rozvoj. V souladu se zadáním podává přiložená studie ucelený přehled o hornických stejnokrojích
a analýzu slavnostních příležitostí, při nichž byly nošeny.
Studie je vybavena bohatým obrazovým materiálem, který vhodně doprovází písemný přehled. Požadovaného cíle bylo dosaženo v rozsahu přiměřeném dalšímu použití studie. Výsledky navrhované kampaně
po její realizaci budou stanoveny na základě průzkumu se zaměřením na tři indikátory odrážející image
Sokolovska a dále mediální analýzy. Průzkum se zaměří na otázky týkající se problematiky migrace, obchodu a cestovního ruchu. Otázky zařazené do průzkumu se týkají specifických aspektů kampaně změny
image s cílem určit, zda tyto zprávy byly sděleny úspěšně cílovým skupinám v regionu. Mediální analýza
bude sledovat intenzitu komunikace s médii a její korelaci s mediálním pokrytím.
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• Výhled
Management Mikroregionu Sokolov-východ stejně tak jako členové rady svazku (starostové / starostky
členských měst a obcí) považují strategii za nesmírně důležitou pro další směřování regionálního rozvoje. Strategie jasně deklaruje současný stav image Sokolovska a kroky, které je nutné podstoupit ke změně této negativní situace. V blízké budoucnosti je plánována veřejná akce s cílem prezentovat výsledky
strategie široké veřejnosti, ale především klíčovým regionálním hráčům, aktérům a subjektům s pravomocí rozhodovat. Perfektní pochopení je klíčem pro navazující projekty a jejich realizaci. Jako navazující aktivita je plánována příprava a realizace komunikační kampaně, která byla ve zpracované strategii
navržena.
Protože některá muzea v regionu se zaměřují na montánní historii, bude možné s využitím doplňkové studie vytvořit společný projekt, na němž by se podílely obce, muzea, spolky a organizace zabývající se hornickou historií a tradicemi. Projekt by spočíval v obnovení hornických tradic s využitím hornických krojů
v zážitkové turistice. Potenciál studie, která je jedním z výstupu významného mezinárodního projektu
ReSource, vidí Mikroregion v rozvoji a využití slavné minulosti regionu pro povzbuzení cestovního ruchu.

Strategie využití regionálního dědictví hornictví města Salgótarján
Partner: PP8 Město Salgótarjan (Maďarsko)
• Výchozí stav
Těžba měla v hospodářském životě města Salgótarján rozhodující roli po 150 let. Po uzavření dolů začalo
město upadat a bylo nutné vypracovat strategii k překonání přetrvávajících účinků těžby, jež byly vnímány převážně jako kulturní potenciály a užitečné dědictví.
• Cíle
Hlavním cílem strategie bylo formulovat strategické dimenze hodnotového managementu, zachování
a rozvoje, které jsou obsahem rozvojových programů samosprávy města Salgótarján.
• Výsledky / zhodnocení
Zhodnoceny byly podmínky pro různé způsoby využití potenciálů, zpracována byla situační analýza.
Na jedné straně dokument shrnuje potenciály, rozvoj a historii hornictví a průmyslu, který byl pro město rozhodující, na druhé straně obsahuje demografické, ekonomické a strukturální charakteristiky, které město formují od nedávné minulosti po současnost. Provedena byla dále SWOT analýza, která ukazuje současnou situaci města, jeho silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Formulovány byly priority
a cíl rozvoje.
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Strategie využití dědictví hornictví regionu Zasavje
Partner: PP9 Regionální rozvojové centrum Zagorje (Slovinsko)
• Výchozí stav
Region Zasavje má bohaté dědictví hornictví, které může být použito pro rozvoj cestovního ruchu. Cestovní ruch má pro region velký potenciál, protože tradiční odvětví (průmysl, těžba) zde ukončilo svou
činnost a mnoho pracovních příležitostí zmizelo. Na základě strategických dokumentů zde mohou být
nalezeny tři možné turistické segmenty: kulturní cestovní ruch, venkovský cestovní ruch a cestovní ruch
událostí/akcí.
• Cíle
Hlavními cíli strategie byly:
• analýza stávajícího stavu a soupis dědictví hornictví v regionu
• strategické zásady cestovního ruchu založeného na dědictví hornictví
• vytvoření dílčích značek turistických produktů a programů
• akční plán realizace strategických zásad
• identifikace krátkodobých a střednědobých cílů pro turistiku po dědictví hornictví
• Výsledky / zhodnocení
Region Zasavje má obrovský potenciál pro kulturní turistiku, například v podobě jednodenních programů, které zahrnují dědictví hornictví jako základní motiv příjezdového a vzdělávacího cestovního ruchu
po devastovaných těžebních lokalitách, události související s dědictvím hornictví, teambuilding v dolech,
suvenýry, interaktivní prezentace o tom, jak horníci žili nebo prezentace hornického kulinářského umění.
Ve spojení s dědictvím hornictví byly identifikovány některé integrativní turistické produkty. Zasavje působí jako kulturně-turistická destinace s výlety za kulturou, možností objevit těžební oblast od venkova
po město, nebo vytváří sítě s podobnými regiony a destinacemi. Potenciální stakeholdeři realizace turistických nabídek jsou Muzeum Zasavje v Trbovlje, Regionální rozvojové centrum, důlní společnost Trbovlje-Hrastnik, kulturní a jiné nevládní organizace, obce (Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik), turistické
agentury, firmy aj. Bude nutné spolupracovat se všemi sektory a všemi zúčastněnými stranami, aby byl
cestovní ruch v regionu realizován úspěšně.
Pro aktivity cestovního ruchu byla dále provedena analýza finančních zdrojů. Zahrnovala rozpočty obcí,
evropské fondy, soukromý kapitál (investice), evropské a vnitrostátní tendry a mezinárodní a národní projekty. K dispozici je mnoho možností financování, ale bylo zjištěno, že stávající i nové zúčastněné strany budou potřebovat další školení, a to zejména o evropských fondech, pokud chtějí pro turistiku získat
dodatečné prostředky.
• Výhled
V budoucnu by region Zasavje měl:
• poskytnout vzdělání a poradenství pro subjekty v cestovním ruchu
• uvést dílčí značky do praxe
• vylepšit stávající nabídku cestovního ruchu
• vytvořit nové turistické produkty
• sestavit strategický management pro marketing, reklamu a propagaci
• povzbudit zájem soukromých investorů investovat do infrastruktury cestovního ruchu
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b. Koncept hornického muzea a historické naučné stezky
(Aktivita 4.3.3.)
Tento výstup je zaměřen na vypracování vzorového konceptu a na dohled nad realizací hornického muzea
a historické naučné stezky v rakouském regionu Štýrské železné stezky.
Koncept výstavy “Glaslbremse”
Partner: PP5 Spolek Štýrská železná stezka (Rakousko)
• Výchozí stav
Johann Dulnig byl jedním z nejvýznamnějších těžebních inženýrů Alp 19. století. Jeho hlavním zaměřením byly horské stroje a železniční stavby. Naplánoval dopravní systém Vordernberg-Präbichl, který vedl
k Vordernberg – středisko průmyslu železné rudy rakouské monarchie. Hornickým reliktem této doby je
brzdové stoupání v Kohlberg, také nazývané „Glaslbremse“ (o délce 400 metrů se sklonem 13,7°). Všechny trasy vlaků, brzdové systémy a zařízení na přípravu rudy jsou v regionu částečně viditelné nebo stále
existují v podobě trosek. „Glaslbremse“ byl vybrán pro vytvoření výstavního konceptu.
• Cíle
Cílem bylo vytvořit návrh detailního konceptu a dohled nad realizací konceptu pro hornické muzeum, výstava „Glaslbremse“.
• Výsledky / zhodnocení
Vytvořena byla studie zabývající se konceptem nové expozice, včetně návrhu výstavních pokojů na 3 podlažích, hostince, občerstvení a venkovního prostoru. Detailně byl naplánován vstupní prostor s tavernou
v přízemí, 3 výstavní prostory v prvním patře, které se zabývají historií přepravy, a horní patro. Plánování bylo provedeno s pomocí kreseb a podrobných plánů muzea a jeho okolí.

Příklad výstavních prostor: “Před lety...”
Kromě toho byl vytvořen design organizace a marketingové návrhy tiskovin, akcí a propagačních materiálů – viz následující příklady.

Zpráva pracovní skupiny
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Logo

Knoﬂíčky

Trička
• Výhled
Financováno může být zřízení muzea, ale dokončení budovy muzea jako takového, která je již částečně zrekonstruovaná, nemůže být financováno komunitou Vordernberg. Tudíž realizace plánů je nemožná.
Proto bohužel tato velmi inovativní a ambiciózní studie realizována být nemůže.

Koncept tematické procházky “Štýrský princ vypráví...“
Partner: PP5 Spolek Štýrská železná stezka (Rakousko)
• Výchozí stav
Hlavní myšlenkou této tématické cesty je vyprávět o životě a díle Štýrského prince pomocí pěší procházky. Jméno Erzherzog Johann je se Štýrskem nerozlučně spjato.
• Cíle
Úkolem bylo navrhnout příkladný koncept pro naučnou historickou stezku, která by se napojila na stávající „Rudné stezky“. Cílem bylo zpracovat návrh tématické stezky jako takové vč. instalace tabulek podél cesty.
• Výsledky / zhodnocení
Nová prohlídková cesta „Štýrský princ vypráví...“ rozšiřuje existující „Rudné stezky“ v regionu Präbichl-Vordernberg tím, že zahrnuje témata jako život Erzherzoga Johanna, těžba a přeprava železné rudy. Díky
tomu tématická stezka představuje mnohostrannou osobnost Erzherzoga Johanna jako turisty

a cyk-

listy v oblasti Vordernberg a v neposlední řadě jako muže po boku Anny Pichlové. Vybrané citace z řady
poznámek z deníků Štýrského prince tvoří základní téma této trasy, která byla nakonec určena pro děti
školou povinné. Koncept obsahuje návrh a investiční náklady.
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“Štýrský princ vypráví...” pro děti školou povinné
• Výhled
Túru s průvodcem společně se speciální jízdou po železnici Erzberg, deníkem „Erzherzog Johann“ pro každé dítě a návštěvou „Soukolí IV“ (Radwerk) si můžete rezervovat na webových stránkách sdružení Štýrské železné stezky (Eisenstraße) v období od května do října. Tyto prohlídky jsou již pevnou součástí turistické nabídky v Eisenerz, ale realizace tabulí podél cesty se zatím ještě neuskutečnila. O jejich instalaci
probíhají jednání, realizace se odhaduje do podzimu 2012.
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c. Festivaly
(Aktivita 4.3.4.)
Tento výstup se zaměřuje na rozvoj metodologie, přípravu a dokumentaci veřejných akcí. Ty byly společně s veřejnou prezentací připraveny a uskutečněny několika partnerskými regiony.
Rozvoj metody, příprava a dokumentace veřejné prezentace dědictví hornictví a změna paradigmatu - Den horníků Oelsnitz/Erzgebirge
Partner: PP1 Okres Zwickau, FLOEZ (Německo)
• Výchozí stav
Město Oelsnitz/Erzgebirge (15 tis. obyvatel) hostilo největší saskou akci roku 2010 s více než 300 tis. návštěvníky v průběhu 3 dnů – „Den Sasů“. Jako jedno z ústředních témat mělo město v úmyslu na této akci
představit vlastní dědictví hornictví a saské hornické tradice ve své rozmanitosti.
• Cíle
Základním cílem této aktivity bylo vytvořit výstavní koncept pro prezentaci dědictví hornictví na „Dni
Sasů“, jenž by shromáždil příslušné zúčastněné strany pod jednu střechu. Cílovými skupinami byly spolky a instituce zabývající se dědictvím hornictví (jako vystavovatelé) a širší veřejnost (jako koncový příjemci).
• Výsledky / zhodnocení
„Hornická cesta“ (Bergbaumeile) na „Dni Sasů“ byla vytvořena jednotlivými informačními stánky hornických organizací, vše pod dohledem agentury, jež akci organizovala. Zvolené způsoby prezentace umožnily pořádající agentuře zahrnovat subjekty z různých prostředí a se svými dostupnými zdroji. Směs obrázků a textových informací, vystavované vzorky, aktivity pro děti všech věkových kategorií, jež poukazovaly
na způsoby, jakými je možné dané téma prozkoumat podrobněji, se setkaly s překvapivě velkou odezvou
ze strany návštěvníků. Současně organizace společného stánku podpořila spolupráci mezi zúčastněnými
subjekty.

