
 

 

 CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE 

Tento dokument vyjadřuje názory autora. Orgány programu nejsou odpovědné za jejich jakékoliv použití, které by mohlo být učiněno s využitím informací                          
zde obsažených. 

 
Projekt ReSource je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE. 

 

Číslo: 

 
Název: 

www.resource-ce.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turistické cesty hornických 
atrakcí 
“Plán zapojení hornických atrakcí do 
turistických cest“  

 

Jméno: 
Adresa: 
Telefon: 
E-mail: 

Webová adresa: 
Datum a místo: 

 

Mikroregion Sokolov-východ 
Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí 
+420 352 669 596 
sokolov.vychod@seznam.cz 
www.sokolov-vychod.cz 
31.8.2011 Sokolov 

 

4.3.6 



 

 
 Ing. arch. Petr Martínek - autorizovaný architekt ČKA 00499, Úvalská 604/2, Karlovy Vary 360 09, IČO - 11363444.    ARCHITEKTONICKÝ ATELIER - Sportovní 4, Karlovy Vary, 360 09, tel.: 353 585188, fax.: 353562231, e-mail: atelier.martinek@seznam.cz 

 

Strana 1/22 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Plán zapojení hornických atrakcí na Sokolovsku 
do turistických cest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo projektu - ReSOURCE 1CE084P4, CENTRAL EUROPE 
 

Projekt ReSource je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj 
prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE. 

 
 
 
 
 



 

 
 Ing. arch. Petr Martínek - autorizovaný architekt ČKA 00499, Úvalská 604/2, Karlovy Vary 360 09, IČO - 11363444.    ARCHITEKTONICKÝ ATELIER - Sportovní 4, Karlovy Vary, 360 09, tel.: 353 585188, fax.: 353562231, e-mail: atelier.martinek@seznam.cz 

 

Strana 2/22 
 

 

 Obsah plánu. 
 
 Textová část. 
U. Úvodní část. 
U1. Identifikační údaje objednatele a zhotovitele, pracovní tým. 
U2. Ideové řešení vybraných projektů a atrakcí. 
U3. Rozsah zpracování vybraných projektů. 
U4. Doporučení pro následnou přípravu projektů. 
 
 Atrakce I. Smolnická výsypka – rozhledna, konverze důlního zakladače. 
I/A. Textová část 
I/A.1 Architektonické a stavební řešení. 
I/A.2 Řešení strojní části a elektroinstalace. 
 
 Atrakce II. Rozhledna Bernard (stanoviště časového dokumentu o těžbě). 
II/A. Textová část 
 
 Grafická část. 
 Atrakce I. Smolnická výsypka – rozhledna, konverze důlního zakladače. 
I/B. Grafické přílohy. 
I/B01 Situace umístění stavby         1 : 5 000 
I/B02 Návrh řešení parteru         1 : 250 
I/B03 Návrh. Půdorys a pohled na zakladač       1 : 200 
I/B04 Návrh. Půdorys zakladače 4. úroveň       1 : 200 
I/B05 Části k demontáži         bez měřítka 
I/B06 Zákres do fotografie         bez měřítka 
I/B07 Vizualizace. Celkový pohled        bez měřítka 
I/B08 Vizualizace. Pohled od nástupní rampy       bez měřítka 
I/B09 Vizualizace. Pohled přes vahadlo       bez měřítka 
I/B10 Vizualizace. Pohled z výložníku       bez měřítka 
I/B11 Vizualizace. Pohled na horní plošinu       bez měřítka 
I/B12 Vizualizace. Noční pohled        bez měřítka 
I/B13 Stávající stav, půdorys centrální věže       1 : 25 
I/B14 Návrh. Vzorové patro centrálního schodiště      1 : 25 
I/B15 Návrh. Pohled na centrální schodiště       1 : 25 
I/B16 Návrh. Půdorys hlavní vyhlídkové plošiny a nástup na výložník    1 : 25 
I/B17 Návrh. Půdorys horní vyhlídkové plošiny       1 : 25 
I/B18 Návrh. Centrální schodiště a lávky, materiálové řešení     1 : 25 
 
 Atrakce II. Rozhledna Bernard (stanoviště časového dokumentu o těžbě). 
II/B. Grafické p řílohy. 
II/B01  Situace širších vztahů        1 : 2 000 
II/B02  Podrobnější situace umístění rozhledny      1 : 500 
II/B03 A Řez nástupním ramenem, půdorys základů a nástupního podlaží - var. A  1 : 100 
II/B04 B Řez nástupním ramenem, půdorys základů a nástupního podlaží - var. B  1 : 100 
II/B05 A Pohled z přístupové komunikace, půdorys typického  
  a vyhlídkového podlaží – var. A      1 : 100 
II/B06 B Pohled z přístupové komunikace, půdorys typického  
  a vyhlídkového podlaží – var. B       1 : 100 
II/B07 A Pohled severozápadní a severovýchodní var. A     1 : 100 
II/B08 B Pohled jihovýchodní a jihozápadní var. B     1 : 100 
II/B09 A Pohled jihovýchodní a jihozápadní var. A     1 : 100 
II/B10 A Zákresy do fotografií var. A       bez měřítka 
II/B11 B Zákresy do fotografií var. B       bez měřítka 

U. Úvodní část. 
U1. Identifikační údaje objednatele a zhotovitele, pracovní tým. 
 Objednatel:  Mikroregion Sokolov – východ, svazek obcí. 
 Sídlo svazku:  Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, okr. Sokolov. 
 Statutární zástupce: Ing. Ivan Stefan, předseda svazku 
 IČ:    709 48 755 
 
 Zhotovitel a GP: Ing. arch. Petr Martínek, autorizovaný architekt ČKA 00499 a kolektiv autorů. 
    Urbanismus a územní plánování, koordinace zakázky, kooperace a širší vztahy. 
 Adresa:  Úvalská 604/2, 360 09 Karlovy Vary.  
 IČ:   11 363 444 
 
 Kolektiv autorů: Ing. arch. Jan Kosík, autorizovaný architekt ČKA 01488 
     architektonické řešení rozhledny Bernard. 
     Jana Palacha 1121, 360 09 Mladá Boleslav, tel.: 326328459.  
    Ing. arch. Petr Zajíčková, autorizovaný architekt ČKA 03747 
     Architektonické řešení rozhledny na Smolnické výsypce. 
     Lučany nad Nisou 722, 468 71, tel.: +420 604289182. 
    Ing. Jiří Leitgeb CSc., autorizovaný inženýr ČKAIT 
     Návrh koncepce krajiny, rekultivace. 
     Majakovského 29, 360 05 Karlovy Vary, tel.: +420 602715977. 
    Ing. Jan Nykl, autorizovaný inženýr ČKAIT 0300360 
     Konstrukce a statika staveb. 
     Na Výsluní 10, 362 63 Dalovice, tel.: 353223417, +420 776350167. 
    Ing. František Dohnal, ing. Martin Šteinfeld, František Sarkány, Jiří Lávička,  
     Sokolovské strojírny a.s. – strojní část staveb. 
    Ing. Jiří Soukup, autorizovaný inženýr ČKAIT  
     Dopravní řešení. 
     Jelínkova 1875, 356 01 Sokolov, tel.: +420 605855558 
    Dita Šimková, Majakovského 29, 360 05 Karlovy Vary, tel.: 353408216. 
     Propočet finančních nákladů. 
 
U2. Ideové řešení vybraných projektů a atrakcí. 
 
 V plánu zapojení hornických atrakcí Sokolovska do turistických cest jsou vybrány dvě rozhledny 
s různým technickým, architektonickým i provozním pojetím.  
 Hlavní důvody pro jejich zařazení a podrobnější zpracování: 
- funkční životnost důlního zakladače na této výsypce se odhaduje do roku 2015 – 2016. Pokud nebude 
nalezeno další využití velkostroje, měl by být rozebrán. V následující 4 – 5 ti letech je třeba zajistit jednotlivé 
technické, ekonomické, provozní a společenské podmínky pro jeho zachování a smysluplné fungování 
v nových podmínkách. 
- obě rozhledny budou umístěny ve spojení s dalšími turistickými a rekreačními aktivitami a stanou se 
součástí dvou atraktivních areálů zapojených do turistických cest s hornickou tématikou. Zakladač bude 
součástí rozsáhlého krajinného a sportovně rekreačního areálu Bílá voda u Chodova a rozhledna Bernard bude 
součástí turistického a sportovně rekreačního komplexu kolem obnoveného statku Bernard. 
- obě rozhledny poskytnou pevná a polohově vhodná místa pro pořízení časově dlouhodobého 
dokumentárního díla o těžbě a následné revitalizaci celé krajiny. 
- obě rozhledny mohou být v relativně krátkém časovém horizontu zapojeny do turistických cest 
s hornickou tématikou. 
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U2/1 Smolnická výsypka – rozhledna, konverze důlního zakladače. 
 Rozhledna, vybudovaná konverzí původního důlního zakladače na Smolnické výsypce, bude dlouho po 
ukončení těžby hnědého uhlí připomínat tímto upraveným důlním velkostrojem jednu z výrazných kapitol 
historie lidské činnosti v tomto kraji. Zároveň bude ještě v průběhu těžby fungovat jako atraktivní turistická 
rozhledna s velmi širokým výhledem do aktivního dolového území a dalších krajinných partií Sokolovska i 
Karlovarska. Za dobré viditelnosti obsáhne pohled z rozhledny plochu větší než 650 km2 na horizontu od 
Doupovských hor přes Slavkovský les směrem k Chebu přes údolí Ohře. 
 Rozhledna bude součástí turisticky a rekreačně atraktivního komplexu projektů a aktivit u města 
Chodov soustředěného kolem jezera Bílá voda. Celý komplex bude využíván nejen jako hlavní rekreační zóna 
pro město, ale i pro širší zázemí dvojice měst Karlovy Vary – Sokolov a jejich okolí. Zejména plošně rozsáhlé 
atrakce na Smolnické výsypce mají funkční využití pro velké spádové území, v některých případech i 
s celorepublikovým dosahem. 
 
