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Druhé tandemové setkání projektu SHIFT-X v německém Welzowě
Začátkem března se uskutečnilo již druhé setkání řešitelů třetí pracovní skupiny projektu
SHIFT-X, zabývající se především zkvalitněním managementu institucí pečujících
o průmyslové dědictví. Cílem setkání bylo seznámit se s možností propojení aktivního
hornictví s cestovním ruchem a vůbec potenciálem celého hornického regionu.
Setkání proběhlo 5. března 2013 v městečku Welzow, ve kterém žije přibližně 4 tisíce
obyvatel. Městečko se nachází v oblasti Dolních Lužic ve spolkové zemi Braniborsko. Pro
území Lužické pánve jsou typické povrchové hnědouhelné doly, které jsou z velké části
sanovány hydrorekultivacemi či např. vinicemi. V současnosti se v regionu nachází celkem
5 aktivních dolů. V těsné blízkosti městečka se nachází jeden z nich, rozsáhlý povrchový
důl Welzow-Süd, u kterého se předpokládá ukončení těžby v roce 2040.
Celou akci hostil německý partner Asociace hornického průmyslu Welzow. Ve svém
návštěvnickém centru „Excursio“, které se nachází v bývalé nádražní budově, poskytuje
komplexní služby pro turisty, kromě činnosti infocentra zajišťuje exkurze a ubytování. Ve
spolupráci se švédskou těžební společnosti Vattenfall provozuje tato organizace exkurze
přímo do aktivního dolu, tedy tzv. uhelné safari, dále také exkurze po rekultivované krajině
či do nedalekých elektráren.
Diskutovaná témata, navštívené objekty:
IBA (Internationale Bauausstellung)
Společenský nástroj, který se už více jak 100 let využívá pro územní plánování a rozvoj
problematických území. V letech 2000-2010 vzniklo v oblasti Lužic díky IBA FirstPückler-Land 30 projektů, které nastartovaly strukturální změnu hornického regionu.
Projekty se z velké části věnovaly hydrorekultivacím, využití průmyslových a historických
památek, využitím energetickým zdrojů apod.1
Hornický turismus
Potenciál hornického turismu nám byl představen, jak těžební společností Vattenfall, tak i
Asociací hornického průmyslu. Díky jejich spolupráci, ze které vzešlo uhelné safari, se
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Viz http://www.iba-see2010.de/.
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v regionu výrazně zvýšil cestovní ruch. Obě organizace chtějí podporovat udržitelné
projekty, čímž uhelné safari bezpochyby je. Spolupráce funguje na základě písemné
smlouvy. Pravidelně se konají i společné schůzky a školení průvodců, během nichž se řeší
především bezpečností pravidla exkurzí.
Energetická stezka (Energy Route)
Energetická stezka propojuje 10 funkčních i nefunkčních energetických lokalit. Lze tak
navštívit např. dieselovou elektrárnu ve městě Cottbus, elektrárnu Schwarze Pumpe či
dopravník uhlí F60, který je zpřístupněn turistům a je opravdovou turistickou atrakcí
(během prvního roku od jeho otevření ho navštívili přes 70 tisíc turistů!). Projekt vznikl
v rámci IBA First-Pückler-Land a je inspirován Evropskou stezkou průmyslového dědictví
(ERIH) či Stezkou industriální kultury v Porúří. Zajímavá je rozčlenění těchto lokalit do 3
skupin dle poskytovaných služeb turistům a možností prohlídek lokalit. Všechny lokality
lze navštívit i v zapůjčených elektromobilech, které nabízí Návštěvnické centrum Excursio.
Vzdělávací centrum pro turistické průvodce
Centrum vzniklé v roce 2010 při Asociaci hornického turismu poskytuje roční vzdělávací
program pro 12 nezaměstnaných osob. K dispozici je celkem 20 učitelů, přičemž vyučování
probíhá každý všední den. Cílem programu je vycvičit turistické průvodce pro daný region
a naučit je především pohostinnosti vůči turistům. Centrum spolupracuje s okresním
Vzdělávacím centrem pro dospělé a Federací německých turistických průvodců.
Fináncováno je z Evropského sociálního fondu (ESF) a regionálními Job centry.
Uhelné safari v dole Welzow-Süd
Zájemci o uhelné safari jsou do dolu sváženi pomocí speciálně upravených terénních vozů.
Prohlídka začíná zastávkou na vyhlídce, která poskytuje pohled na celý důl a nabízí
turistům orientační mapu s umístěním těžebních strojů. Další zastávky jsou např. u obřích
rypadel a přepravníků. Ve vozech jsou k dispozici ochranné přilby, které musí každá osoba
mít na sobě. □
Fotografie: v přiloženém souboru
Kontakt: Zdeňka Michalovská, michalovska@sokolov-vychod.cz
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