Den Sasů v Oelsnitz/Erzgebirge
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Akce Nová energie ve Welzow
Partner: PP2 IBA Fürst-Pückler-Land Cooperation (Německo)
• Výchozí stav
Welzow je domovem jednoho z největších povrchových hnědouhelných lomů Německa. Z hnědého uhlí
bude vyrobeno mnoho energie. Společně s rekultivacemi pozemků v post-těžebních oblastech byl zahájen projekt pěstování plodin pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Lidé kolem povrchového lomu,
těžební společnost a další sdružení (vč. IBA Fürst-Pückler-Land GmbH) se pro post-těžební krajinu snaží
vyvíjet nové obrazy. Akce „Co je energie“ byla součástí této práce a proběhla při závěrečné prezentaci
společnosti IBA v roce 2010.
• Cíle
Hlavním cílem byl dvouletý proces plánování, diskuse, nacvičení a konečná realizace projektu „Co je
energie“ s více než stovkou obyvatel města Welzow. Mezi dílčí cíle patřilo:
• projednání a využití možností a potenciálů post-těžební krajiny
• nalezení vlastní identity
• realizace důležité idey a uměleckého projektu v úzké spolupráci s mnoha dalšími obyvateli a sdruženími z Welzow
• Cílovými skupinami byli obyvatelé a návštěvníci umělecky provedené akce
• Výsledky / zhodnocení
• Vytvoření umělecké akce s více než 30 účastníky a 30 až 50 návštěvníky na každé představení
• Obrazy a články školních dětí o jejich budoucích vizích o Welzow
• Vytvoření nového pocitu sounáležitosti a hrdosti obyvatel Welzow
• Výhled
Do budoucna je důležité nalézt možnosti, jak pokračovat v dobré spolupráci mezi obyvateli města Welzow a různými sdruženími s cílem vytvořit nové formy turistických produktů.

Akce Nová energie ve Welzow (IBA archiv)
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Hornický dračí festival
Partner: PP8 Město Salgótarján (Maďarsko)
• Výchozí stav
Hornictví a kultura s ním spojená má v Salgótarjánu a jeho okolí dlouholetou tradici. Jedním z příkladů
je tradiční Den horníků, který se koná každý rok o prvním zářijovém víkendu. V poslední době měla tato
událost malou cílovou skupinu, účastnily se především starší generace. Hornický dračí festival je základní
myšlenkou jak zorganizovat událost, která umožní oslovit mladší generace a tradice jim předat.
• Cíle
Hlavním cílem akce je předat tradice hornické kultury mladším generacím, nebo spíše vytvořit novou turistickou atrakci a tím zvýšit turistickou atraktivitu města.
• Výsledky / zhodnocení
Hornický dračí festival byl zorganizován s programem, jenž oslovil mnoho generací od nejmladších po nejstarší. Na akci bylo možné nalézt například hornický elfský výcvik pro děti základních škol či fotbalový
turnaj s účastí bývalých slavných špičkového hornických týmů. V rámci kulturního programu se představily tradiční hornické orchestry a sbory. K vidění byla řada dalších inovativních myšlenek pro další cílové
skupiny.
• Výhled
Akce byla zorganizována s cílem vytvořit novou tradici; cílem do budoucna je nalézt vhodné zdroje, abychom mohli akci pořádat každý rok.

Hornický dračí festival v Salgótarjánu
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„Tradice a moderna” - Mezinárodní průvod horníků v Leobenu
Partner: PP5 Spolek Štýrská železná stezka (Rakousko)
• Výchozí stav
Ekonomický a kulturní význam města Leoben a jeho okresu byl určen výskytem železné rudy. Erzherzog
Johann byl hnacím prvkem vytvoření učitelského ústavu v Leobenu. Našel mladého hutního inženýra Petera Tunnera, který později položil základní kámen báňské školy v roce 1840. Ta se v roce 1849 stala Královskou báňskou školou v Leobenu. Společně dále přispěli k založení Montánní univerzity Leoben, která
má dnes vynikající pověst, což je důvodem pro uctění těchto dvou mužů prostřednictvím festivalu.
• Cíle
Vývoj metodiky, příprava a dokumentace veřejných akcí je poměrně složitou záležitostí. Starodávné hornické tradice by měly být zachovány a posíleny, zároveň by měl být k dispozici dostatek prostoru

a času

k představení moderních úspěchů založených na těchto tradičních hodnotách. Dnešní technologické standardy a budoucí rozvoj by měl být v centru pozornosti.
• Výsledky / zhodnocení
Mezinárodní průvod horníků „Tradice a moderna“ byl naplánován pomocí rozsáhlé studie a byl také zorganizován dne 20. června 2009 v Leobenu ke 150. výročí úmrtí Erzherzoga Johanna a ke 200. výročí narození Petera Rittera von Tunne. Na festival do „hornického“ města Leoben přišlo více než 1000 návštěvníků. Hrála zde hudba různých mezinárodních kapel, proběhla ukázka řady hornických uniforem a k vidění
byla různá zábavná představení.

Mezinárodní průvod horníků v Leobenu
• Výhled
Průvod horníků v Leobenu byl velmi úspěšným festivalem za účasti různých skupin horníků a diváků
z regionu i mimo něj. V září 2012 se bude v Eisenerz konat navazující událost, největší průvod horníků
v Rakousku. Plánována je účast více než 1000 horníků spolu s horníky z partnerských regionů projektu ReSource. Dále se bude v Eisenerz konat sympozium, které nabídne všem partnerům možnost prezentovat
své výsledky. Zároveň bude v Leobenu uspořádán hornický festival.
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d. Turistické trasy hornických atrakcí – ideová fáze
(Aktivita 4.3.5.)
Výstup „Turistické trasy hornických atrakcí – ideová fáze“ zahrnuje pořádání regionálních seminářů pro
tvorbu nápadů, mezinárodní letní školy a mezinárodní výměny pro rozvoj turistických tras s hornickou
tématikou.

Turistické trasy hornických atrakcí – ideová fáze
Partner: PP1 Okres Zwickau, FLOEZ (Německo)
• Výchozí stav
Poté, co byla éra těžby v oblasti Zwickau-Lugau-Oelsnitz ukončena, dostaly se regiony a lidé do dramatického strukturálního přerušení rozvoje. Se snahou vidět potenciál místo problémů směřuje projekt ReSource k udržitelnému rozvoji, a to i v oblasti cestovního ruchu. Myšlenkou letní školy bylo vytvořit nové
nápady a vize s cílem zatraktivnit postižené regiony.
• Cíle
Hlavním cílem letní školy bylo získat široký pohled na zapojené regiony a najít možná řešení na jejich
konkrétní problémy v oblasti cestovního ruchu. Cíl byl naplněn pozváním mezinárodních týmů studentů,
aby vytvořili koncept. Vybraní studenti nepocházeli jen z různých regionů a zemí, ale také

z různých

studijních oborů. Každý z nich přinesl zkušenosti z jiného prostředí a zázemí. Mezi pozvanými byli i místní a regionální subjekty působící v oblasti cestovního ruchu, aby se zúčastnili prezentací, poskytli informace a zpětnou vazbu. Studenti byli vedeni facilitátorem, aby jejich různorodé nápady vyústily do konečného výstupu.
• Výsledky / zhodnocení
Letní škola jako forma spolupráce mezi čtyřmi různými partnery z Maďarska, Slovinska, Mansfelder Land
a Zwickau-Lugau-Oelsnitz byla ze strany studentů vnímána jako úspěch. Pro region Zwickau-Lugau-Oelsnitz vyvinuli studenti plán pro hornickou cyklostezku, označení s těžbou souvisejících zajímavostí a míst,
které byly představeny místním stakeholderům. Tito, mezi které patří členové turistických rad a ředitelé
hornických muzeí, byli výstupy velmi zaujati. Studenti také podali návrhy na krátko, středně a dlouhodobé projekty s cílem zvýšit turistickou atraktivitu regionu.

Účastníci výletu na kolech pro rozvoj trasy & všichni účastníci letní školy
na konečném setkání v Eislebenu
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• Výhled
Výsledky letní školy byly ihned začleněny do územního plánování. Koncept cyklostezky byl blíže specifikován a v blízké budoucnosti by mohl být vypracován implementační koncept pro realizaci stavby. Navíc
se zúčastněné strany okamžitě chytily některých z návrhů. Jedním z nich bylo využití geocachingu k přilákání mladých lidí k tématům souvisejících s hornictvím. Proto byla v muzeu v Oelsnitz zřízena první
geocache a další se budou nadále vyvíjet.

Turistické trasy hornických atrakcí – ideová fáze
Partner: PP3 Region Mansfeld-Südharz (Německo)
• Výchozí stav
Do uzavření dolů na těžbu mědi v roce 1990 bylo zaměstnáno více než 50 % populace okresu Mansfeld-Südharz v dolech, u tavících pecí nebo v továrnách na úpravu mědi. Dnes je oblast Mansfeld charakterizována širokým spektrem historických a současných svědků, které by mohly být intenzivněji použity pro
řešení problémů s cestovním ruchem. Hornická turistika by mohla a měla být rozšířena (tvorba širší základy a zvýšení atraktivity) a dále rozvinuta do ekonomického faktoru pro dnešní strukturálně slabý region Mansfeld.
• Cíle
Hlavním cílem byla tvorba nápadů a konceptů pro zlepšení atraktivity a nabídky hornického cestovního
ruchu v okrese Mansfeld-Südharz.
• Výsledky / zhodnocení
Jako výsledek letní školy, která se konala v srpnu 2009 s 24 účastníky ze Slovinska, Maďarska a Německa,
bylo vytvořeno více než 40 návrhů, nápadů a konceptů pro zlepšení cestovního ruchu spojeného s hornictvím v kraji Mansfeld. Tyto výsledky byly na regionálním setkání prezentovány představitelům okresu
Mansfeld-Südharz, obcím a organizacím cestovního ruchu. Návrhy/nápady byly zaměřeny na následující
hlavní turistické objekty:
• muzejní důl/šachta Wettelrode
• výsypky (Vitzthumschächter Halde)
• draselný důl Wansleben
• důlní vlak Klostermansfeld
• region jezera Süßer

Letní škola v Mansfeldu
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Navíc byl vypracován návrh na vybudování reprezentativní „měděné trasy“ v okrese Mansfeld-Südharz
a dále byl společně s partnerem Mikroregionem Sokolov-východ zpracován projekt do programu Leader
s cílem zajistit dlouhodobou výměnu zkušeností v oblasti hornického cestovního ruchu.
• Výhled
Vyvinuté nápady a návrhy na zlepšení hornického cestovního ruchu v regionu budou částečně realizovány
ve spolupráci okresu Mansfeld-Südharz a spolkové země Sasko-Anhaltsko v období 2011-2014.

Turistické trasy hornických atrakcí – ideová fáze
Partner: PP8 Město Salgótarján (Maďarsko)
• Výchozí stav
Poté, co byla v okolí města Salgótarján těžba ukončena, zůstalo zde na hornickou kulturu velké množství památek. Proto, aby mohly být tyto vzpomínky využity pro turistické účely, bylo nutné přijít s novými nápady.
• Cíle
Hlavním cílem programu bylo zajistit příležitost návštěvníkům vyjádřit svůj názor na to, jak mohou být
bývalé hornické lokality atraktivní pro turisty. Cílem bylo vytvořit 4 kolekce nápadů, jeden pro každý zúčastněný region. Cílovou skupinou byli místní zainteresované subjekty a univerzitní studenti (věk 18 +)
s různým zaměřením.
• Výsledky / zhodnocení
Letní škola byla realizována v období 2. – 16. srpna 2009. Celkem se letní školy v Salgótarjánu zúčastnilo
24 studentů, 6 z každého regionu. Konečným výsledkem jsou 4 sbírky nápadů, které tvoří základ aktivity 4.3.6.