U2/2 Rozhledna Bernard (stanoviště časového dokumentu o těžbě). 
 Nová rozhledna v blízkosti znovu vybudovaného původního statku Bernard je ideově pojata jako 
připomínka historické doby hlubinné těžby hnědého uhlí v této části uhelného revíru. Původní těžní věže a 
ostatní stavební a strojní památky na hlubinnou těžbu jsou již prakticky odstraněny. 
 Bezprostřední blízkost této rozhledny a její výhodné výškové posazení u dolového území směrem od 
Královského Poříčí k Lomnici dává pozorovatelům výbornou možnost seznámit se s jednou z nejdůležitějších 
lidských činností v regionu a dlouhodobě sledovat způsob provádění těžby, její globální důsledky na celkový 
ráz prostředí a následně pak znovuzrození nové krajiny. Je relativně velmi málo míst v Evropě, kde by bylo 
možné seznámit se z takové bezprostřední blízkosti s tak specifickou a rozsáhlou lidskou činností v krajině. 
 
U2/3 Časově dlouhodobý dokument o těžbě hnědého uhlí a následné revitalizaci krajiny. 
 Obě rozhledny spojuje třetí část projektu zapojení hornických atrakcí Sokolovska do turistických cest, a 
to je vytvoření časově dlouhodobého dokumentu o průběhu těžby hnědého uhlí v následujících desetiletích až 
do doby celkového plánovaného vyuhlení, a o návratu celého území do kulturní krajiny pro harmonický život 
jejích obyvatel. Z obou pevných rozhleden a ještě dalších upravených míst budou v následujících letech 
pořizovány filmové a fotografické snímky tohoto dokumentu. 
 Pro organizační a finanční zajištění dokumentu předpokládá naplnit úkoly z následujících bodů: 
a) Libreto a scénář, co je konečným cílem tohoto dokumentu – vytvořit základní ideovou osu, rozepsat, 
 stanovit dílčí cíle využití dokumentu v průběhu jeho pořizování (výstavy, dokumentární pořady, jak by 
 pracovní dokument mohly využívat subjekty v území, zejména hlavní organizace SU a.s.),  
b) Cíl vytvoření dokumentu – zaznamenání jedné etapy lidské činnosti (hornictví) v území Sokolovska. 
 Dokument o vytvoření nové tváře celého území. Kulturní krajina s přírodními a urbanistickými 
 hodnotami pro harmonický život všech obyvatel. V dílčích presentacích je třeba představit celou činnost 
 v oblasti s důrazem na měnící se image – vznik nových pozitivních hodnot pro život (bydlení, práce, 
 regenerace lidských zdrojů, vytváření kvalitních podmínek pro sport, zdraví, zájmovou činnost ve všech 
 oblastech). 
c) Výběr a zajištění pracovního týmu časově dlouhodobého dokumentu, výběr vedoucího týmu a jeho 
 zástupce z důvodu kontinuity (mladý režisér dokumentarista), celkový počet lidí, struktura lidí.  
d) Stanovení časového plánu celé akce, začátek, konec. 
e) Zajištění finančních prostředků, oslovit vytipované zdroje z EU, MŽP ČR, MPO ČR, KÚ KK, místní 
 zdroje. Stanovit ekonomickou hospodářskou formu nositele projektu, typ organizace, právnická osoba. 
f) Vypracovat návrh na celkové rozložení financí na celou dobu realizace projektu. 
g) Navrhnout způsob presentace a reklamy projektu v hromadných sdělovacích prostředcích v úvodní fázi 
 jeho zahájení s cílem podpořit získání potřebných finančních prostředků.  
h) Podpořit výstavbu rozhledny Bernard jako jedno z výchozích stanovišť pro vytváření dokumentu a 
 upravit další dvě pevná stanoviště. 
ch) Dohodnout způsob a obsah spolupráce na dokumentu se SU a.s. a obcemi kolem dolového území.  

U3. Rozsah zpracování vybraných projektů. 
 Dokumentace obou projektů rozhleden je zpracována v rozsahu podrobnějšího návrhu stavby včetně 
propočtu finančních nákladů na jejich realizaci. S ohledem na rozdílný charakter obou staveb je i skladba 
textové a výkresové části odlišná.  
 Textovou část bude možné bez obsahových úprav transformovat do šablony požadovaného stupně 
projektové dokumentace přikládané k žádosti vydání stavebního povolení podle prováděcí vyhlášky č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, případně do šablony dokumentace přikládané k žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby podle prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb. Doplnění textové části bude zahrnovat 
pouze administrativně informační a datové údaje pro projednání s orgány státní správy a stavebním úřadem. 
Stavebně technické údaje a veškeré provozní údaje nutné pro komplexní posouzení stavby budou již v návrzích 
zhotoveny. 
 Výkresovou část bude možné převzít v plném rozsahu s pouhou úpravou identifikačních štítků a 
řazením jednotlivých příloh dle požadavků příslušné vyhlášky. 
 
U4. Doporučení pro následnou přípravu projektů. 
U4/1 Organizační zajištění projektu konverze důlního zakladače. 
a) Prvotním krokem k realizaci je uspořádání nových vlastnických vztahů k zakladači po ukončení sypání. 
Zakladač bude na základě dohodnutého způsobu majetkového vyrovnání převeden na jiný subjekt, který 
převezme do své kompetence úkony s pojené s projektovou přípravou a realizační fází konverze. V této časové 
etapě přípravy předpokládáme, že novým vlastníkem zakladače bude město Chodov.  
b) Pro přímé financování celé stavby bude třeba zajistit značné finanční prostředky. Je třeba v dostatečném 
časovém předstihu navrhnout způsob jejich získání, např. formou nadace, veřejně prospěšné společnosti, nebo 
jiné formy neziskové organizace, do kterých by mohly být postupně získány finance z různých zdrojů v rámci 
ČR i EU.  
c) Pro umístění rozhledny bude třeba souhlasu vlastníka pozemků, na kterých bude celá stavba stát. 
d) Pro přístup k rozhledně od Bílé vody bude v časovém předstihu provedena v rámci rekultivací 
přístupová cesta. 
U4/2 Organizační zajištění projektu rozhledny Bernard. 
a) Protože se jedná o novou stavbu, je základním úkonem stanovit nositele projektu a budoucího vlastníka 
stavby. Předpokládáme, že vlastníkem stavby a nositelem projektu bude obec Královské Poříčí v jejímž katastru 
se budoucí rozhledna nachází.  
b) Pro přímé financování celé stavby bude rovněž třeba zajistit finanční prostředky, tj. v dostatečném 
časovém předstihu navrhnout způsob jejich získání, např. formou nadace, nebo založení veřejně prospěšné 
společnosti, nebo jiné formy neziskové organizace, do kterých by mohly být postupně získány finance 
z různých zdrojů v rámci ČR i EU.  
c) Pro umístění rozhledny bude třeba souhlasu vlastníka pozemků, na kterých bude celá stavba stát. 
 
U4/3 Související stavby a podmiňující investice. 
a) Realizace rozhledny Bernard úzce souvisí s obnovou polní zpevněné cesty podél trasy bývalé železniční 
trati. Projektová příprava na opravu cesty je zhotovena, prochází projednáváním s orgány státní správy a 
vlastníkem pozemků pod cestou. Z této cesty je navržena nová přístupová komunikace k rozhledně.  
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Atrakce I. Smolnická výsypka – rozhledna, konverze důlního zakladače. 
I/A. Textová část. 
 
I/A.1 Architektonické a stavební řešení. 
1. Použité podklady pro podrobný návrh. 
 Jako podklady pro zpracování projektu byly použity mapové podklady poskytnuté městem Chodov - 
katastrální mapa, digitální kopie územního plánu a ortofotomapa. Dalším podkladem byl polohopis a výškopis 
území a technická dokumentace zakladače, vše poskytnuté Sokolovskou uhelnou, právním nástupcem, a.s. 
 