Letní škola v Salgótarjánu
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Turistické trasy hornických atrakcí – ideová fáze a příprava investice (Aktivita 4.3.6.)
Partner: PP9 Regionální rozvojové centrum Zagorje (Slovinsko)
• Výchozí stav
V souvislosti s dalšími produkty může cestovní ruch představovat jeden z klíčových faktorů budoucího vývoje regionu. K dosažení tohoto cíle musí být investováno hodně práce, znalostí, energie a peněz. Nicméně cestovní ruch je jedním z faktorů, které regionu pomohou zachovat dědictví hornictví. Přestože je
k dispozici řada potenciálů (příroda, sport atd.), je cestovní ruch teprve ve svých začátcích.
• Cíle
Nejprve musí být zkvalitněna současná nabídka cestovního ruchu a napravena negativní image regionu.
Region Zasavje by měl být zobrazen na turistických mapách Slovinska a také na turistických mapách Evropy s ambicí podpory vytváření nových pracovních míst v cestovním ruchu.
1. Hlavním cílem předinvestiční studie je vypracování plánu, jak vytvořit tematickou cestu GVERK, jež
by se řídila slovinskými i světovými návody pro turistiku spojenou s kulturou. V regionu Zasavje musejí být zavedeny nové kulturní produkty cestovního ruchu. Tematická cesta GVERK představuje vázanou kulturní turistickou nabídku.
2. Druhým cílem je stanovit příjmy a tím pádem smysluplnost tematické cesty. Cesta by zlepšila kvalitu stávajících pracovních míst, ale tvorba nových pracovních míst spojených přímo s tématickou
cestou GVERK se neočekává.
3. Třetím cílem je zlepšit současnou image regionu Zasavje mezi jeho obyvatelstvem a turisty. V souvislosti s tím bude region umístněn do slovinských a světových turistických map jako turistická destinace, přičemž lokalita bude zaměřena především na kvalitu produktů (kulturně-turistických, venkov, akce a sport).
• Výsledky / zhodnocení
Na základě podrobné analýzy a připravené předinvestiční studie byly zdůrazněny následující závěry:
• tematické cesty ve Slovinsku jsou statické a neatraktivní; nový grafický design pro GVERK je propagačně a marketingově inovativní
• tematická cesta GVERK nemůže být realizována před rokem 2015, protože nejprve musejí být připraveny základní turistické produkty (suvenýry, gastronomická nabídka atd.)
• při správném marketingovém konceptu je tematické cesta GVERK zisková
• tematická cesta GVERK je v souladu s pokyny rozvoje cestovního ruchu regionu Zasavje a Slovinska
• všech 9 lokalit nabízí pro návštěvníky velmi zajímavé příběhy
• všech 9 lokalit by mělo projít revitalizací, aby mohly fungovat jako turistické produkty
• Výhled
Plán pro realizaci tematické cesty byl zahájen – zahájení prací je plánováno na rok 2014 a konečné založení v roce 2015. Na základě předinvestiční studie, analýzy a plánu vývoje bylo zjištěno, že tematická
cesta bude atraktivní pro potenciální návštěvníky a že bude dosaženo kvalitativních výsledků v oblasti
kulturní turistiky v regionu Zasavje. Jak bylo předpokládáno, tematická cesta GVERK nevytvoří nová pracovní místa, ale kvalita stávajících pracovních míst bude zvýšena, zejména ty u veřejných subjektů a kulturních institucí. Také stávající i potenciální pracovníci v turistice budou mít větší pracovní příležitosti.
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Mapa navržených turistických atrakcí se vstupními body do regionu
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e. Turistické trasy hornických atrakcí – příprava investic
(Aktivita 4.3.6.)
Turistické trasy hornických atrakcí – příprava investic
Partner: PP9 Regionální rozvojové centrum Zagorje (Slovinsko)
viz Turistické trasy hornických atrakcí - ideová fáze (Aktivita 4.3.5)

FLOEZ cyklostezka po slojích: historie těžby uhlí
Partner: PP1 Okres Zwickau, FLOEZ (Německo)
• Výchozí stav
V oblasti mezi Zwickau a Oelsnitz/Erzgebirge v západním Sasku (Německo) probíhala těžba černého uhlí
po staletí. Dědictví této doby by mělo nyní být chápáno jako potenciál pro budoucnost. Proto se zrodila
myšlenka vytvořit cyklostezku pro turisty, kteří se zajímají o historii těžby uhlí. Aby mohla být tato myšlenka realizována, bylo do aktivity zahrnuto potřebné naplánování investice.
• Cíle
Cílovými skupinami projektu jsou turisté a místní obyvatelé. Zažívají region na kole, dozvědí se více
o historii těžby uhlí, shledají oblast sympatickou a vrátí se jako turisté. Hlavním cílem bylo zjistit, jaká
opatření umožní realizaci cyklostezky v dobré kvalitě při přiměřených nákladech.
• Výsledky / zhodnocení
Trasa se bude jmenovat Floez-Radweg (cyklostezka po slojích – vol. překlad) a dostane své vlastní logo.

Logo pro cyklostezku po slojích (Floez-Radweg)
Zkoumány byly různé možnosti vedení trasy. Společně s obcemi byla vybrána nejlepší varianta. Ve svém
výchozím a koncovém bodě je trasa integrována do sítě ostatních regionálních cyklostezek. Nakonec je
trasa součástí cyklistického spojení dvou regionálních metropolí Chemnitz a Zwickau. Realizace 22 km
dlouhé cyklostezky bude stát přibližně 705 tis. EUR (minimálně 236 tis. EUR) za stavbu cest a chodníků, 8
tis. EUR za značení a 23 tis. EUR pro prvotní marketing. Roční náklady marketingu budou činit cca 1.600
EUR. Značení zahrnuje 44 pozic: 8 ukazatelů s místním názvem

a 36 pouze s šipkou a ikonou. Přišlo se

s nápadem, jak ukázat hloubku šachet, jež byla v průběhu desetiletí vytvářena, horizontálním způsobem
(viz následující schéma). Na trase cyklostezky pro to bylo nalezeno vhodné místo.
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Způsob, jak ukázat hloubku důlní šachty horizontálním způsobem (návrh)
• Výhled
Dalším krokem je přesvědčit místní úřady, aby projekt podpořily a do cyklostezky investovaly. Podepsána
by měla být dohoda. Pro další navazující aktivity je důležité, aby místní úřady byly do projektu začleněny mnohem dříve.

Turistické trasy hornických atrakcí – příprava investic
Partner: PP3 Region Mansfeld-Südharz (Německo)
• Cíle
Cílem bylo: posoudit všechny relevantní montánní historické a současné svědky v okrese Mansfeld-Südharz; zhodnotit návrhy a nápady, které byly vytvořeny v letní škole 2008/2009; vytvořit implementační
plány a koncepce pro vybrané návrhy a myšlenky. Dalším cílem bylo vypracovat plány pro reprezentativní
a vhodnou turistickou trasu „Měděná stezka“.
• Výsledky / zhodnocení
1. Detailní přehled všech důležitých historických i současných svědků těžby mědi v okrese Mansfeld-Südharz.
2. Rozvoj hodnotící matice pro posouzení více než 40 nápadů a návrhů vyplývajících z letní školy
2009 na základě následujících hodnotících kritérií:
• slučitelnost s důlní turistikou
• finanční proveditelnost
• turistická přidaná hodnota
• síťová kompatibilita při realizaci
• udržitelnost
3. Klasifikace myšlenek z letní školy na základě výše uvedeného hodnocení a výběr 3 návrhů pro realizaci.
4. Zpracování realizačních plánů pro:
• vybudování centra zkušeností „Těžba – oblast Mansfeld“ ve Wettelrode
• zajištění turistických informací a místa setkání v lokalitě bývalého draselného dolu Wanzleben
• vybudování informačního centra „Těžba mědi v regionu Questenberg“ v Questenbergu
• rekonstrukci stanice Klostermansfeld jako turisticky využitelné historické vlakové stanice důlních vlaků Mansfeldu
5. Návrh pro reprezentativní turistickou trasu „Měděná stezka“ v okrese Mansfeld-Südharz.
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• Výhled
Očekává se, že navržená reprezentativní „Měděná stezka“ bude realizována v období 2012/2013 za podpory spolkové země Sasko-Anhaltsko a regionálních organizací a firem. Plány pro centrum zkušeností „Muzeum Wettelrode“ budou realizovány v gesci města Sangerhausen taktéž v období 2012/2013. „Draselný
důl Wansleben“ a „Historické vlakové nádraží Klostermansfeld“ budou realizovány v roce 2012. Regionální síť „Geotermální energie“ vytvořená v rámci prací na projektu ReSource v letech 2010 a 2011 bude
i nadále vyvíjet svou činnost v následujících letech.
V souvislosti s nadnárodním projektem z programu Leader mezi Mikroregionem Sokolov-východ a okresem
Mansfeld-Südharz bude pokračovat výměna zkušeností v dlouhodobém horizontu.

Hornické muzeum v Hettstedt

Turistické trasy hornických atrakcí – příprava investic: „Plán zapojení hornických atrakcí do turistických tras”
Partner: PP7 Mikroregion Sokolov-východ
• Výchozí stav
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 zpracováním masterplanu (územního generelu) iniciativu „post-těžebního rozvoje Sokolovska“. Plán hornických atrakcí byl vyvíjen spolu
s masterplanem a je zaměřen na 2 návrhy důlních atrakcí, které z masterplanu vycházejí.
• Cíle
Hlavními cíli bylo: stanovit postup přípravy a realizace vybraných staveb, připravit ucelenou startovací dokumentaci pro nositele projektu, prostřednictvím zpracovaných návrhů seznámit širokou odbornou
i laickou veřejnost s nejbližšími záměry v řešeném území a najít co největší podporu k jejich realizaci,
prostřednictvím zpracovaných návrhů oslovit ekonomicky a politicky významné subjekty a vyzvat je k aktivní spolupráci při realizaci obou staveb.
Cílovými skupinami jsou regionální úřady rozvoje (Krajský úřad Karlovarského kraje), členové Mikroregionu Sokolov-východ (města, obce), důlní společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., další místní
zainteresované subjekty, odborná i laická veřejnost.
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• Výsledky / zhodnocení
Plán zapojení hornických atrakcí na Sokolovsku do turistických cest řeší dvě rozhledny jako významné objekty v turisticky atraktivních centrech Sokolovska:
• Rozhledna, vybudovaná konverzí původního důlního zakladače na Smolnické výsypce, bude součástí
rozsáhlého krajinného, naučného a sportovně rekreačního areálu Bílá voda u Chodova. Spolu s dalšími hornickými atrakcemi a novodobými aktivitami bude důležitým cílem turistických tras regionu.
• Rozhledna Bernard bude součástí turistického a sportovně rekreačního komplexu kolem obnoveného statku Bernard v Královském Poříčí, který je již v současné době významným turistickým cílem.
Rozhledna bude postavena na jednom ze tří hlavních míst, odkud bude filmován časově dlouhodobý
dokument o vývoji celého území povrchové těžby v následujících desetiletích.
Zpracované kompletní návrhy stavby pro vybrané projekty představují základní ucelený dokument,
na který budou plynule navazovat další pokračovatelé realizace projektu. Způsobem a rozsahem zpracovaných plánů bylo dosaženo cíle připravit výchozí dokumentaci pro následné politické, technické a ekonomické zajištění celého záměru.
• Výhled
Dalšími kroky bude vymezení nositelů projektů, vyřešení majetkoprávních vztahů, zajištění finančních
prostředků a získání souhlasu vlastníků objektů a pozemků. Urychlení výstavby rozhledny Bernard je důležité v souvislosti se zahájením dlouhodobého časosběrného dokumentu o těžbě uhlí na Sokolovsku v následujících desetiletích. Koncepce rozhledny na Smolnické výsypce byla začleněna do projektu, který
bude v případě úspěšné žádosti na projekt ReSource navazovat a v rámci kterého bude zpracována stavební dokumentace potřebná pro vlastní realizaci stavby.

Rozhledna vytvořená konverzí starého důlního zakladače na Smolnické výsypce u Chodova

Turistické trasy hornických atrakcí - příprava investic
Partner: PP8 Město Salgótarján (Maďarsko)
• Výchozí stav
Cestovní ruch se v Salgótarjánu stává jedním z klíčových odvětví, jelikož jeho okolí nabízí mnoho bývalých těžebních lokalit umístněných v překrásné přírodě. Hlavním směrem rozvoje je aktivní turistika
a její různé druhy. Pro takto zaměřený rozvoj je nutné vytvořit zábavné parky a tematické turistické trasy. Dále je potřeba revitalizovat opuštěné bývalé těžební lokality a najít pro ně nová využití.
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• Cíle
Cílem hornické turistické trasy je představit zbylé památky na bývalou těžební aktivitu v Salgótarjánu
a jeho okolí a geologické struktury, které byly hornickou činností odkryty. Primární cílovou skupinou turistické stezky jsou pěší a aktivní turisté.
• Výsledky / zhodnocení a výhled
Investiční plán hornické turistické stezky byl připraven a díky tomu má nyní vize, která žila v myslích
místních obyvatel, šanci být realizována. Realizační plán je součástí mezinárodního přeshraničního projektu spolupráce, který bude podán v říjnu 2011. V případě úspěšné žádosti bude výstavba hornické stezky zahájena v roce 2012.

Hornická turistická trasa
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f. Turistické trasy – pilotní investice
(Aktivita 4.3.7.)
Turistické trasy hornických atrakcí – příprava investic - Pamětní místo „Důl pod našima nohama“ –
investice do turistické infrastruktury
Partner: PP8 Město Salgótarján (Maďarsko)
• Výchozí stav
Salgótarján a jeho blízké okolí bylo v průběhu průmyslového rozvoje 19. století průmyslovým centrem
Maďarska. Rozvoj hornictví a těžkého průmyslu pozvedl někdejší osady na dnešní město. Po velkých těžebních úspěších 50. let minulého století začala produkce postupně klesat v důsledku poklesu hlubinné
těžby a zvýšení nákladů na dobývání. V roce 1993 byla uzavřena společnost s dnešním názvem Nógrádi
Szénbánya Rt. a stejně jako tomu bylo v mnoha jiných hornických regionech země, byla těžba uhlí zcela
ukončena. Hornictví a průmysl byly rozhodující téměř pro 130 let a po změně systému zanechala průmyslová restrukturalizace městu Salgótarján vážné problémy. Na jedné straně je nutné najít odpovídající
využití kapacit, na druhé straně musejí být řešeny ekonomické problémy.
• Cíle
Magistrát města Salgótarján s právy krajského města měl v úmyslu vybudovat podzemní památník „Důl
pod našima nohama“, aby vzdal hold hornické minulosti města. V plánu nebyl pouze památník, ale i jakýsi „předkrm“, který by motivoval přátele historie věnovat pozornost pozůstatkům těžby uhlí a který by
byl také výchozím a konečným bodem hornické turistické stezky. Budoucí publikum památného místa zahrnuje místní občany a návštěvníky přicházející z jiných částí země. Památník bude připomínat místní lidi
z kdysi slavné minulosti těžby uhlí a přispěje k vytváření pozitivní image Salgótarjánu, který je nejen bývalým průmyslovým městem, jenž čelí všem obtížím dnešní doby, ale i místem, které stojí za to navštívit.
• Výsledky / zhodnocení
Příprava a realizace projektu trvala téměř rok. Hledání přesného místa začalo již v září 2010. Památník je
umístěn v chráněné části města, v centru mezi stávající malou fontánou a ulicí Rákóczi (hlavní ulice). Podle konceptu je expozice umístěna pod povrchem země a je zakryta skleněným krytem. Podél všech čtyř
stran jsou rozmístěny lavičky bez opěradel, takže ti, kteří na nich sedí, mohou vidět na expozici a zároveň sledovat provoz na náměstí. V místě byla dále zřízena trvalá informační cedule. Dne 3. září 2011 se
konala prezentace tohoto výstupu projektu ReSource a uspořádáno bylo slavnostní odhalení na Den horníků. Podzemní výstavní místo zakryté sklem o rozměrech 3x3 m představuje důl s horníkem, který tlačí
vozík a má u sebe typické hornické nástroje.

“Důl pod našima nohama” v Salgótarjánu
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• Výhled
„Důl pod našima nohama“ je památník hornické minulosti města Salgótarján. V důsledku občanské iniciativy a s podporou Evropské unie bylo zřízeno místo veřejného zájmu, které prezentuje historii města
inovativní formou. Investice byla plně dokončena. Město má nyní unikátní pomník, protože se nachází
v podzemí a ukazuje veřejnosti část historie města jednoduchým a přístupným způsobem. Památník jako
součást turistické stezky zapadá do koncepce, jež představuje kulturní dědictví Salgótarjánu. Návštěvníci získají vhled to podzemního života horníků.
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g. Využití důlní železnice pro cestovní ruch
(Aktivita 4.3.8)
Příprava programu pro turistické vyhlídky vlakem a dohled nad jeho realizací
v regionu Eisenstraße.
Partner: PP5 Spolek Štýrská železná stezka (Rakousko)
• Výchozí stav
Štýrské rudné hory společně s ozubnicovou kolejnicí taženou parou mezi městy Vordernberg a Eisenerz
jsou zdrojem nenapodobitelného a velkolepého dobrodružství mezinárodního měřítka. Turistika po štýrské železné stezce je ovládána atrakcemi v Leobenu a „majákem“ regionu - Štýrskou železnou horou.
Všechny ostatní turistické atrakce mají o mnoho nižší turistickou účinnost. Z tohoto důvodu je třeba vyvíjet nové nápady. Převažující dopravní infrastrukturou podél štýrské železné stezky je železnice, která
vede od Leobenu přes Trofaiach, Vordernberg a Präbichl do Eisenerz. Nejzajímavější částí je tzv. „Krušnohorská dráha“ (Erzbergbahn) spojující Vordernberg a Eisenerz. Návštěvníci a fanoušci železnice se sem
přijížděli podívat z celého světa až do roku 1978, kdy byl parní pohon ukončen.

Zastávka Erzberg a vlak
• Cíle
Cílem výstupu je rozvoj cestovního ruchu podél železnice. Dlouhodobým cílem je revitalizace původní parou tažené ozubnicové železnice mezi Vordernberg a Eisenerz. Znovuotevření ozubnicové dráhy
s parními motory je také oblíbeným cílem stravovacích a ubytovacích podniků v celém regionu. Je totiž
chápáno jako jediná příležitost, jak podpořit cestovní ruch. Přineslo by to další noclehy nadšenců - zejména v nestálé letní sezóně.
• Výsledky / zhodnocení
Zpracována byla studie proveditelnosti s cílem vyjasnit si následující body:
• technická možnost opětovné instalace parou tažené ozubnicové dráhy
• organizační požadavky
• ekonomická přiměřenost
Za účelem krátké realizace byl stanoven kompromis – parní kolejnice pouze v úseku mezi Vordernberg
a nádražím „Krušnohorská dráha“ (což je o trochu více než polovina dráhy). Na krátkou dobu realizace je
také připravena první etapa rozšíření „kompetenčního centra“ v Vordernberg. Všechny regionální výbory
ho přijaly a považují jej za významný projekt.
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Kromě parních vlaků je podél štýrské železné stezky na nádraží v Vordernberg plánováno nové velkolepé dobrodružství. S použitím původních staveb železnice mají v úmyslu instalovat kompetenční centrum
pro provozování ozubnicové dráhy s parními motory. Návštěvníci budou moci získat představu o náročném technickém a lidském úkolu řídit parní vlaky směrem nahoru po strmých úsecích. Stávající budovy
by měly být rozšířeny pro rostoucí živou výstavu. Toto by se mělo stát základnou a místem setkávání pro
fanoušky železnic a dále umožní návštěvníkům a hostům podívat se do zákulisí fascinujícího provozu.
• Výhled
Bez finanční podpory ze strany regionální vlády a účasti v EU programech by neexistovala možnost tento projekt zrealizovat. Bez podpory ze strany regionální vlády není možné financovat dlouhodobý majetek. Nyní se připravuje založení dceřiné výrobní společnosti a zástupci regionu se s projektem ztotožňují. Vzhledem k tomu, že technické znalosti zejména pro obnovu a provoz ozubnicové dráhy se ztrácí
každým dnem, je potřeba jednat velmi rychle. Nyní se provádějí jednotlivé kroky k realizaci (co se týče
infrastruktury i organizace) a projekt bude v budoucnu plně uskutečněn.

Turistické využití důlních železnic
Partner: PP8 Město Salgótarján (Maďarsko)
• Výchozí stav
Bývalá ozubnicová dráha z Salgóbánya původně uspokojovala nákladní a osobní potřeby pro přepravu.
Důlní železnice zcela zmizela na počátku 50. let min. století. Část bývalé železnice mezi městy Salgótarján a Salgóbánya se nyní plánuje přestavět pro turistické účely. Jednotlivé prvky projektu spadají pod
program rozvoje města a koncepci rozvoje cestovního ruchu v severní části města. Část města Salgóbánya je centrem turistického rozvoje. Po celá desetiletí mají místní občané nostalgické vzpomínky na důlní železnici a opakovaně žádají bývalou železnici přestavět a znovu zprovoznit.
• Cíle
Cílem je vyvinout nabídku produktů cestovního ruchu a generovat další turistický rozvoj. Kromě toho je hlavním cílem realizovat nové turistické atrakce, konkrétně návrh vedení železniční
trati, její zařízení a později samotná stavba. Primární cílovou
skupinou jsou místní občané a turisté s odpovídajícími příjmy,
dále děti ve věku 3-18 let a rodiče s malými dětmi. Podle průzkumů jsou turistické atrakce, ke kterým se lze dostat pomocí
netradičních forem dopravy, navštěvovány mnohem větším po-

Bývalá ozubnicová

čtem turistů.

dráha v Salgóbánya

• Výsledky / zhodnocení a výhled
Dokončeny byly tyto výstupy: studie proveditelnosti, finanční plán, plán pro povolení železniční trati
a předběžná studie dopadů na životní prostředí. Potřebná bude dále rekonstrukce pozemků železniční trati a komplexní studie vlivu na životní prostředí. Poté se jako další krok zahájí schvalovací proces.
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h. Seminář pro turistické průvodce v oblasti hornictví
(Aktivita 4.3.9)
Seminář pro turistické průvodce v oblasti hornictví
Partner: PP2 IBA Fürst-Pückler-Land Cooperation (Německo)
• Výchozí stav
Zatímco konvenční cestovní ruch obvykle vychází ze stabilního základního produktu s pozitivní image,
hornický turismus se naopak snaží vytvořit turistické zajímavosti z hornické krajiny a průmyslových areálů, které byly v daném místě hornickou činností ponechány a jsou často předmětem veřejné diskuse.
Opuštění, prázdnota a změny, které aktivní těžba přinesla – často v negativním slova smyslu – hrají mnohem větší roli než v konvenčním cestovním ruchu. To klade mimořádné požadavky na kvalitu ze strany
turistických produktů, ale i speciálně školených průvodců.
• Cíle
Naučit se najít unikátní vlastnosti, potenciál a specifický charakter každé hornické turistické lokality.
Naučit se konkrétní „filozofii“ hornického cestovního ruchu a získat zvláštní kvalifikaci průvodce.
Naučit se komunikovat s hosty také o ambivalenci těžby a hornickém cestovním ruchu.
• Výsledky / zhodnocení
Koncept semináře, který může být použit všemi partnery projektu.
Realizace 2denního semináře s 15 účastníky.
Dokumentace semináře se zhodnocením výsledků zpětné vazby účastníků.
• Výhled
Pokud by měla být aktivita zahájena znovu, bylo by lepší, aby na seminář uskutečnil v místech, odkud
jednotlivý partneři pocházejí, než aby partneři projektu přicházeli na seminář do Welzow. Bylo by tak
možné dosáhnout na více osob v jejich vlastní turistické destinaci s jejich specifickými problémy a příležitostmi.

Sdružení hornického cestovního ruchu města Welzow (foto K. Feucht)
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3. Mezinárodní výsledky studií
Hlavním cílem spolupráce v programu CENTRAL EUROPE je vytváření nadnárodní přidané hodnoty. Pracovní skupina spojuje výsledky projektů zaměřených na kulturu s různými příklady od partnerů projektu
a vystupuje jako přístup k vytvoření společné pracovní kultury napříč regiony. Zaměřuje se na konkrétní
témata, posiluje výměnu mezi partnery s podobnými nebo doplňujícími se aktivitami, slučuje jednotlivé
regionální výsledky a vytváří nadnárodní závěry.

a. Úzká spolupráce
Pro zpracování studií využili partneři k dosažení co nejlepších výsledků různých přístupů, např. setkání odborníků, sympozia nebo mezinárodní letní školy. Hlavním nástrojem spolupráce mezi partnery projektu byla pravidelná pololetní setkání. Partneři diskutovali nad vývojem jednotlivých studií v průběhu
obou pravidelných setkání dílčích pracovních skupin a dalších odborných setkání. Toto tvořilo platformou
pro mezinárodní výměnu a diskusi o obsahu tematických studií, společných aktivit

a nadnárodních na-

bídek. Úzká spolupráce při výměně nápadů, zkušeností a příkladů je celkovým výstupem tematických
setkání a sympozií. Tímto způsobem byla společně zúčastněnými regionálními partnery vyvinuta a zrealizována koncepce letních škol. Pracovaly dvě paralelní skupiny studentů se smíšenou účastí ze všech regionů, z nichž každá vyvíjela dva koncepty, jeden pro každou navštívenou oblast. Do budoucna bude také
v úzké mezinárodní spolupráci pokračovat koncept semináře pro důlní turistické průvodce, který vyvinul
partner IBA.

b. Společné závěry
To, jak jsou problémy a jejich řešení vnímány, není přenositelné na jednotlivá a podrobná řešení. Existující kulturní potenciály hornictví se zdají být velmi důležité pro vlastní vnímání regionu a jeho obyvatel. Pokud jde o vliv těchto potenciálů na vnější vnímání – důležitý pro budoucí rozvoj cestovního ruchu
– možnosti se zdají být nízké. Bylo zdůrazněno, že kulturní dědictví hornictví samo o sobě není schopno zajistit budoucí základ pro turismus. Zapotřebí je kompletní a moderní mix destinačního managementu, aby zajistil přitažlivost dané lokality. Proto je realizace inovačních projektů v post-těžební oblasti poměrně složitou záležitostí. Rozličné aktivity, či spíše celý post-těžební projekt, by měl sloužit jako
základ pro dlouhodobý rozvoj. Proto může být v post-těžebním regionu realizován nový projekt pouze při
kombinaci několika faktorů v regionu, jako jsou místní aktéři, ochota ke změně a několik hospodářských
a sociálních složek, které se vzájemně posilují. Pro realizaci projektu, který podněcuje hospodářský rozvoj v post-těžební lokalitě, bude důležité využít zkušeností z již existujících dobře pracujících projektů.
Navíc při pohledu na místní podmínky - aktéři, infrastruktura, tradice a jedinečný nápad jsou pro úspěšnou realizaci takového projektu nezbytnými aspekty.