2. Koncept. 
 Idea použití důlního stroje jako rozhledny vychází ze samotné podstaty lokality, kde má být umístěna: 
na bývalé výsypce, kde tento stroj mnoho let pracoval. Díky tomuto projektu by zde zůstal výmluvný svědek 
této části historie nejen města a jeho obyvatel, ale i celé Sokolovské oblasti. Jako otisk v krajině by se dochoval 
pro příští generace, které po dokončení sypaní a po rekultivaci výsypky, si už těžko budou moci představit jak 
výraznými zásahy zdejší krajina procházela v naší době. 
 Současně vznikne cíl, který podpoří návrat lidí do krajiny, která prochází rekultivací, a to nejen pro 
obyvatele města ale i pro návštěvníky, neboť takto monumentální objekt by se mohl stát zajímavým turistickým 
cílem. Turistická atraktivita plyne nejen ze specifičnosti těžebního stroje jako takového, ale i z výhledu, který 
se zde návštěvníkovi nabídne: pohled na původní krajinu na severu, s dochovanými podkrušnohorskými lesy, 
na „měsíční“ industriální krajinu výsypky i na krajinu procházejícím svým zrodem (a často ne jednoduchým) 
při rekultivaci. Rozhledna / zakladač nabídne člověku i specifické srovnání měřítka těžební oblasti a 
přirozeného měřítka původní krajiny a člověka samotného. 
 
3. Popis zařízení. 
 Celé zařízení se skládá ze dvou základních částí - nabíracího vozu a sypacího vozu. Nabírací vůz nabírá 
horninu (cyprisové jíly) přivezenou nákladním vlakem z dolu a pomocí korečkového rypadla a pásového 
dopravníku ji transportuje na sypací vůz, který horninu ukládá pomocí dlouhého ramene s pásovým 
dopravníkem (výložníku) na výsypku. Obě části jsou spojeny ojí a pojíždějí za sebou po dvojici kolejí, 
uložených na dříve nasypaném terénu. Nákladní vlak se pohybuje po samostatné koleji. Zakladač sestává z 
kolejového podvozku a otočné věže s výložníkem a protizávažím. Natáčením věže je regulována vzdálenost od 
kolejové dráhy, do které je hornina sypána. Přibližně 70 m dlouhý výložník je vynášen protizávažím pomocí 
soustavy táhel, která vedou přes vrchol věže. Nosná konstrukce zakladače sestává z masivních příhradových a 
plnostěnných ocelových prvků. Stroj je dále doplněn několika nástavbami sloužícími jako provozní prostory, 
dílny, řídící kabiny či příslušenství a zázemí pro obsluhu. 
 
4. Základní technická charakteristika stroje: 
 přibližná hmotnost   130 000 kg 
 celková délka    83,34 m 
 celková šířka    12,50 m 
 celková výška    28,90 m 
 délka podvozku   25,96 m 
 šířka podvozku   10,00 m (osově), 11,65 m (vnější rozměr) 
 délka výložníku   70,34 m 
 výška výložníku   2,10 m 
 šířka výložníku   2,50 m (+2x lávka šířky 0,718 m) 
 výška výložníku nad terénem: 9,00 m 
 
5. Situace stavby, přístupy. 
 Situování rozhledny je navrženo v blízkosti severozápadního břehu Bílé vody, na výškové kótě 490,0 m 
n. m., tedy přibližně nejvyšším místě nástupu na Smolnickou výsypku od města Chodova. Výběr lokality 

vyplývá jak z požadavku na vhodnou pěší dostupnost z města, tak z kriterií pro transport rozhledny na vybrané 
stanoviště. Dále sehrává důležitou roli ideové svázání stavby s místem a také působení objektu na návštěvníky 
z nejexponovanějších míst hráze Bílé vody – přístupů od města Chodova. Okolí rozhledny tvoří „náhorní“ 
plocha vyvýšená nad hladinou vodní nádrže přibližně o 26 m. Výška rozhledny bude s nástavbou (vyhlídková 
plošina na centrální věži) 30,4 m. Celkově bude stavba dosahovat absolutní nadmořské výšky 520 m. 
 Přístup k rozhledně bude řešen nově vybudovanou komunikací navazující na stávající cestu vedoucí po 
hrázi. Komunikace bude vytvářet průchozí trasu tak, aby mohli návštěvníci rozhledny volit k návratu i jinou 
cestu než tu, kterou použili při příchodu. Pro navrhovanou komunikaci je uvažováno alespoň z jedné strany s 
možností pohybu automobilu technických služeb města a vozidel složek integrovaného záchranného systému 
ČR. 
 Z hlediska místních podmínek se jedná o stavbu ve volné krajině, umístěnou na dosud 
nekonsolidovaném násypu cyprisových jílů. Mocnost násypu v místě rozhledny je odhadována na 39 m. 
Ačkoliv již bylo vysýpání v dotčeném místě ukončeno, probíhá stále sedání, což je nutné zohlednit při založení 
stavby na terénu. 
 Při navrhovaném umístění leží stavba přibližně 870 m od osy koridoru letiště Karlovy Vary a přibližně 3 
km od heliportu Sokolovské uhelné a. s., který využívají kromě báňské záchranné služby také ostatní složky 
integrovaného záchranného systému ČR a armáda ČR. 
 
6. Úprava parteru a mobiliář. 
 Na přístupovou komunikaci navazuje upravená, zpevněná pobytová plocha obklopující rozhlednu, která 
návštěvníkům umožní prohlédnutí bývalého stroje ze všech stran. Bezprostřední okolí plochy bude oseto travou 
odpovídající jílové hornině výsypky. Zelené plochy budou doplněny výsadbou keřů a travin. Umístění 
hypotetického nabíracího vozu je v ploše vyznačeno vytvořením zpevněné plochy ze žulových odseků. Z této 
plochy povede prostřednictvím rampy nástup na první úroveň rozhledny. Celkem 10 parkovacích stání je 
umístěno podél komunikace, plocha je tvořena mechanicky zpevněným kamenivem, parkovací místa nejsou 
horizontálně nijak vyznačena, postačí svislé dopravní značení. 
 Součástí parteru bude jednoduchá informační tabule, která názorně ukáže původní funkci zakladače, 
nabíracího a sypacího vozu, pásových dopravníku a korečkových rypadel. Zelené plochy budou dále doplněny 
kamennými megality a dalšími mohutnými kamennými bloky. Plocha bude doplněna základním mobiliářem, tj. 
lavičkami, umožňujícími odpočinek, a odpadkovými koši. Všechen mobiliář bude v provedení, která zajistí 
maximální odolnost vandalismu a minimální nároky na údržbu. 
 
7. Architektonický koncept. 
 Z hlediska architektonického je naším záměrem vytvořit svébytný prvek s nedotčenou monumentalitou, 
která přirozeně plyne ze samotných rozměrů stroje. Prvek, který reflektuje nejen svoji vlastní historii ale i 
historii Sokolovska jako takového. 
 Použití zakladače jako vyhlídky v kontextu místa s důlní historií vyžaduje zachování jeho charakteru a 
z toho plynoucí čitelnosti, ne však nutně jeho plné autentičnosti. Pro zakladač je charakteristická příhradová věž 
usazená na masivním kolejovém podvozku a dlouhé rameno výložníku volně v prostoru vynášené soustavou 
táhel a protizávažím. Nabírací vůz je pro celý stroj funkčně nezbytným, ale archetypálně víceméně doplňkovým 
zařízením (to vyplývá i z možnosti jeho odpojení od celku), důležitým pro plnění původní funkce, tedy 
manipulaci s horninou, ale pro transformaci na vyhlídku méně podstatným. 
 Z výše uvedeného vyplývá návrh použít pro rozhlednu samotný sypací vůz a z hlediska dokumentace 
původní funkce stroje nabírací vůz znázornit pouze v náznaku, vhodným architektonickým řešením. 
 Vzhledem k charakteru nového využití navrhujeme ponechání pouze hlavních prvků a nosné 
konstrukce. Navrhujeme zachování podvozku, hlavní věže a výložníku s protizávažím a soustavou táhel. 
Zachovány budou vybrané komunikační prvky (lávky, schodiště, rampy a plošiny). Doplňující a nenosné části, 
které by zřejmě rychle podléhaly korozi a případnému vandalismu, jako jsou řídící kabiny, pomocná 
oplechování ad., budou odstraněny. Dále bude odstraněna veškerá elektroinstalace a pohonný systém včetně 
řídících zařízení. 
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 Na základě bezpečnostních a provozních požadavků bude konstrukce doplněna novými schodišti, 
rampami a zábranami proti pádu osob. 
 