c. Přenositelnost
Nápady, zvolené metody a přístupy pro různé výstupy pracovní skupiny byly předmětem diskusí mezi
partnery v rámci pololetních setkání pracovních skupin a byly dále prohloubeny v průběhu dalších partnerských setkání. V rámci pracovní skupiny se partneři mohli od sebe navzájem učit díky příkladům
dobré praxe: nápady, metodiky, přístupy a výsledky jsou ve většině případech přenositelné a lze je použít jako inspiraci pro další hornické regiony. Například inovativní proces účasti a práci mezi umělci a lidmi
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z těžebních lokalit, jako to realizovala IBA, má příkladný charakter pro ostatní hornické regiony v Evropě.
Totéž lze říci o festivalech, jako v Eisenerz, kde se partneři také učili jeden od druhého, zejména jak zapojit místní obyvatelstvo do rozvoje cestovního ruchu a jak rozvíjet turistické produkty s úspěšným
řízením lidských zdrojů.
V různých smyslech existují dodavatelé a poptávající po znalostech / zkušenostech. Každý region má
své dobré a „špatné“ příklady osvědčených postupů a klasický vítězný region neexistuje. Navíc vzhledem k nadnárodní spolupráci jsou možné změny paradigmat, což vytváří zcela novou perspektivu, jako
tomu bylo v případě společně vytvořených kompetenčních matic, jež jsou popsány v následující kapitole. Hra mezi vnějším a vnitřním vnímáním regionu a jeho možnostmi tak dává jasnější pohled na věc.
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4. Mezinárodní výsledky tematických setkání
a. Matice kompetencí
Společným výstupem pracovní skupiny „kulturní potenciály“ jsou dvě matice kompetencí. Matice byly vyvinuty, projednány a dokončeny v rámci několika zasedání pracovní skupiny.
Pracovní skupina zahájila svou práci rozsáhlým sběrem dat s cílem získat první vhled na stávající hmotné
a nehmotného potenciály zúčastněných regionů. Kromě informačního aspektu ukázal sběr dat prostřednictvím dotazníků také různé představy o tom, co může být za kulturní potenciál považováno a odlišné
způsoby jeho využití. Výsledem tohoto pracovního kroku byla databáze velmi rozmanitých potenciálů
sdružující hmotné objekty (např. historické zpracovatelské závody, důlní železnice) a nehmotné tradice,
akce a jiné aspekty kultury.
V dalším kroku byly jednotlivé potenciály rozděleny do kategorií a sloučeny do tzv. kompetenčních matic. Tyto matice (jedna pro hmotné post-těžební objekty, druhá pro nehmotné tradice / dědictví hornictví) obsahují jednotlivé potenciály pro každý region, jenž jsou seřazeny dle různých kategorií (např. památníky na těžbu, hornická muzea, akce s hornickou tématikou). Navíc každý partner musel určit, zda
příslušná oblast je dodavatelem nebo poptávajícím po znalostech / zkušenostech ve vztahu k využití daného specifického potenciálu.
Tímto mohou partneři, kteří potřebují zkušenosti v konkrétní oblasti (nevyužitý potenciál, plánované
projekty atd.), snadno najít jiné, kteří pro odpovídající potenciál znalosti poskytují / nabízejí. V tomto
smyslu matice slouží jako místo setkání pro budoucí spolupráci a využití synergických efektů. Kromě toho
jsou regiony schopné „objevit“ již existující potenciál, který jako potenciál dříve nevnímaly. Proto jsou
matice stále naplňovány dalšími případy a nápady.
Proces shromažďování a porovnávání několika post-těžebních objektů a nehmotných hornických tradic posílil mezinárodní výměnu. Všichni zúčastnění byli inspirováni k přemýšlení o nových nápadech
a možnostech prostřednictvím tohoto přehledu a různých možností realizace. Matice umožňuje partnerům, kteří potřebují zkušenosti pro konkrétní případ, najít jiné partnery, kteří pro odpovídající potenciál
znalosti poskytují. Matice otvírají pro partnery zcela nový pohled na jejich vlastní potenciály a nabízejí
nečekané budoucí možnosti.
V konečném výsledku úsilí pracovní skupiny „kulturní potenciály“ fungují sestavené matice jako interaktivní součást webového nástroje pro sběr dat o hornické kultuře, který je dostupný na: http://www.
eisenstrasse.co.at/portal a obsahuje odkazy na podrobnější informace o jednotlivých kulturních post-těžebních potenciálech.
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Partner
Partner Region 1

Partner Region 2

Mining Tradition/Heritage
Mining Events

Mining Associations

Mining Arts

Mining Tradition

Other

Potential XY
Potential XY

Potential XY
Potential XY
Potential XY

Potential XY
Potential XY

Potential XY
Potential XY
Potential XY
Potential XY

Potential XY

Potential XY

Potential XY
Potential XY

Potential XY
Potential XY
Potential XY

Potential XY
Potential XY

supplier of knowledge/experience
demander of knowledge/experience

Rozvržení matice kompetencí
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Matice kompetencí “nehmotného dědictví hornictví”
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supplier of knowledge/experience
demander of knowledge/experience
both

Regionalni Development Centre Zagorje

Salgótarján

Mikroregion Sokolov-východ

Steirische Eisenstraße

FLOEZ

Mansfelder Land

Internationale Bauausstellung
Fürst-Pückler-Land

Partner

" Red Districts"
(international cultural festival in Hrastnik and surroundings)

Miners´ day/mining dragon festival
(traditional event)
Old boy´s football tournament
(traditional miner sport event)

Miners´and foundry workers´ Choir
(traditional choir)
Association of miners and foundry workers
(traditional associations)
Miners´ trade union
(raditional association)
Miners´ male voice
(traditional choir)

Association of mining and metallurgic guilds of Czech Republic
(traditional mining association)

Mining fair Sokolov
(traditional annual event which is started by the Miners´ Day)
Mining fair Kralovske Porici
(traditinal annual event)
Meeting of mining towns and villages of Czech Republic
(traditional festival with alterating location)

Painting colony Izlake-Zagorje
(international painter-workshop)

" eisenerZ*ART"
Integrative cultural programme

" Art Montan"
(cultural mining events)

Mining Tradition
Mining Arts

Knappschaftsverein Vordernberg
(Traditional mining association)
Knappschaftsverein Radmer
(Traditional mining association)
Knappschaftsverein Eisenerz
(Traditional mining association)
Knappschaftsverein Donawitz
(Traditional mining association)

Federal association of Saxonian mining associations
(parent organization mining associations)

Schachtbau Nordhausen
(Mining company)
BST Niederröblingen
(Mining company)

Traditional association " Lignite" Senftenberg
(traditional mining association)

Mining Associations

Summer festival " Culture on the Iron Route"
(joint initiative with more than 25 cultural events)
" Volkskulturtage"
(joint initiative with 20 folk music/culinary events)
Special days of mining
(joint initiative several events - mining tradition)
Erzberg Rodeo
(International enduro-motorcycle event)

Miners parades at Christmas time
(Chrismas tradition in Ore-Mountains)
Miners strike day
(festival in Schneeberg concering first strike)

Barbara celebartion
(religious and traditional event)
Day of the miner
(mining festival)

Mining Events

" Glück Auf" - Bier
(Special miners´ beer)

Mine brandy
(miners spirit)
Books of the mining association

Mining PR

Jump over the skin
(symbolic baptism for miners)

Traditional burial for miners
(traditional miner burial customs)

Saint Barbara ceremonies
" Barbarabier"
(religious and traditional events)
(Special miners´ beer)
Mining music festival
(international music festival)
Miners´ parades
(traditional parades & processions)
Jump over the skin (" Ledersprung" )
(symbolic baptism for miners)

" Steiger" -Song
(Traditional miners´song)
" Schwibbogen"
(Traditional window lightening)
" Stollenbäckerei"
(Traditional sweet biscuits)

Mountain parade
(miners parade)

Mining Tradition

SBTC
(Salgótarján miners´ football club)

Other

Matice kompetencí “hmotného dědictví hornictví”
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supplier of knowledge/experience
demander of knowledge/experience
both

Regionalni Development Centre Zagorje

Salgótarján

Mikroregion Sokolov-východ

Steirische Eisenstraße

FLOEZ

Mansfelder Land

Internationale Bauausstellung
Fürst-Pückler-Land

Partner

Mining Monuments

Monument for mining
(sculpture)
Chimney/power plant
(spectacular silhouette)

Inászó Monument of first coalmine and miner´s cemetery
(memorial for the first mine)
Gallery-entrance of Istvàn-mine
(memorial for deceased miners; mining locomotive; Hotel Medves)
Szilváskö - gallery-entrance of Gusztáv-mine
(memorial table)
General memorial for deceased miners
(in courtyard of the mining museum)
Memorial Park for miners in the Gyurtyános
(memorial park for former mining)
Memorial for Forgách-gallery
(memorial tablet for the former mining activity in Forgác- tunnel)
Memorial for the resistence of former miners in the II. World War
(memorial tablet for the fighting miners)
Memorial for the „ Coalfights”
(memorial tablet for the so called „Coalfights”. The miners started a
Memorial for Ferenc-gallery
(memorial tablet for the former mining activity in Ferenc-tunnel)
Memorial for the first school in Forgách colony
(memorial tablet)

Handcraft-centre Bernard (Kralovske Porici)
(centre for rehabilitation of traditional hadcrafts in the mining region)
Monuments for mining
(memorial monumets-sculptures on former mining sites)

Radwerk IV Vordernberg
(historical charchoal blast furnace)
Charcoal Burner Center Hieflau
(Historical center of charcoal production)

Frohnauer Hammer Mill
(former processing plant)
Huthaus St. Lampertus
(mining museum)

Die Bergknappen Nappian und Neucke
(starts the mining of copper shale)

Biotürme Lauchhammer GmbH
(form. purification facility - spectacular shilouette)
Vistor mine F60
(gigantic conveyor bridge)
Briquette factory " Louise"
(industrial monument)
Industrial monument & museum power plant Plessa
(industrial monument)

Mining Museums/ Show Mines

Zasavje museum in Trbovlje
(regional museum)
Kisovec museum
(classic mining museum)
Mlakar apartment
(typ. mining home)
Walking tour throuhg RTH mine
(visitor tours through active mine)

Mining museum József-gallery
(former mining tunnel)

City museum of Eisenerz
(regional museum)
Castle of Friedhofen
(mining museum and event location)
Adventure Erzberg
(adventure show mine)
Copper Mine Radmer
(show mine)
Mining Museum Gusswerk
(mining museum in a historical building)
Austrian Forestry Museum Silvanum
(regional museum)
Museum depot Trofaiach
(Ethnological Museum)
Museum Wildalpen
(water supply museum)
Metal Museum Donawitz
(steel industry museum)
Museum Sokolov
(regional museum inc. mining)
Museum Krasno
(mining museum)
Show mine
(active / closed mine accessible for visitors)

Mining museum Oelsnitz
(mining museum in historical mine)
St. Anna Fundgrube Wolkenburg

Bergbaumuseum Schaubergwerk Röhrig-Schacht
(mining museum)
Mansfeld Museum
(copper mining and smelting in Mansfeld region)

Castle and fortification Senftenberg
(regional museum)
Saxonian Museum of Industry - Knappenrode
(mining/industry museum)

Rónabánya - miners´ colony
(typical colony with houses of former miners)
Salgóbánya - miners´ colony
(typical colony with hosues of former engineers)
Collelction of mining instrumentation
(in the courtyard of the mining museum)
Tunnel of former mining-railway
(railway tunnel)
Viaduct of former mining-railway
(buried viaduct)
The building of the former miner casino
(casino building)
The building of the former miner cultural center
in Salgóbánya
The building of the former ironworkers' cultural
center
The building of the former miner castle
(castle, now it is a school)
The building of the former ironworkers' cultural
center
The building of the former mine directory
(office)
The building of the former miner casino in
Pálfalva
The building of the first school in Rónabánya
colony.
Inn Kum
(traditional gastronomy)
Europark Ruardi
(park on rehabilitated dump)
Event/Cultural hall Trbovlje
(regional cultural center)
Event/Cultural hall Zagorje
(regional cultural center)
Event/Cultural hall Hrastnik
(regional cultural center)
Mining home on Kal
(hostel/inn on Mountain)

" Iron town"
(collection of dicarded mining machines)

Mining railway " Erzbergbahn"
(steep narrow gauge railway)

The ethnological route
(route through miners colonies)

Plan of the thematic mining tourist route
(a mining tourist route for hikers)

Nature trail (Chlum sv. Mari)
(geologic trail concerning coal mining)
Walking trails around future Medard lake
(trails on recultivated mines)
Walking trail " Jezkova stezka"
(nature trail on recultivated mines)
Walking mining routes
(thematic trails incl. view points on active mines)

Iron Route
(Joint touristic route around the Styrian Erzberg)
13 Thematic trails
(thematic trails concering ore mining)