8. Provozní řešení. 
 Ze změny provozu mobilního, permanentně pracujícího, stroje na statický prvek se zcela odlišnou 
funkcí vyplývá nutnost jeho úprav. Z provozního hlediska je nutné zajistit především bezpečnost osob, na 
zařízení se pohybujících. Provoz osob zde bude vždy na vlastní nebezpečí, bez vybírání vstupného. 
 Provoz na rozhledně tak bude rozdělen do několika výškových úrovní s různou náročností přístupu a tím 
plynoucí zatížeností návštěvníky. 
 
8.1 Hlavní plošina. 
 Hlavní vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 6,8 m nad terénem. Pro přístup bude využit původní 
nakládací dopravník, kde bude po odstrojení vytvořena rampa. Pohyb návštěvníků tak bude sledovat původní 
pohyb zeminy po zakladači. Hlavní plošina bude rozměrově reflektovat půdorys „točny“ t.j. bude kruhová o 
průměru max 10m , optimálně cca 5m, a umožní tak shromáždění relativně velkého počtu osob, bude zde 
možné pořádat pikniky atd. Jedná se tedy o hlavní rozptylovou plochu, která umožní shromáždění maximálně 
50 osob (při průměru 5m). Tento počet odpovídá cca 1 autobusu plnému návštěvníků. Plochu lze dle potřeby 
provozu zvětšit až na průměr 10 m. Na hlavní plošině/točně je usazena centrální příhradová věž, která poslouží 
jako nosná konstrukce pro instalaci schodišť zpřístupňujících vyšší úrovně rozhledny. 
 
8.2 Výložník. 
 Další přístupnou úrovní bude po odstrojení všech mechanicky pohyblivých částí pásového dopravníku, 
celkovém vyztužení a vytvoření vložené lávky rameno výložníku, které bude sloužit jako promenáda s délkou 
70 m ve výšce cca 9 m nad terénem. Převýšení mezi hlavní plošinou a výložníkem, činící 2 m, bude 
překonáváno samostatným přímým jednoramenným ocelovým schodištěm vedoucím od paty hlavní příhradové 
věže. Boční stěny příhradového nosníku budou doplněny o prvky zábradlí tak, aby byly splněny požadavky na 
bezpečnost provozu návštěvníků. 
 
8.3 Střední plošina (vahadlo). 
 Následující přístupná plocha bude vytvořena na rameni vahadla (rameno s protizávažím výložníku) ve 
výšce 15,4 m nad terénem. Přístup na tuto úroveň bude zprostředkován samostatným točitým schodištěm, 
začínajícím na úrovni hlavní plošiny a vedoucím vnitřkem příhradové věže až do vrcholu. Horní plocha vahadla 
je upravená jako pochozí a opatřená po celém obvodu zábradlím. Náročnost jeho transformace pro volný 
přístup osob tím bude výrazně snížena. 
 
8.4 Horní plošina. 
 Horní plošina je umístěna ve výšce 28,9 m nad terénem, v místě, kde se dnes na stroji nachází ocelová 
lana a část kladkostroje spojující výložník se závažím. Zde se nepředpokládá již takový počet návštěvníků. 
Přístup na horní plošinu bude zprostředkován točitým schodištěm umístěným uvnitř centrální příhradové věže. 
Horní plošina je rozměrově nejmenší. Celá bude řešena v podobě „klece“ vymezené transparentní ocelovou sítí, 
zajišťující bezpečnost osob. 
 
9. Konstrukční a technické řešení. 
 
9.0 Zakladač na stanové místo bude dopraven po provizorní kolejové dráze a to jak sypací tak nabírací vůz. 
Na stanoveném místě bude nabírací vůz odpojen a všechny části sypacího vozu určené k demontáži (viz 
výkresová část) budou odstraněny. Následně budou provedena všechna technická a technologická opatření, 
která umožní zpřístupnění stroje – očištění, doplnění nových konstrukcí lávek, schodišť a plošin, provedení 
nových rozvodů elektroinstalace atd. Nabírací vůz bude odstraněn a zůstane zde zachován pouze jako otisk, 
provizorní kolejová dráha zůstane také z části zachována. 

9.1 Založení 
 Koncepce založení vychází z architektonického návrhu, charakteristiky samotného zařízení, možností 
jeho dopravy a z místních geologických podmínek. Pro zajištění dlouhodobé stability a rovnoměrného 
roznášení zatížení od rozhledny do terénu navrhujeme technickou úpravu podloží s parametry standardního, 
částečně zesíleného železničního tělesa pod oběma kolejovými tratěmi. Na podloží výsypky budou navezeny a 
hutněny štěrkové vrstvy včetně separačních geotextílií. Celková plocha technické úpravy bude cca 350,0 m2. 
Aby bylo možné dlouhodobě udržet předpokládané únosnosti podloží při jeho sedání, navrhujeme provést 
koleje v délce 70,0m. V případě, že by došlo k poklesu podloží pod rozhlednou, bude její těleso uvolněno, 
přesunuto na druhou část kolejiště a propadlé podloží nově opraveno a zhutněno. Takovouto úpravou se dají 
dlouhodobě udržet potřebné základové poměry v podloží. Celá úprava stanoviště bude realizována před stavbou 
vlastní kolejové dráhy a vlastní dopravou rozhledny na stavbu. Předpoládaný tlak na podloží pod zakladač, 
který bude stát na kolejích a pražcích je cca. 0,135 MPa. Z bezpečnostních důvodů navrhujeme podloží zhutnit 
na min. 0,5 MPa. Předpokládaný způsob dopravy rozhledny na místo je po vlastní ose po pro tento účel dočasně 
vybudované kolejové dráze, která bude končit na základové konstrukci. Vzhledem k plánované demontáži 
pohonu sypacího vozu bude transport probíhat formou vlečné soupravy. Po umístění rozhledny na konečné 
stanoviště bude přístupová kolejová dráha demontována, vyjma části pod sypacím vozem (cca 70 m), na níž 
bude upevněn proti pojezdu. Detailní způsob technické úpravy plošného založení, případně jeho doplnění 
dalšími prvky, vyplyne z podrobnějšího geologického průzkumu současného stavu výsypky a statického návrhu 
(výpočtu) úpravy podloží v dalších fázích zpracování projektové dokumentace. Z pohledu znalostí 
předpokládaných údajů o únosnosti podloží, celkové váze rozhledny a technických parametrech úpravy podloží 
nepředpokládáme, že by úpravy na základě podrobnější dokumentace zásadním způsobem změnily a finančně 
ovlivnily předkládané řešení.  
 
9.2 Stabilita. 
 Z hlediska stability a bezpečnosti provozu rozhledny je nutné učinit zejména opatření proti účinkům 
větru a dynamickým účinkům způsobovaným provozem návštěvníků. Při běžném provozu sypacího stroje je 
rameno výložníku natáčeno po směru vanoucího větru vždy, přesáhne-li jeho rychlost 15 m.s-1, stroj ovšem 
v těchto případech stojí pouze vlastní vahou na kolejové dráze, jejíž podloží není dále zpevňováno. Pro provoz 
rozhledny bude opatření natočení zjednodušeno nasměrováním výložníku ve směru převládajících větrů, 
určeného dle místních meteorologických průzkumů. Rozhledna bude dále fixována k základové konstrukci, tak, 
aby bylo vyloučeno riziko jejího překlopení. Podrobné řešení bude navrženo na základě statického posouzení 
v dalším stupni projektové dokumentace. 
 
9.3 Schodiště a rampy. 
 Zakladač, coby stoj, je určen a přizpůsoben k pohybu pouze omezeného počtu osob (standardní obsluha 
čítá asi 5 pracovníků). Pro tuto obsluhu jsou na stroji zřízena přístupová schodiště na hlavní části zařízení a 
lávky s úzkým profilem (pro průchod jedné osoby). Do vyšších částí konstrukce stroje, jenž musí být 
zpřístupněny pro provádění kontrol a běžné údržby za provozu, vedou mezi úrovněmi jednotlivých podest 
pouze žebříky s ochranou proti pádu. Takové řešení je nedostačující pro pohyb osob na rozhledně, proto 
navrhujeme převážnou část původních komunikačních prvků odstranit a zřídit nové, odpovídající parametrům 
navrhovaného využití. 
 Pro nástup na rozhlednu (resp. hlavní plošinu) bude transformováno nabírací rameno s pásovým 
dopravníkem, který bude odstraněn a nahrazen rampou uloženou v nosné konstrukci ramene. Tato nástupní část 
bude v závislosti na konkrétních podmínkách konstrukce řešena jako bezbariérová, což umožní osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace (tzv. imobilní osoby) přístup až do výšky 6,8 m nad terénem. Rampa 
je navržena jako ocelová pochozí plocha vložená do příhradové konstrukce nabíracího ramene. Tahokov zajistí 
i potřebnou protiskluznost této plochy. 
 Příhradová konstrukce bude v nástupní části uložena v úrovni terénu na plošném základě. Uložení 
výstupní části nad hlavní plošinou bude odpovídat původnímu způsobu – zavěšení pomocí čepu pod ramenem 
vahadla. Toto zavěšení bude prodlouženo tak, aby byly vyrovnány výstupní úroveň z rampy a výška hlavní 
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plošiny. 
 Schodiště pro zpřístupnění výložníku, vahadla a horní plošiny budou řešeno jako točité celokovové, se 
stupnicemi z profilovaného plechu. Konstrukce centrálního schodiště bude zavěšená v příhradové konstrukci 
centrální věže. Zábradlí bude z tyčových ocelových prvků, případně doplněné výplněmi z jemného tahotkovu. 
 
9.4 Výložník 
 Původně byl výložník určen jako nosná konstrukce pro pásový dopravník, který sloužil pro konečný 
transport hornin do místa uložení. V návrhu rozhledny bude výložník v rámci transformace na vyhlídkovou 
promenádu ztužen proti účinkům bočního větru a případným dynamickým rázům, způsobovaným pohybem 
osob. Veškeré pohyblivé části pásového dopravníku budou odstraněny a nahrazeny pochozí plochou 
z tahokovu, uloženém na nosném roštu z masivních ocelových prvků. Výplň bočních částí příhradové 
konstrukce bude po doplnění jemným tahokovem sloužit jako zábradlí. 
 
9.5 Soustava táhel. 
 Celá soustava sestává ze dvou kategorií tažených ocelových prvků, a to táhel z plných ocelových profilů 
s rektifikovatelnou, nicméně neměnnou délkou a ze soustavy ocelových lan. Ocelová táhla slouží k vynesení 
ramene výložníku a díky své neměnné délce tvoří, na jedné straně s ramenem výložníku a příhradovou vzpěrou 
a na straně druhé s ramenem vahadla, tvarově stálý prvek. Ocelová lana slouží při běžném provozu společně 
s navíjecím zařízením k regulaci sklonu ramene výložníku a tedy výšky jeho konce. 
 Táhla z plných profilů budou ponechána, případně na základě statického posouzení při změně provozu 
zesílena. Ocelová lana jsou poměrně choulostivá na povětrnostní podmínky a podléhají tak náročnému režimu 
kontrol, proto budou nahrazena plnými profily, čímž se zjednoduší údržba a kontrola celého zařízení. 
 
10. Přístupová komunikace a pobytová plocha. 
 Souvrství komunikace sloužící pro přístup z hráze Bílé vody k samotnému zakladači bude řešeno 
formou zhutněného kameniva s vyšší únosností v jižní části (přístup od města). Pobytová plocha okolo 
rozhledny bude mít povrch upraven formou lehkého mlatu, tj. vrstvou zhutněného kameniva malé únosnosti 
(pro pěší provoz), stejně jako přístupová komunikace pro pěší od Bílé vody. 
 
11. Infrastruktura. 
 K objektu rozhledny bude přivedena NN přípojka elektrické energie. Z hlediska bezpečnosti letového 
provozu vyplývá nutnost opatřit rozhlednu na klíčových místech signalizačním osvětlením, jehož napájení lze 
řešit použitím akumulátorů v kombinaci s fotovoltaickými články. Konstrukce rozhledny bude uzemněna. 
Podrobný návrh provedení bude řešen v rámci následujících fází zpracování projektové dokumentace.  
 Objekt rozhledny bude osvětlen tak, aby umožnil případné noční prohlídky. Základní osvětlení bude 
pouze dekorativní. Nasvícena bude pevná spodní část i příhradové konstrukce, objekt bude po nasvícení 
výraznou noční dominantou pro široké okolí. 
 Na rozhledně bude instalován kamerový systém pro zajištění kontroly bezpečnosti s napojením na PČR.  
 
12. Zohlednění letového provozu. 
 Letiště Karlovy Vary - rozhledna se nachází v blízkosti osy koridoru letiště Karlovy Vary. Vzhledem 
k zajištění bezpečnosti letového provozu bude rozhledna opatřena bezpečnostním signalizačním osvětlením. 
Heliport integrovaného záchranného systému SU a.s. Vintířov - vzhledem ke vzdálenosti rozhledny od 
heliportu a její výšce nepřesahující 30 m nad terénem (509 m n. m.) nejsou vůči provozu helikoptér nutná žádná 
nadstandardní opatření. Vyjádření Úřadu civilního letectví bude vyžádáno v rámci projednávání stavby 
v územním řízení. 
 
13. Návrh etapizace prací při realizaci stavby. 
13.1 SO 01 Konverze zakladače. 
 Příprava zakladače. 

 Demontáž všech nenosných částí a prvků, které nejsou potřebné pro transport a nebudou zachovány na 
rozhledně (kabiny, dílny, místnosti pro údržbu, příslušenství, elektroinstalace, řízení, pohon). Dále nahrazení 
ocelového lanoví plnými ocelovými profily a očištění povrchu otryskáním, případné zvýšení únosnosti či 
ztužení vybraných prvků a částí rozhledny (dle statického posouzení). 
 Transformace zakladače na rozhlednu. 
 Montáž nově navrhovaných prvků schodišť, ramp a zábradlí, realizace vyhlídkových plošin, konzervace 
povrchu a provedení nátěrů, provedení elektroinstalace (signalizační osvětlení), aretace rozhledny proti 
pojezdu, dokončovací práce a příprava na transport. 
 Transport zakladače do místa rozhledny. Transport lze provést po vlastní ose po kolejové dráze, 
vybudované pro tento účel a vedené až na konečné stanoviště a to buď pomocí vlastního pohonu, který by byl 
následně demontován, nebo pomocí jiného kolejového vozidla zapojeného s rozhlednou do soupravy. 
 
13.2 SO 02 Hrubé terénní úpravy a příprava území. 
--- základní přístupová cesta je vybudována v rámci rekultivací 
--- příprava staveniště, dorovnání povrchu pod kolejovou dráhu 
--- montáž a demontáž transportní kolejové dráhy pro přesun zakladače do trvalé polohy 
--- trvalá kolejová dráha včetně podkladních vrstev základové konstrukce 
--- vybudování kolejové dráhy a konečného stanoviště 
 
13.3 SO 03 Úpravy parteru a mobiliář. 
--- osazení prvků mobiliáře 
--- čisté terénní a sadové úpravy 
--- komunikace a zpevněné plochy 
--- dokončovací práce 
 
13.4 SO 04 NN elektro přípojka 
--- NN přípojka v délce max. do 500 m z rozvodů pro budoucí osvětlení areálu kolem Bílé vody. 
Předpokládané investiční náklady na vybudování přípojky jsou do 185 000,- Kč. 
 
14. Odhad časové náročnosti realizace. 
 Celková doba realizace všech objektů při souběžném provádění je odhadnuta na  11 měsíců. 
 Celková doba realizace závisí na pracovních kapacitách zhotovitele a na metodě postupu výstavby. Při 
realizaci lze dosáhnout zkrácení této doby v řádu týdnů.  
 
15. Odhad nákladů na provoz a údržbu. 
15.1 Provozní náklady a náklady na údržbu. 
--- náklady na osvětlení poziční a provozní jsou stanoveny odborným odhadem a vychází z předpokladů 
celoročního provozu rozhledny. Rozhledna bude využívána z 90% při denním osvětlení, noční provoz 
uvažujeme z 5% dnů, zbývajících 5% je vyhrazeno přechodném stmívání. Předpokládaná spotřeba elektrické 
energie za rok je odhadována do 4 000,0 kWh. 
 
 Odhad provozních a mzdových nákladů na rok. 
--- odhad nákladů na elektrickou energii pro osvětlení     30 000,- Kč  
--- odvoz odpadků, ošetřování zeleně a pobytové plochy (odborný odhad)  15 000,- Kč  
--- náklady na kontroly a revize        10 000,- Kč 
--- náklady na údržbu mobiliáře a parteru (odborný odhad)    15 000,- Kč 
--- odhad mzdových nákladů na obsluhu (kumulovaná práce s jinou činností) 25 000,- Kč 
--- roční podíl na opravy nátěru v intervalu cca 10 let v hodnotě do    220 000 Kč 
 Celkové provozní náklady za rok stanovené odborným odhadem  315 000,- Kč (13 125,- EUR) 
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16. Propočet nákladů na realizaci stavby – rekapitulace stavebních objektů. 
 

 
SMOLNICKÁ VÝSYPKA - ROZHLEDNA, KONVERZE DŮLNÍHO ZAKLADAČE 

   

      

Pol. Název položky, popis prací, prvků, dodávka + montáž Jednotka Výměra 
Jednotková 
cena EUR  

Cena EUR 

  
    

  

1 Inženýrská činnost, technický a autorský dozor stavby   1 4 950,0 4 950,0 

2 Projektové práce, DUR, DSP, DPS + PR   1 30 668,0 30 668,0 

  
    

  

  SO 01 - Konverze zakladače. 
   