Silver Trail holiday route
(mining and pleasure route)
Walking and running routes
(thematic trails)

Hrastnik museum
(regional museum)

Museum of history of Nógràd Countiy
(History museum)

Museum Horni Slavkov
(general town museum)
Museum Habatov
(general town museum)
Handcraft museum
(traditional handcrafts museum)

Brewery Museum Gösser
(brewery/beer museum)
Art-Hall Leoben
(supraregional museum for culture)
Museum farm Kammern
(agricultural museum)

Terra Mineralia
(collection of minerals)
Markus Röhling Gallery
(folk art gallery)
Museum for traditional wood-art Hohenstein-Ernstthal
(traditional handcraft museum)
Priesterhäuser, Zwickau
(historical museum linked to mining)
Mining Museum Reinsdorf

Freilichtmuseum Königspfalz Tilleda
(open-air museum)
Spengler Museum
(historical findings and mammoth skeleton)
Burg und Schloss Allstedt
(Castle and Chateau Allstedt)
Novalis Forschungsstätte und Museum
(Research facility for early Romantic)

Erlebnisradrundtour Geschichte des Bergbau im Südharz
(cycling tour history of mining )
Die „ Steigerschleife”
(mining route)

General Museums
dkW Kunstmuseum
(art museum in former power plant)
Model park Brieske/Marga
(miniature exhibition)

Mining Routes

Energy-route
(tourist-route linking Lusatian industrial heritage)

Mining Objects
Mining Infrastructure
Other

Golf course (Sokolov)
(recultivation of coal mines)
Lake Michal (Sokolov)
(recultivation of coal mines)
Flooding of Medard Lake (Habartov-Bukovany)
(recultivation of coal mines)
Arboretum for research (Sokolov)
(recultivation of coal mines)
Museum of the river Ohre (Kralovske Porici)
(on-coming model of the river incl. mining)

Europa Rosarium Sangerhausen
(the largest rose collection in the world)
Josephskreuz auf dem Großen Auerberg
(largest iron double cross of the world)
Martin Luther´s Geburts- und Sterbehaus
(Martin Luther's birth and death house)

eXcursio Alter Bahnhof Welzow
(visitor center for mining field trips)
IBA Terraces, Großräschen
(architectural interesting project and event center)

ines

Mansfelder Land

Internationale Bauausstellung
Fürst-Pückler-Land

Partner

Matice kompetencí “hmotného dědictví hornictví”, detailní příklad

Mining Monuments

Mining Routes

Radwerk IV Vordernberg
(historical charchoal blast furnace)
Charcoal Burner Center Hieflau
(Historical center of charcoal production)

General Museums

Frohnauer Hammer Mill Mining museum Oelsnitz
(former processing plant)(mining museum in historical mine)
Huthaus St. Lampertus St. Anna Fundgrube Wolkenburg
(mining museum)

Bergbaumuseum Schaubergwerk Röhrig-Schacht
(mining museum)
Museum
Die Bergknappen NappianMansfeld
und Neucke
(copper
(starts the mining of copper
shale)mining and smelting in Mansfeld region)

Mikroregion Sokolov-východ

Mikroregion Sokolov-východ

Kulturní potenciály

Silver Trail holiday route
Terra Mineralia
(mining and pleasure route)
(collection of minerals)
Inászó Monument of firstMining
coalmine
and miner´s
cemetery
Monument
museum
József-gallery
Walking andInászó
running
routes of first coalmine and miner´s cemetery
Markus Röhling Gallery
(memorial for the first mine)
(memorial for the first mine)
(former mining tunnel)
(thematic trails)
(folk art gallery)of Istvàn-mine
Gallery-entrance
Gallery-entrance of Istvàn-mine
Museum for
wood-art
Hohenstein-Ernstthal
(memorial
for traditional
deceased miners;
mining
locomotive; Hotel Medves)
(memorial for deceased miners; mining locomotive; Hotel
Medves)
(traditional
handcraft museum)
Szilváskö
- gallery-entrance
of Gusztáv-mine
Szilváskö - gallery-entrance of Gusztáv-mine
Priesterhäuser,
Zwickau
(memorial
table)
(memorial table)
General
memorial
forlinked
deceased
miners
(historical
museum
to mining)
General memorial for deceased miners
(in
courtyard
of theReinsdorf
mining museum)
Mining
Museum
(in courtyard of the mining museum)

Steirische Eisenstraße

Steirische Eisenstraße

Novalis Forschungsstätte
undmine
Museum
Show
(Research facility for early
Romantic)
(active
/ closed mine accessible for visitors)

Radwerk IV Vordernberg City museum of Eisenerz
(historical charchoal blast(regional
furnace) museum)
Charcoal Burner Center Hieflau
Castle of Friedhofen
(Historical center of charcoal
production)
(mining
museum and event location)
Adventure Erzberg
Energy-route
dkW Kunstmuseum
(adventure show mine)
(tourist-route linking Lusatian industrial heritage)
(art museum in former Copper
power Mine
plant)Radmer
Model park Brieske/Marga
(show mine)
(miniature exhibition) Mining Museum Gusswerk
(mining museum in a historical building)
Austrian Forestry Museum Silvanum
(regional museum)
Museum depot Trofaiach
(Ethnological Museum)
Museum Wildalpen
(water supply
Erlebnisradrundtour Geschichte des Bergbau im Südharz
Freilichtmuseum Königspfalz
Tilledamuseum)
Metal Museum Donawitz
(cycling tour history of mining )
(open-air museum)
(steel industry museum)
Die „Steigerschleife”
Spengler Museum
Handcraft-centre
BernardMuseum
(Kralovske
Porici)
Handcraft-centre Bernard (Kralovske Porici)
Sokolov
(mining route)
(historical
findings and (regional
mammoth
skeleton)
(centre
forregion)
rehabilitation
of
traditional
hadcrafts
in the mining region)
(centre for rehabilitation of traditional hadcrafts in the
mining
museum
inc. mining)
Burg und Schloss
Allstedt
Monuments
for mining
Monuments for mining
Museum Krasno
(Castle
and
Chateau
Allstedt)
(memorial
monumets-sculptures
on
former
mining
sites)
(memorial monumets-sculptures on former mining sites)
(mining museum)

FLOEZ

Frohnauer Hammer Mill
(former processing plant)
Huthaus St. Lampertus
(mining museum)

Mansfelder Land

Die Bergknappen Nappian und Neucke
(starts the mining of copper shale)

Mining Monuments

Radwerk IV Vordernberg
(historical charchoal blast furnace)

Frohnauer Hammer Mill
(former processing plant)
Huthaus St. Lampertus
(mining museum)

Die Bergknappen Nappian und Neucke
(starts the mining of copper shale)

Biotürme Lauchhammer GmbH
(form. purification facility - spectacular shilouette)
Vistor mine F60
(gigantic conveyor bridge)
Briquette factory "Louise"
(industrial monument)
Industrial monument & museum power plant Plessa
(industrial monument)

Salgóbánya - miners´ colony
(typical colony with hosues of former engineers)
Collelction of mining instrumentation
(in the courtyard of the mining museum)
Tunnel of former mining-railway
(railway tunnel)

Mining Rónabánya
museum József-gallery
- miners´ colony
(former(typical
mining colony
tunnel)with houses of former miners)

Other

City museum
Eisenerz
Miningofrailway
"Erzbergbahn"
(regional
museum)
(steep
narrow gauge railway)
Castle of Friedhofen
(mining museum and event location)
Adventure Erzberg
eXcursio Alter Bahnhof Welzow
(adventure show mine)
(visitorMine
center
for mining field trips)
Copper
Radmer
IBA Terraces,
(show
mine) Großräschen
(architectural
Mining
Museuminteresting
Gusswerk project and event center)
(mining museum in a historical building)
Austrian Forestry Museum Silvanum
(regional museum)
Museum depot Trofaiach
(Ethnological Museum)
Museum Wildalpen
(water supply museum)
Europa Rosarium Sangerhausen
Metal Museum Donawitz
(the largest rose collection in the world)
(steel industry museum)
Josephskreuz
auf dem Großen Auerberg
Museum
Sokolov
"Iron
town"
(largest
iron double
cross ofmining
the world)
(regional
museum
inc.dicarded
mining)
(collection
of
machines)
Martin Luther´s
Museum
Krasno Geburts- und Sterbehaus
(Martinmuseum)
Luther's birth and death house)
(mining
Show mine
(active / closed mine accessible for visitors)

Mining museum Oelsnitz
(mining museum in historical mine)
St. Anna Fundgrube Wolkenburg

Bergbaumuseum Schaubergwerk Röhrig-Schacht
(mining museum)
Mansfeld Museum
(copper mining and smelting in Mansfeld region)

Castle and fortification Senftenberg
(regional museum)
Saxonian Museum of Industry - Knappenrode
(mining/industry museum)

Mining Museums/Show Mines

Other
General Museums

Mining museum Oelsnitz
(mining museum in historical mine)
St. Anna Fundgrube Wolkenburg

Bergbaumuseum Schaubergwerk Röhrig-Schacht
(mining museum)
Mansfeld Museum
(copper mining and smelting in Mansfeld region)

Castle and fortification Senftenberg
(regional museum)
Saxonian Museum of Industry - Knappenrode
(mining/industry museum)

Othe

Mining Infras

Memorial Park for miners in the Gyurtyános

(memorial
park for former
Iron Route
Brewery Museum Gösser
Brewery Museum
Gössermining)
Memorial
foraround
Forgách-gallery
(Joint touristic
route
the Styrian Erzberg)
(brewery/beer museum)
(brewery/beer
museum)
(memorial tablet for the former mining activity in Forgác- tunnel)
13 Thematic
trails
Art-Hall Leoben
Art-Hall Leoben
Memorial for the resistence of former miners in the II. World War
(thematic(supraregional
trails conceringmuseum
ore mining)
(supraregional museum for culture)
for culture)
(memorial tablet for the fighting miners)
Museum farm Kammern
Museum
farm
Kammern
Memorial for the „Coalfights”
(agricultural
(agricultural
museum)
(memorial
tablet
for the so called „Coalfights”. The miners
started a museum)

Mineralia
Silver TrailTerra
holiday
route
Terra Mineralia
(collection
minerals)
(mining and
pleasureofroute)
(collection of minerals)
Inászó Monument of first coalmine and miner´s cemetery
Mining museum József-gallery
Walking and
running
routes
Markus Röhling Gallery
Markus
Röhling
Gallery
(memorial for the first mine)
(former mining tunnel)
(thematicGallery-entrance
trails)
(folk art gallery)
(folk
art gallery)of Istvàn-mine
Museum
for traditional wood-art Hohenstein-Ernstthal
Museum for
wood-art
Hohenstein-Ernstthal
(memorial
for traditional
deceased miners;
mining
locomotive; Hotel
Medves)
(traditional handcraft museum)
(traditional
handcraft museum)
Szilváskö
- gallery-entrance
of Gusztáv-mine
Priesterhäuser, Zwickau
Priesterhäuser,
(memorial
table) Zwickau
General
memorial
forlinked
deceased
miners
(historical museum linked to mining)
(historical
museum
to mining)
(in
courtyard
of theReinsdorf
mining museum)
Mining Museum Reinsdorf
Mining
Museum

Salgóbánya - miners´ colony
(typical colony with hosues of former engineers)
Collelction of mining instrumentation
(in the courtyard of the mining museum)
Tunnel of former mining-railway
(railway tunnel)

supplier of knowledge/experience
Rónabánya
- miners´mining
colonytourist route
Plan
of the
demander
of thematic
knowledge/experience
houses
of former miners)
(a(typical
miningcolony
touristwith
route
for hikers)
both

Plan of the
thematic
route
Museum
ofmining
historytourist
of Nógràd
Countiy
(a mining(History
tourist route
for hikers)
museum)

"Iron town"
Nature
trail (Chlum sv. Mari)
(collection
of concerning
dicarded mining
machines)
(geologic (general
trail concerning
coal mining)
(geologic
trail
coal mining)
town museum)
Walking trails
around
future Medard lake
Walking trails around future Medard lake
Museum
Habatov
Regionalni
Development
Centre
Zagorje
(trails
on
recultivated
mines)
(trails on recultivated mines)
(general town museum)
Walking trail
"Jezkova
stezka"
Walking trail "Jezkova stezka"
Handcraft
museum
(nature trail
on recultivated
mines)
(nature trail on recultivated mines)
(traditional
handcrafts
museum)
Walking mining routes
Walking mining routes
(thematic trails incl. view points on active mines) (thematic trails incl. view points on active mines)

Monument for mining
(sculpture)
Chimney/power plant
Nature trail
(ChlumHorni
sv.
Mari)
Museum
Slavkov
(spectacular
silhouette)
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Museum of the river Ohre (Kra
(on-coming model of the river

Cultural Potentials
Arboretum for research (Sokolov)
(recultivation of coal mines)
Museum of the river Ohre (Kralovske Porici)
(on-coming model of the river incl. mining)
Museum of history of Nógràd Countiy
(History museum)