  

3 Demontáže    1 67 208,0 67 208,0 

4 Nové ocelové konstrukce   1 148 750,0 148 750,0 

5 Dodávka a montáž elektroinstalace   1 31 334,0 31 334,0 

6 Opravy a nátěry   1 136 250,0 136 250,0 

7 Dokumentace strojní a elektro   1 4 750,0 4 750,0 

  
    

  

  SO 02 - Hrubé terénní úpravy a příprava území. 
   

  

8 Příprava území, vyrovnání pod těleso kolejové dráhy m2 350 9,0 3 150,0 

9 Montáž a demontáž transportní kolejové cesty (předpoklad) m 200 99,0 19 800,0 

10 Montáž trvalé kolejové cesty - stanoviště rozhledny včetně založení m 140 452,0 63 280,0 

  
    

  

  SO 03 - Úprava parteru a mobiliář. 
   

  

11 Osazení prvků mobiliáře   1 2 000,0 2 000,0 

12 Čisté terénní úpravy m3 20 50,0 1 000,0 

13 Sadové úpravy, osetí trávou m2 200 7,5 1 500,0 

14 Výsadba stromů a keřů ks 15 208,0 3 120,0 

15 Komunikace a zpevněné plochy, dlažba z lomového kamene m2 200 68,0 13 600,0 

16 Komunikace a zpevněné plochy, mineralbeton parkoviště  m2 300 37,0 11 100,0 

17 Komunikace a zpevněné plochy, mineralbeton m2 600 33,0 19 800,0 

18 Ostatní neuvedené dokončovací práce   1 3 333,0 3 333,0 

  
    

  

  SO 04 - NN elektro přípojka. 
   

  

19 NN kabel, D+M včetně zemních prací  m 500 19,0 9 500,0 

  
    

  

  Celkové investiční náklady včetně VRN a ostatních nákladů bez DPH       575 093,0 

  DPH ve výši 20%       115 018,6 

  Celkové investiční náklady vč. VRN a ostat. nákladů vč. DPH       690 111,6 

 
 
 
 
 
 
 
 

17. Doprovodná fotodokumentace současného stavu zakladače. 
celkový pohled na sypací vůz 

 
 
pohled na nabírací vůz 
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korečkové rypadlo nabíracího vozu 

 
 
naviják napájecího kabelu na konci soupravy 

 
 

I/A.2 Řešení strojní části a elektroinstalace. 
 
1. Základní popis a schéma zakladače ZD 2100. 
 Zakladač se skládá z nabíracího vozu a výložníkového vozu. Nabírací vůz nebude součástí navrhované 
rozhledny. Výložníkový vůz je zobrazen na následujícím schématu: 

 
Podvozek   - slouží pro pohyb zakladače. 
Spojovací most  - slouží jako spojovací výložník mezi nabíracím a výložníkovým vozem.  
Otočná plošina  - je místo, kde se hornina přesýpá z nabíracího výložníku na vykládací výložník. 
Věž    - slouží jako opora pro zavěšení vykládacího a vyvažovacího výložníku, dále pak jako  
   opora pro vzpěru výložníku a v neposlední řádě jako opora kladek lan pro vykládací  
   výložník. 
Vykládací výložník  - slouží pro zakládání horniny. 
Vzpěra výložníku  - slouží pro zdvih vykládacího výložníku. 
Vyvažovací výložník - slouží jako protizávaží vykládacího výložníku. 
 
2. Hmotnost zakladače. 
 Původní hmotnost stroje včetně protizávaží bez kabelového vozu   1.187.700,- kg 
- Hmotnost demontovatelného elektropříslušenství     8.900,- kg 
- Nabírací vůz včetně příslušenství       360.700,- kg 
- Demontované hmotnosti (pohony, kryty, pasové cesty)     48.700,- kg    
+ Hmotnost přidaných dílů (lávky, zábradlí, zajištění, schodiště)   40.900,- kg 
 Celkem:         ∑ = 810.300,-kg 
 
 Poznámka:  
1.  uvedená hmotnost je pouze orientační, je započítaná celá hmotnost protizávaží (150.000,-kg), která se 
 zřejmě bude po přepočítání stability měnit. 
2. původní hmotnost výložníkového vozu se spojovacím mostem byla 826.000,- kg, tlak na kolo bude tedy 
 téměř stejný (tzn. 10.100,- kg). 
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3. Strojní část. 
3.1 Výkaz rozměrů u jednotlivých uzlů zakladače.  
--- Podvozek bude sloužit jako kotvící prvek rozhledny a bude zabezpečen proti pohybu. Použitý hutní 
 materiál a množství bude 250 kg. 
--- Spojovací most bude sloužit jako vstupní plošina na zakladač.  

 
 Základní vytčený požadavek pohybu lidí uvnitř ocelové konstrukce výložníku není možné splnit a to ze 
dvou důvodů. Konstrukce má nízkou světlou výšku - 2000 mm, dle normy ČSN 73 4130 je nutná minimální 
výška 2200 mm a konstrukce obsahuje vnitřní zavětrování, což by znamenalo zrušit zavětrování a tím by se stal 
výložník staticky nevyhovující. Splnit tento požadavek by znamenalo zásah do ocelové konstrukce, a ten by 
narušil celkový vzhled nabíracího výložníku. 
 Navrhujeme pohyb lidí přesunout po horní ploše výložníku, který bude opatřen plechy z tahokovu 
s protiskluzovými lištami a bezpečnostním zábradlím do výšky 1 100 mm s okopnou lištou. Pro zamezení 
nežádoucího vstupu na spojovací most, navrhujeme na výložník umístit vstupní bránu. Výstup ze spojovacího 
mostu na otočnou plošinu bude po schodech nebo po bezbariérové rampě.  
 Předpokládaný použitý materiál a jeho množství: 
 Trubka ø 44,5x3,2     800 kg 
 Trubka 4HR - 50x4     218 kg   
 Ocelové profily     700 kg 
 Pochozí plech (TAHOKOV)    200 m2 
 Schodišťové stupně      15 ks    
 Ostatní materiál (brána, pletivo, ostnatý drát y) 1000 kg 
--- Otočná plošina bude sloužit jako centrální místo na zakladači. Povrch plošiny bude opatřen plechy 
z tahokovu s protiskluzovými lištami a po obvodu plošiny bude zábradlí do výšky 1 100 mm s okopnou lištou.  
Otočná plošina bude zajištěna proti otočení. 
 Předpokládaný použitý materiál a jeho množství: 
 Trubka ø 44,5x3,2     300 kg 
 Profily       620 kg 
 Pochozí plech (TAHOKOV)    110 m2 
 Ostatní materiál     400 kg 
--- Věž bude sloužit jako výstupní prostor na vyvažovací výložník a vyhlídkovou plošinu. V ose věže bude 
točité schodiště se zábradlím, které bude na pěti výškových místech ukotveno do konstrukce. Pro snazší výstup 
na vyhlídku, bude po cca. 3,2m podesta pro odpočinek, která bude chráněna zábradlím do výšky 1 100 mm 

s okopnou lištou. Schodiště i podesty budou z protiskluzových pochozích roštů. 

  
 Předpokládaný použitý materiál a jeho množství na točité schodiště, zábradlí a odpočinkové podesty, 
 rošty s okopným plechem.  
 Trubka ø 44,5x3,2     230 kg 
 Profily       700 kg 
 Ostatní materiál     300 kg 
--- Vykládací výložník bude sloužit jako vyhlídková promenáda cca. 70m ve výšce 9,9m. 

 
 Základní vytčený požadavek na pohyb lidí uvnitř ocelové konstrukce výložníku není možné realizovat a 
to z důvodu vnitřního zavětrování. Zrušit zavětrování by znamenalo statické narušení výložníku. Návrh 
přesouvá pohyb lidí po horní části výložníku a současně v druhé polovině výložníku i po pochozích lávkách ve 
spodní části výložníku. Povrch výložníku i pochozích lávek bude opatřen plechy z tahokovu s protiskluzovými 
lištami, po obvodu výložníku a lávek bude zábradlí do výšky 1 100 mm s okopnou lištou. Výstup na výložník 
bude po schodech z otočné plošiny. Výložník bude zajištěn proti zdvihu. 
 Předpokládaný použitý materiál a jeho množství: 
 Trubka ø 44,5x3,2     2100 kg 
 Schodišťové stupně 250x1000   32 ks 
 Profily       5000 kg 
 Plechy - TAHOKOV     320 m2 
 Ostatní materiál     1500 kg 
--- Vzpěra výložníku nebude sloužit pro účely vyhlídky a bude zajištěna proti pohybu. 
 Předpokládaný použitý materiál a jeho množství: 
 Hutní materiál      500 kg 
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--- Vyvažovací výložník bude sloužit jako vyhlídková promenáda cca. 30 m ve výšce 13,3m. Povrch 
výložníku bude opatřen plechy z tahokovu s protiskluzovými lištami, po obvodu bude zábradlí do výšky 1 100 
mm s okopnou lištou. 

 
 Předpokládaný použitý materiál a jeho množství: 
 Trubka ø44,5x3,2     1050 kg 
 Profily       3800 kg 
 Plechy – TAHOKOV     200 m2 
 Ostatní materiál     1000 kg 
--- Vyhlídka bude sloužit jako vyhlídka ve výšce 22,9 m. Ocelová konstrukce vyhlídky bude svařena z U 
profilů do krabice a příčné výztuhy budou z I profilů. Povrch bude opatřen z protiskluzových pochozích roštů a 
zábradlím do výšky 1 250 mm. Obvod věže bude opláštěn plechy z tahokovu. 

 
 

 Předpokládaný použitý materiál a jeho množství: 
 Trubka ø51x3,2     600 kg 
 Profily       3500 kg 
 Plechy - TAHOKOV     30 m2 
 Podlahové rošty  750x1750   8 ks 
    750 x 1500   12 ks 
 Ostatní materiál     200 kg 
 
3.2 Rekapitulace přidávaných dílů. 
 

Název uzlu Nakupované díly [kg] Hutní materiál [kg] 

Podvozek  250 

Spojovací most 4 520 2718 

Otočná plošina 2 400 1 320 

Věž 6 000 1 230 

Vykládací výložník 6 820 8 600 

Vzpěra výložníku  500 

Vyvažovací výložník 4 500 5 850 

Vyhlídka 1 950 4 300 

 26 190 24 768 

 
3.3 Zajištění zakladače proti pohybu. 
 Zakladač ZD 2100 je vyroben jako samostatně se pohybující stroj, to znamená, že je nutné stroj 
zabezpečit proti pohybu a otáčení. Pohyb bude zajištěn klíny vloženými pod každé kolo zakladače a tyto klíny 
budou přivařeny ke kolejnici, na které zakladač stojí. Dalším bezpečnostním prvkem bude spojení kol tyčemi 
tak, aby se zamezilo otáčení jednotlivých kol. Otáčení a naklánění jednotlivých uzlů stroje bude zamezeno 
sváry a ocelovými prvky. Spojovací most bude pevně ukotven k základové patce. 
3.4 Konzervace a nátěry. 
 Jelikož celý zakladač bude stát na jednom místě a nebude se otáčet ani nijak pohybovat, konzervovat 
bude nutné pouze lana a zbylé mechanické části konzervačním materiálem – Elaskon 30 SKH. 
 Celý zakladač bude mechanicky očištěn a natřen 2 vrstvami základové barvy a 2 vrstvami vrchní barvy. 
Nátěrový materiál - 2 x 50µm jedno komponentní alkyd TEMAPRIME EUR 2 x 70µm jedno komponentní 
alkyd TEMALAC FD 50 (šeda). 
3.5 Bezpečnost.  
 Rozhledna bude volně přístupná, navrhujeme pro zabezpečení kamerový systém, který bude napojen na 
policii PCO.  
 Vykládací výložník je konstruován jako kloubový nosník zavěšený na lanech. Proto je nutné zamezit 
shromažďování lidí na jednom místě, neboť by hrozilo překročení únosnosti kloubu a mohlo by dojít ke 
zlomení výložníku. Proto doporučujeme monitorovat množství lidí, kteří vstoupí na vykládací výložník. Toto 
monitorování by šlo zajistit turnikety, které by byly umístěny na začátku sypacího výložníku. V případě, že 
bude požadováno znehybnění kloubů výložníku, bude nutné posouzení autorizovaným statikem. 
 Veškerá místa, která nebudou určena k prohlídce zakladače, je nutné opatřit zábranami proti 
nežádoucímu vniknutí - vstup na vzpěru výložníku, lávky, prostory u bubnů lan atd. 
 Pro bezpečnost lidí při špatných povětrnostních podmínkách je nutné zakladač opatřit anemometrem, 
který by dával impuls do signalizační tabule umístěné u hlavního vchodu. Tato signalizační tabule by 
informovala lidi o možnosti vstupu na rozhlednu. 
 Pro bezpečnost pohybu lidí v podvečerních hodinách, bude stroj opatřen osvětlením na všech 
přístupných místech. 
 Pro provoz rozhledny je nutné vypracovat plán údržby a revizních prohlídek. 
 Pro bezchybný provoz bude nutné zajistit každodenní prohlídku rozhledny před zahájením a po 
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ukončení denního provozu. 
 Pro bezpečný provoz stroje (rozhledny), bude nutné v dalším stupni dokumentace posoudit stabilitu a 
vyvážení stroje po konečných úpravách autorizovaným statikem, protože původní závaží je počítané na stroj 
v pracovním provozu. Toto zatížení úpravou stroje změnilo své hodnoty a působení. 
 
4. Elektroinstalace. 
4.1 Technická data. 
 Soustava:   3+PE - N  , 50 Hz, 230/400V, TN-S 
 Ochrana:   Automatickým odpojením od zdroje 
 Vnější vlivy:  AA4,AB7,AD4 
4.2 Návrh silnoproudé elektroinstalace. 
 Na objekt bude provedena elektrická přípojka pro příkon cca 5 kW. Přívodní kabel bude zapojen do 
elektroměrového rozvaděče s jednofázovým jističem hodnoty 20A. Návrh rozvodů je uveden na výkresu E-1. 
Veškerá silnoproudá elektroinstalace se navrhuje provést vodiči a kabely měděnými s ohledem na jejich 
kvalitu, trvanlivost a lepší přenosovou schopnost. Vodiče a kabely budou uloženy v instalačních trubkách. Pro 
světelné obvody jsou navrženy kabely o průřezu 1,5 mm2, zásuvkové o průřezu 2,5mm2. Veškeré průřezy a 
počty žil jsou na výkresové dokumentaci. 
 Rozvaděč RE 1- rozvaděč elektroměrový s montáží na povrch typu ARIA uzamykatelný. V této 
rozvodnici bude instalován jednofázový jedno sazbový elektroměr s jednofázovým jističem hodnoty 20 A. 
 Rozvaděč Ro - rozvaděč ARIA 64 - rozvaděč bude umístěn v prostoru mezi podvozkama, současně 
s elektroměrovým rozvaděčem RE 1. Přístrojovou náplň je možno zvolit od jednotlivých dodavatelů při 
dodržení technických parametrů. Rozvaděč obsahuje jistící a vypínací prvky pro napájení a ovládání celé 
elektrické instalace osvětlení rozhledny. 
 Osvětlení jednotlivých sekcí je řešeno s ohledem na jejich využití při respektování energetické 
hospodárnosti s dodržením hygienických zásad. Ovládání je prováděno místně pomocí instalovaných spínačů 
v rozváděčové skříni Ro. Jednotlivé sekce je možno zvlášť zapínat a vypínat z důvodů možnosti nasvícení 
rozhledny, nebo osvětlení pro návštěvníky. 
 Zásuvkovými obvody jsou vybaveny všechny sekce pro možnost údržby. Rozmístění a napájení 
zásuvkových skříní viz. výkres E-1. 
 Za předpokladu spolehlivého spojení konstrukce a uzemnění kolejí (zakladače), rozhledny - mechanické 
a elektrické, není zapotřebí jímačů. Ochrana elektrického zařízení před atmosférickým přepětím se na vlastním 
stroji (rozhledně) nemusí provádět. 
 Rozhledna bude vybavena přístrojem pro měření rychlosti a směru větru – ANEMOMETREM. 
Zabudován bude na nejvyšším bodě rozhledny. Naměřené hodnoty budou vyhodnoceny v rozvaděči Ro. 
Případné překročení rychlosti 17m/s bude signalizováno majáčkem umístěným u vstupu na rozhlednu. 
 Rozhledna bude vybavena kamerovým systémem. 
4.3 Výkaz výměr a odhad investičních nákladů na elektroinstalaci. 
 Venkovní světlomet LED FLOOD 14800/30/36, 230VAC,30W, IP 54   9 ks 
 Svítidlo žárovkové pryžové LEO 40-01,230VAC      12 ks 
 Zdroj, žárovka úsporná 230V,30W        12 ks 
 Zásuvková skříň HENSEL         6 ks 
 Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2         450 m 
 Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2         200 m 
 Ochranná hadice P21          150 m 
 Trubka instalační  P29         150 m 
 Příchytka           450 ks 
 Elektroměrový rozvaděč RE 1        1 ks 
 Rozvodnice ARIA 64          1 ks 
 Jistič 10A, jednopólový         9 ks 
 Proudový chránič s nadproudovou ochranou16 A  dvojpólový    2 ks 

 Jistič 20A, jednopólový         1 ks 
 Konstrukce pod skříňky          7 ks 
 Konstrukce pod svítidla         21ks 
 Anemometr           1 ks 
 
5. SO 01 – Konverze zakladače, odhad investičních nákladů – část strojní a elektroinstalace v EUR. 
 
DEMONTÁŽE jednotka cena EUR 
Demontáž strojní 397 679 kg 49 708 
Demontáž elektroinstalace 8 900 kg 17 500 
Celkem   67 208 