(traditionalworl
handcrafts
museum)
(recultivation
of coal mines)
group
report

Zasavje museum in Trbovlje
(regional museum)
Kisovec museum
Museum Horni Slavkov
Golf course
(classic
mining(Sokolov)
museum)
(general town museum)
Mlakar
apartment
(recultivation
of coal mines)
Museum Habatov (typ.
Lakemining
Michalhome)
(Sokolov)
(general town museum)
Walking
tour throuhg
RTH
mine
(recultivation
of coal
mines)
tours
Handcraft museum (visitor
Flooding
ofthrough
Medardactive
Lake mine)
(Habartov-Bukovany)

Memorial for Ferenc-gallery
(memorial tablet for the former mining activity in Ferenc-tunnel)
Memorial for the first school in Forgách colony
(memorial tablet)

The Competence Matrix “material or physical mining heritage”, a detailed example

Mining
railway "Erzbergbahn"
Iron
Route
(steeptouristic
narrowroute
gaugearound
railway)
(Joint
the Styrian Erzberg)
13 Thematic trails
(thematic trails concering ore mining)
Salgótarján

Silver Trail holiday route
(mining and pleasure route)
Walking and running routes
(thematic trails)

Rónabánya - miners´ colony
(typical colony with houses of
Salgóbánya - miners´ colony
(typical colony with hosues of
Collelction of mining instrum
(in the courtyard of the minin
Tunnel of former mining-rail
(railway tunnel)
Viaduct of former mining-rail
(buried viaduct)
The building of the former mi
(casino building)
The building of the former mi
in Salgóbánya
The building of the former iro
center
The building of the former mi
(castle, now it is a school)
The building of the former iro
center
The building of the former mi
(office)
The building of the former mi
Pálfalva
The building of the first scho
colony.
Inn Kum
(traditional gastronomy)
Europark Ruardi
Golf(park
course
(Sokolov) dump)
on rehabilitated
(recultivation
of coal
mines)
Event/Cultural
hall Trbovlje
Lake(regional
Michal cultural
(Sokolov)
center)
(recultivation
of coal
mines)
Event/Cultural
hall Zagorje
(regional
cultural center)
Flooding
of Medard
Lake (Hab
Event/Cultural
hall Hrastnik
(recultivation
of coal
mines)
(regionalfor
cultural
center)
Arboretum
research
(Sokol
Mining home
Kalmines)
(recultivation
ofon
coal
(hostel/inn on Mountain)

City museum of Eisenerz
Mining railway "Erzbergbahn
(regional museum)
(steep narrow gauge railway)
Castle of Friedhofen
(mining museum and event location)
Adventure Erzberg
Energy-route
dkW Kunstmuseum
eXcursio Alter
Bahnhof Welzow
Energy-route
dkW Kunstmuseum (adventure
eXcursio Alter Bahnhof Welzo
show mine)
(tourist-route linking Lusatian industrial heritage) (tourist-route
(art museum
in former
power plant)
(visitor
center
for mining field trips)
linking Lusatian
industrial
heritage)
(art museum in former
power
plant)
(visitor center for mining field
Copper
Mine
Radmer
Model park Brieske/Marga
IBA Terraces,
Model park Brieske/Marga
IBA Terraces, Großräschen
(show
mine) Großräschen
(miniature exhibition)
(architectural
Mining
Museuminteresting
Gusswerk project and event center)(architectural interesting proje
(miniature exhibition)
Steirische Eisenstraße
(mining museum in a historical building)
Austrian Forestry Museum Silvanum
(regional museum)
Museum depot Trofaiach
(Ethnological Museum)
Museum Wildalpen
(water supply museum)
Erlebnisradrundtour Geschichte des Bergbau im Südharz
Freilichtmuseum
Königspfalz
Tilledaim Südharz
Europa Rosarium
Erlebnisradrundtour
Geschichte
des Bergbau
Freilichtmuseum Königspfalz
Tilleda Sangerhausen
Europa Rosarium Sangerhause
Metal Museum Donawitz
(cycling tour history of mining )
(open-air
(the largest
rose collection in the world)
(cycling tour
historymuseum)
of mining )
(open-air museum) (steel
(the largest rose collection in t
industry museum)
Die „Steigerschleife”
Spengler Museum
Josephskreuz
Die „Steigerschleife”
Spengler Museum Museum
Josephskreuz
Handcraft-centre
Bernard (Kralovske Porici)
Sokolovauf dem Großen Auerberg
"Iron town"auf dem Großen
(mining route)
(historical
findings and of
mammoth
(largest
iron double
cross of the world)
(mining route)
(historical
findings and
mammoth
skeleton)
(largest
iron double
crossminin
of th
(centre
for rehabilitation
traditionalskeleton)
hadcrafts in the mining
region)
(regional
museum
inc. mining)
(collection
of dicarded
Burg und Schloss
Allstedt
Martin Luther´s
Burg und Schloss Allstedt
Martin Luther´s Geburts- und
Monuments
for mining
Museum
Krasno Geburts- und Sterbehaus
(Castle and
Chateau Allstedt) on former mining sites)(Castle and Chateau (mining
(Martinmuseum)
Luther's birth and death house)
(memorial
monumets-sculptures
Allstedt)
(Martin Luther's birth and deat
Showund
mineMuseum
Novalis Forschungsstätte und Museum
Novalis Forschungsstätte
Mikroregion Sokolov-východ
/ closed mine accessible for visitors)
(Research facility for early Romantic)
(Research facility for(active
early Romantic)

FLOEZ

Mansfelder Land

Internationale Bauausstellung
Fürst-Pückler-Land

Partner

Mining Objects
Charcoal Burner Center Hieflau
Mining Objects
(Historical center of charcoal
production)
Mining
Museums/Show Mines
Infrastructure
Mining
Routes
Museums
Mining
Monuments
MiningMining
Museums/Show
Mines
Mining
Infrastructure
MiningGeneral
Routes

Biotürme Lauchhammer GmbH
Castle and fortification Senftenberg
Biotürme Lauchhammer GmbH
(form. purification facility - spectacular shilouette) (form. purification facility(regional
museum)
- spectacular
shilouette)
Vistor mine F60
Saxonian Museum of Industry - Knappenrode
Vistor mine F60
(gigantic conveyor bridge)
(gigantic conveyor bridge)(mining/industry museum)
Internationale
Bauausstellung
Briquette factory
"Louise"
Briquette factory "Louise"
(industrial monument)
(industrial monument)
Fürst-Pückler-Land
Industrial monument & museum power plant PlessaIndustrial monument & museum power plant Plessa
(industrial monument)
(industrial monument)

Partner

Mining Objects
Mining Infrastructure

FLOEZ
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Background information for the competence matrices
Title of the Object/Tradition

Handcraft-centre Bernard (Kralovské Poříčí)

1 Photo/Picture

Coordinates of the object/location (out of google maps) http://maps.google.cz/m
Bernard grange is a Center of Traditional Crafts in the west of Bohemia.
Guests can pay a visit to several craftsmen, who arrange crafts courses and
offer displays of their work. There is also Museum of Traditional Crafts and a
newly prepared Amusement Center of the Ohře River. Several cultural
events for whole families are being held at the grange throughout the year,
Short description (max 100 Words)
offering the visitors abundance of entertainment from music, theatre,
animal exhibitions, competitions and more. Last but not least people can
find a typical Czech restaurant and as for accomodation it serves as a ruralstyle boarding house.
Contact organisation
Contact Person
email
Phone
Address
Postal Code
City
Country
Website

Centrum tradičních řemesel Královské Poříčí o.p.s.
Miroslav Makovička
statek.bernard@ seznam.cz
+ 420 777 167 324
Šachetní 135
357 41
Královské Poříčí
Czech Republic
www.statek-bernard.cz

Příklad rozpisu základních informací v on-line sběrném nástroji pro kulturní potenciály
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b. Návštěvy: vzájemné obohacení a poučení
Několik lokalit a také hornických akcí zapojených regionů bylo navštíveno jinými partnery projektu ReSource s cílem učit se jeden od druhého, získat nové nápady a provést mezinárodní výměnu zkušeností
a znalostí. Příklady takových akcí jsou Erzgebirge o Vánocích (několik akcí s vazbou na hornictví), nebo
festival Štýrský Erzberg. Dobrým příkladem je příspěvek slovinské hornické dechové kapely „Pihalni Orkester Svea“ nebo orchestr z Lužice na „Festivalu hornické hudby“ (hudební festival horníků) v Eisenerz
v červnu 2010.
Dalším příkladem je mezinárodní vzdělávací příležitost, jež byla vyvinuta partnerem IBA v podobě dvoudenního semináře s 15 účastníky a která může být využita všemi partnery. Prostřednictvím toho by se
mohla konat výměna mezi tradičními hornickými sdruženími. V rámci těchto návštěv získali partneři různé představy o slavnostních festivalech a rozličném kulturním prostředí. Různé pohledy na to, co je považováno za kulturu hornictví, byly vyměněny a tímto mohly být nově objeveny vlastní potenciály.

Hornický hudební festival v Eisenerz, červen 2010

Zpráva pracovní skupiny
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Závěry
1. Shrnutí výsledků
Kromě zapojení do pracovní skupiny se všichni regionální partneři v rámci projektu ReSource pustili
do svých místních projektů. Tyto aktivity se různily od veřejných akcí, přes turistické trasy, turistické využití důlních železnic po studie o hornických uniformách. Společně pokryly široké spektrum celé oblasti využívání kulturních post-těžebních potenciálů. Kromě prvních viditelných a úspěšných výstupů těchto projektů je nejslibnějším aspektem rostoucí spolupráce a vzájemná podpora mezi partnery projektu.
Několik lokalit a také hornických akcí zapojených regionů bylo navštíveno jinými partnery projektu ReSource s cílem učit se jeden od druhého a získat nové nápady. Byly také místem pro nadnárodní výměnu
zkušeností. Přenositelným příkladem dobré praxe pro všechny partnery je taktéž tvorba nových konceptů
s využitím mezinárodních studentských kurzů.
Nicméně odhaleny byly i limity pro zhodnocení kulturních potenciálů. Ukázalo se, že samotné hornické
potenciály velký hospodářský úspěch pravděpodobně nepřinesou. Celkem vzato zůstává otázka hornické
kultury (zejména cestovní ruch) jen doplňkem dalších opatření, která musejí být v oblasti regionálního
rozvoje přijata.
Průzkum projektů dobré praxe v rámci partnerských regionů, které využívají kulturní potenciály, ukázal
různé možnosti využití těchto potenciálů, např. muzea, podzemní či tradiční výstavy, turistické stezky,
hornické akce, kolonie umělců, bydlení v obnovených hornických domech, zábavné parky, náboženské
předměty, zdraví / wellness apod. Dědictví hornictví je atraktivní obvykle jen pro místní lidi, kteří jsou
s bývalou hornickou činností přímo spojeni. Proto je zapotřebí vynaložit mnoho úsilí k tomu, aby bylo toto
dědictví atraktivně prezentováno i širší populaci. Pokud byl cestovní ruch již zaveden a je důležitou ekonomickou aktivitou regionu díky jiným atraktivním místům a charakteristikám, je přitáhnout lidi mnohem
jednodušší. Obecná představa o těžbě je většinou spojena s průmyslem

a negativními dopady, a pro-

to nejsou hornické regiony vnímány jako destinace pro dovolenou či výlet. Dědictví hornictví nepřitahuje
masy lidí a musí být považováno za okrajový produkt cestovního ruchu. Je proto nerealistické očekávat,
že turismus může být srovnatelnou ekonomickou činností jako někdejší těžba.
Jedním z hlavních výstupů pracovní skupiny „kulturní potenciály“ jsou dvě matice kompetencí. Prostřednictvím sbírky potenciálů byla identifikována řada skrytých potenciálů. Matice jsou nyní součástí on-line
nástroje pro sběr dat o hornické kultuře.
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2. Výhled
Festivaly, události a tradice vytvořené v rámci projektu ReSource jsou hlavním cílem pro všechny partnery. Dobrá spolupráce mezi partnery projektu, obyvateli a zapojenými institucemi z dané země ukazuje,
že budoucí potenciál existuje. Dobrým příkladem trvale udržitelného výsledku tohoto projektu je průvod horníků v Leobenu „Tradice a moderna“, který byl výchozím bodem pro navazující hornické události
Eisenerz a Leobenu.
Pokud jde o turistické trasy, realizace zpracovaných studií a plánů proběhne velmi pravděpodobně v blízké budoucnosti. V případě partnera PP1 FLOEZ se výsledky letní školy zahrnuly přímo do regionálního
plánování, koncept byl dále dopracován a následně bude zpracována realizační dokumentace. Dále byl
velmi úspěšný koncept tematické procházky „Štýrský princ vypráví...“ v podobě túry s průvodcem, kterou je možné si zarezervovat. Instalace informačních tabulek podél tematické stezky bude provedena
do podzimu 2012.
Úspěchem jsou vyvinuté nápady a návrhy na zlepšení hornického cestovního ruchu v regionu Mansfeld,
které budou realizovány po částech ve spolupráci mezi krajem a spolkovou zemí Sasko-Anhaltsko mezi
roky 2011 a 2014. Navrhnutá „Měděná stezka“ má být realizována v období 2012/2013 za podpory spolkové země Sasko-Anhaltsko a regionálních organizací a firem. Realizační plány pro centrum zkušeností
„Muzeum Wettelrode“ budou provedeny v gesci vedení města Sangerhausen v období 2012/2013. Realizační plány „Draselného dolu Wansleben“ a „Historického vlakového nádraží“ Klostermansfeld budou realizovány v roce 2012. V regionu Zasavje byl vypracován plán pro realizaci tematické cesty, která bude
zahájena v roce 2014 a bude dokončena v roce 2015. Tematická cesta bude atraktivní pro návštěvníky
a očekává se, že bude dosaženo jakostních cílů v oblasti kulturní turistiky.
Většina partnerů má již naplánovány další kroky pro období po ukončení projektu ReSource. Například
na Sokolovsku další kroky, které navazují na výstup zabývající se začleněním hornických atrakcí do turistických tras, budou směřovat k definici nositelů projektu, vypořádání majetkoprávních vztahů, zajištění
finančních prostředků a získání souhlasu majitelů budov a pozemků.
V Sokolově se bude v blízké budoucnosti konat veřejná akce s cílem prezentovat výsledky strategie změny image široké veřejnosti, ale především subjektům s rozhodovací pravomocí a klíčovým hráčům regionu. Komunikace je klíčem pro navazující projekty a jejich realizaci. Strategie a její doplňující studie
o hornických uniformách umožní vypracovat společný projekt, na kterém se budou podílet obce, muzea,
kluby a organizace zabývající se hornickou historií a tradicemi. Projekt bude založen na obnovení hornických tradic s využitím hornických uniforem v dobrodružné turistice. Jako navazující aktivita bude připravena a realizována komunikační kampaň.
V maďarském Salgótarjánu bylo zřízeno veřejné místo zájmu pomocí výstavy „Důl pod našima nohama“,
která představuje minulost města inovativní formou – investice byla již kompletně dokončena.
Došli jsme také k poučení, že bohužel ne všechny ambiciózní koncepty mohou být realizovány. Příkladem toho může být vývoj koncepcí hornického muzea v regionu Štýrské železné stezky (Eisenstraße)
v Rakousku: příprava programu pro vyjížďky turistickým vláčkem ukázala, že bez finanční podpory ze
strany regionální vlády a účasti v programech EU není šance na realizaci projektu. Až dosud však stále
chybí podpora ze strany regionální vlády. Pokud jde o seminář pro hornické turistické průvodce, IBA zjis-
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tila, že by bylo lepší, aby se tento vysoce kvalitní seminář konal vždy v daném partnerském regionu, než
aby na něj partneři přijížděli do Welzow. Bylo by tak možné dosáhnout na více osob v jejich vlastní turistické destinaci s jejich specifickými problémy a příležitostmi.
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3. Konkrétní mezinárodní politické požadavky
V pracovní skupině „kulturní post-těžební potenciály“ byly vytvářeny a testovány nápady, jak používat
hmotného a nehmotného dědictví hornictví, jako jsou například důlní železnice, muzea či tradice pro
utváření atraktivních turistických destinací a pro změnu negativní image a vnímání post-těžebních oblastí. Ukázalo se, že základní infrastruktura pro valorizaci potenciálů cestovního ruchu často jednoduše
chybí, regionální postoje k turistickým službám a jejich kvalitě se jen těžko přizpůsobují a nedostatek
finančních prostředků brání dalšímu rozvoji. Jedním z největších problémů je image hornických oblastí
jako míst průmyslové výroby, což je zřejmou nevýhodu ve vysoce konkurenčním trhu cestovního ruchu,
neboť image silně závisí na obrazech a vnímání.
Odstranění těchto překážek a rozvoj kulturního dědictví hornictví do svého plného potenciálu vyžaduje
silné regionální odhodlání. Nicméně, pokrok v pověsti post-těžebních regionů a vytváření nových pracovních míst v odvětví cestovního ruchu může být úspěšné pouze s příslušnou podporou ze strany evropských
a národních politik. V tomto ohledu musíme finanční politiku považovat za stále nedostačující. Koncepční, organizační a právní nedostatky přetrvávají. Proto se obracíme na národní a evropské politiky, aby
provedli následující nadnárodní opatření:
• Podpora nadnárodních hornických sítí, turistických tras a festivalů ze strany EU a partnerských zemí
v rámci střední Evropy, vč. jejich integrace do evropských a národních politik cestovního ruchu.
• Na míru šitá finanční podpora pro založení společné evropské platformy hornických tras a festivalů
ve střední Evropě na základě zjištění projektu ReSource se zaměřením na změnu image těžebních regionů ve střední Evropě, vč. webových stránek, korporátního designu, marketingu a plánu rozvoje.
• Prostřednictvím národních a evropských programů podpora projektů, které zkoumají inovativní a experimentální způsoby cestovního ruchu spojeného s hornictvím, např. přechod tradičních a nových stylů nebo oživování zapomenutých pokladů dědictví hornictví.
• Zavedení postupů k překonání právních překážek, jako jsou vlastnická práva, pojištění nebo konkurenční zájmy aktérů mimo odvětví cestovního ruchu (tj. průmysl), které brání plnému zhodnocení konkrétních post-těžebních potenciálů pro cestovní ruch.
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4. Zhodnocení
Celkem vzato cíle plánovaných výstupů v pracovní skupině „kulturní potenciály“ korespondují s dosaženými výsledky. Bylo možné vytvořit na budoucnost orientované koncepty využití potenciálů post-těžebních regionů. Aktivity byly prováděny v souladu s předem stanoveným pracovním plánem. Na základě
konkrétních příkladů bylo zkoumáno, jak může být cenné dědictví převedeno na potenciály a nakonec
do trvale udržitelných projektů. Díky tomu můžeme dosáhnout změny v mentalitě a/nebo posílit identitu místních obyvatel. Názor, že kulturní dědictví je možné použít k vytvoření identity a posílení hrdosti
živoucí a budoucích generací, byl pracovní skupinou posílen, např. pomocí začlenění všech generací a cílových skupin do procesu přípravy studií (např. při vývoji a plánování festivalů a dalších akcí). Aktivity
pracovní skupiny tím, že pracovaly s kulturními potenciály a tradicemi, aktivovaly turistické benefity. Trvale udržitelných výsledků bylo dosaženo, neboť většina zpracovaných konceptů bude provedena, některé projekty mohou být již nyní realizovány a budou pokračovat i v budoucnu. Aktivity projektu ReSource
zahájily projekty, které mají dobrou šanci stát se důležitou součástí hospodářského a turistického rozvoje partnerských regionů.
Ačkoli byla vypracována řada studií a zpráv, objevily se přirozeně také některé problémy. Partneři se intenzivně zabývali paradigmatem považování kulturního dědictví hornictví za skutečný potenciál a způsoby, jak ho využít ve všech možných oblastech. Nicméně, výstupy byly částečně vytvořeny odděleně
od (často nedostupných) holistických regionálních strategií, místo aby byly tyto strategie do projektů začleněny jako jejich nedílná součást od samého začátku.
V rámci pracovní skupiny se partneři mohli od sebe navzájem učit díky příkladům osvědčených postupů,
jelikož metodika, přístupy a výsledky některých projektů jsou přenositelné a jiné hornické oblasti je mohou použít jako návod. Partneři si také vyměnili rozdílné perspektivy vývoje a díky úzké spolupráci, seminářům, sympoziím a diskuzím byly otevřeny zcela nové vyhlídky.
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IV. Přílohy
1. Přehled postupu pracovní skupiny
Č.

Datum, místo

Událost

Počet
účastníků

Obsah

1

26/03/2009
Zwickau

Kick-off Workshop

Inicializace pracovní skupiny
Kulturní potenciály

7

2

17-18/09/2009
Großräschen

1. ReSource jednání o
pokroku

1. pravidelné jednání pracovní
skupiny Kulturní potenciály

4

3

12-15/04/2010
Salgótarján

2. ReSource jednání
o pokroku a konference

2. pravidelné jednání pracovní
skupiny Kulturní potenciály

7

4

27-29/10/2010
Eisleben

3. ReSource jednání
o pokroku

3. pravidelné jednání pracovní
skupiny Kulturní potenciály

9

5

10-12/05/2011
Leoben

4. ReSource jednání
o pokroku a konference

4. pravidelné jednání pracovní
skupiny Kulturní potenciály

10

6

12-14/10/2011
Sokolov

5. ReSource jednání
o pokroku

5. pravidelné jednání pracovní
skupiny Kulturní potenciály

9

7

23-24/1/2012
Graz

Mimořádné jednání řídícího
výboru projektu

Finalizace závěrečné tematické
zprávy Kulturní potenciály

4
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2. Přehled studií
a. Aktivita 4.3.2.
    Strategie využití regionálního dědictví hornictví
1. „Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit”, PP7 Mikroregion Sokolov-východ
2. Strategie využití regionálního dědictví hornictví města Salgótarján, PP8 Město Salgótarján (Maďarsko)
3. Strategie využití dědictví hornictví regionu Zasavje, PP9 Regionální rozvojové centrum Zagorje (Slovinsko)

b. Aktivita 4.3.3.
    Koncept hornického muzea a historické naučné stezky
1. Koncept výstavy „Glaslbremse“, PP5 Spolek Štýrská železná stezka (Rakousko)
2. Koncept tematické procházky „Štýrský princ vypráví...“, PP5 Spolek Štýrská železná stezka (Rakousko)

c. Aktivita 4.3.4.
Festivaly
1. Rozvoj metody, příprava a dokumentace veřejné prezentace dědictví hornictví a změna paradigmatu
- Den horníků Oelsnitz/Erzgebirge, PP1 Okres Zwickau, FLOEZ (Německo)
3. Akce nová energie ve Welzow, PP2 IBA Fürst-Pückler-Land Cooperation (Německo)
3. Hornický dračí festival, PP8 Město Salgótarján (Maďarsko)
4. „Tradice a moderna“ – Mezinárodní průvod horníků v Leobenu, PP5 Spolek Štýrská železná stezka (Rakousko)

d. Aktivita 4.3.5.
    Turistické trasy hornických atrakcí – ideová fáze
1. Turistické trasy hornických atrakcí – ideová fáze, PP1 Okres Zwickau, FLOEZ (Německo)
2. Turistické trasy hornických atrakcí – ideová fáze, PP3 Region Mansfeld-Südharz (Německo)
3. Turistické trasy hornických atrakcí – ideová fáze, PP8 Město Salgótarján (Maďarsko)
4. Turistické trasy hornických atrakcí – ideová fáze A příprava investic (4.3.6.), PP9 Regionální rozvojové
centrum Zagorje (Slovinsko)

e. Aktivita 4.3.6.
   Turistické trasy hornických atrakcí – příprava investic
1. Turistické trasy hornických atrakcí – příprava investic (viz Turistické trasy hornických atrakcí – ideová
fáze, aktivita 4.3.5.), PP9 Regionální rozvojové centrum Zagorje (Slovinsko)
2. FLOEZ cyklostezka po slojích: historie těžby uhlí , PP1 Okres Zwickau, FLOEZ (Německo)
3. Turistické trasy hornických atrakcí – příprava investic, PP3 Region Mansfeld-Südharz (Německo)
4. Turistické trasy hornických atrakcí – příprava investic: „Plán zapojení hornických atrakcí do turistických tras“, PP7 Mikroregion Sokolov-východ
5. Turistické trasy hornických atrakcí – příprava investic, PP8 Město Salgótarján (Maďarsko)
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f. Aktivita 4.3.7.
   Turistické trasy – pilotní investice
1. Turistické trasy hornických atrakcí – příprava investic – Pamětní místo „Důl pod našima nohama“ – investice do turistické infrastruktury, PP8 Město Salgótarján (Maďarsko)

g. Aktivita 4.3.8.
   Turistické využití důlních železnic
1. Příprava programu pro turistické vyhlídky vlakem a dohled nad jeho realizací v regionu Eisenstraße,
PP5 Spolek Štýrská železná stezka (Rakousko)
2. Turistické vyžití důlních železnic, PP8 Město Salgótarján (Maďarsko)

h. Aktivita 4.3.9.
    Seminář pro turistické průvodce v oblasti hornictví
1. Seminář pro turistické průvodce v oblasti hornictví, PP2 IBA Fürst-Pückler-Land Cooperation (Německo)

3. Prezentace ze setkání, sympozií
a. Prezentace konference Salgótarján |
b. Prezentace konference Leoben |

Maďarsko 13. 4. 2010

Rakousko, 10.5.2011
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