   
NOVÉ KONSTRUKCE     
Materiál 40 900 kg 100 420 
Zpracovatelské náklady   36 120 
Montáž   8 250 
ostatní náklady   3 960 
Celkem   148 750 
   DODÁVKA ELEKTRO     
Materiál   7 764 
Montáž   13 250 
Kamerový systém   10 420 
Celkem   31 334 
   OPRAVY A NÁTĚRY     
Oprava stávající konstrukce 769 800 kg 16 260 
Čištění   8 040 
Nátěry a konzervace   84 450 
Nová lana   17 500 
Zajištění a kotvení   10 000 
Celkem   136 250 
   DOKUMENTACE     
Dokumentace strojní a elektroinstalace   4 750 
   REKAPITULACE     
Demontáže   67 208 
Nové konstrukce   148 750 
Dodávka elektroinstalace   31 334 
Opravy a nátěry   136 250 
Dokumentace   4 750 
Celkem   388 292 
 
 
6. Přílohy textové části 
 Návrh rozhledny – elektroinstalace.      E – 1., E – 2. 
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Atrakce II. Rozhledna Bernard (stanoviště časového dokumentu o těžbě). 
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B. Průvodní zpráva. 
B.0 Úvodní informace o předkládané dokumentaci. 
B.1 Charakteristika území a stavebního pozemku. 
 B.1a) poloha pozemku v obci. 
 B.1b) údaje o platné územně plánovací dokumentaci ( dále jen ÚPD ). 
 B.1c) údaje o souladu záměru s ÚPD. 
 B.1f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a  poddolovaných území. 
 B.1g) poloha vůči záplavovému území. 
 B.1h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí. 
 B.1i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popř. přístupové trasy. 
 B.1j) zajištění vody a energií po dobu výstavby. 
B2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání. 
 B.2a) účel užívání stavby. 
 B.2b) trvalá nebo dočasná stavba. 
 B.2c) novostavba nebo změna dokončené stavby. 
 B.2d) etapizace výstavby. 
B.3 Orientační údaje stavby. 
 B.3a) základní údaje o kapacitě. 
 B.3b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody ( TUV ). 
 B.3g) předpokládané zahájení výstavby. 
 B.3h) předpokládaná lhůta výstavby. 
  
C. Souhrnná technická zpráva. 
C.1 Popis stavby. 
 C.1a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku. 
 C.1b) zhodnocení staveniště. 
 C.1c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení. 
 C.1d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního řešení, stavebního, 
 technologického a provozního ). 
C.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby. 
 C.2a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a    
 hydrogeologické podmínky stavebního pozemku. 
 C.2b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených  výstavbou se zvláštním 
žřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami, nebo jsou  v památkových rezervacích, památkových 
zónách a s uvedením způsobu jejich  ochrany. 
 C.2c) požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů. 
 C.2d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu ( ZPF ) a pozemků  určených k plnění 
funkce lesa ( PUPFL ), s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se  jedná o zábory dočasné nebo trvalé. 
 C.2e) územně technické podmínky dotčeného území, podmínky koordinace výstavby,  příjezdy na 
stavební pozemek. 
 C.2f) údaje o souvisejících stavbách, bilance zemních prací, požadavky na přísun a  deponie 
zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy. 
C.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím úžívání. 
C.6 Propočet finančních nákladů na realizaci stavby. 
 
A. Úvodní údaje. 

 
 Název stavby:  „ Rozhledna Bernard “ 
 
B. Průvodní zpráva. 
B. 0 Úvodní informace o předkládané dokumentaci. 
 Předkládaná dokumentace řeší podrobný návrh stavby vyhlídkové věže – rozhledny v blízkosti statku 
Bernard u křižovatky obchvatu Královského Poříčí s příjezdovou silnicí do obce. Dokumentace je svým 
rozsahem zpracována nad rámec standardního návrhu stavby. Je doplněna zejména podrobnější stavebně 
konstrukční a statickou částí, která je pro daný typ stavby klíčová a rozhodujícím způsobem určuje výši 
investičních nákladů. Základní struktura dokumentace je založena podle přílohy č. 4 vyhlášky č.503/2006Sb. 
tak, aby mohla být snadno převedena a doplněna do dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby a následně projednána s dotčenými orgány státní správy v územním řízení. Kapitoly, které nemají vztah 
k problematice rozhledny jsou z předepsané vyhláškové šablony vypuštěny bez komentáře. 
 Návrh stavby je zpracován ve dvou variantách lišících se od sebe jak architektonickým pojetím, tak 
finanční náročností realizace. Zpracování stavby ve dvou variantách, které se finančně od sebe výrazně liší, 
umožní rozhodování, jakým směrem bude příprava stavby podle dostupných finančních prostředků pokračovat. 
Zároveň bude možné případně zvolenou variantu ještě dále upravit podle konkrétních požadavků, jež mohou 
v průběhu přípravy stavby nastat. 
 Varianta A – základní věž je navržena šikmá s pomocnou podporou a sklonem směrem k dolovému 
území. Rozkročené konstrukce věže a podpory tvarově navozují vizuelní dojem důlní věže, které se v blízkosti 
rozhledny kdysi nacházeli. Věž je oproti druhé variantě vyšší a finančně náročnější.  
 Varianta B – představuje tvarově střídmé řešení rozhledny ve tvaru strážní věže trojúhelníkového 
půdorysu, evokující hmotovou podobu starých hradištních strážních věží. Věž je oproti předchozí variantě 
konstrukčně výrazně jednodušší, celkově nižší a finančně levnější. 
 Součástí stavby jsou další nezbytné stavební úpravy spojené s napojením na komunikace, příjezd 
servisních vozidel a pohotovostní parkování. Rozhledna bude osvětlena uvnitř pozičně z důvodu bezpečnosti a 
dále bude nasvětlena jako solitérní krajinný prvek venkovním scénickým nasvětlením. Stavba bude napojena na 
NN rozvody elektro přivedené z areálu statku Bernard. S osvětlením přístupové cesty se neuvažuje.  
 
B. 1 Charakteristika území a stavebního pozemku. 
B.1a) poloha pozemku v obci. 
 Plocha pro stavbu rozhledny se nachází na volné ploše u dopravní křižovatky jihozápadně od statku 
Bernard.  
B.1b) údaje o platné územně plánovací dokumentaci (dále jen ÚPD). 
 Obec Královské Poříčí má platný územní plán sídelního útvaru, zpracovaný ing. arch. A. Kaskovou. 
Nový návrh Územního plánu Královské Poříčí je v současné době projednáván s orgány státní správy. 
B.1c) údaje o souladu záměru s ÚPD. 
 Z hlediska dosud platného schváleného územního plánu sídelního útvaru je pozemek stavby umístěn 
v ploše území rekreace čisté s převahou zeleně (Rč). V regulačních podmínkách této funkční plochy není 
solitérní stavba navrženého charakteru možná. V návrhu nového Územního plánu Královské Poříčí je pozemek, 
na kterém by měla rozhledna být, vymezen jako NS – plochy smíšené nezastavěného území. V této ploše by 
bylo možné podle požadavků na využití území tuto solitérní stavbu krajinného typu umístit včetně potřebné 
obslužné účelové komunikace. Pro schvalování návrhu nového Územního plánu Královské Poříčí jsou potřebné 
regulační pasáže v textu zapracovány. 
B.1f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních 
vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných  území. 
 Pozemek se nachází v DP Alberov č. 30019, stanoveném MP dne 27.7.1962 pod č.j. 14.2/781/62, a 
zároveň v CHLÚ Alberov – velkolom Jiří č. 3118000. Dále se nachází na velkoplošném poddolovaném území 
č. 315, i když podle dostupných detailních map nejsou pod plochou pro umístění rozhledny podzemní důlní díla 
zaznamenána (viz. výkres limitů využití území z průzkumů a rozborů k Územnímu plánu Královské Poříčí). 
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 Zdroje podzemní vody se na pozemku nenachází. 
 Území pro zvláštní zásahy do zemské kůry se na pozemku nenachází. 
 Pozemek se nachází v zóně havarijního plánování chemických závodů Sokolov. 
B.1g) poloha vůči záplavovému území. 
 Pozemek pro umístění rozhledny se nenachází v záplavovém území. 
B.1h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí. 
 Seznam pozemků dotčených vlastní stavbou dle KN. 
p.p.č Vlastník pozemku    Adresa vlastníka   druh pozemku 
464/1 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, Sokolov, 356 01. DP – ostatní plocha 
459/2  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  
 Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00     dráha - ostatní plocha 
B.1i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popř. přístupové trasy. 
 Pro přístup ke stavbě při její realizaci bude z komunikace obchvatu kolem obce. 
B.1j) zajištění vody a energií po dobu výstavby. 
 Elektrickou energii bude stavba odebírat od NN přípojky zhotovené v časovém předstihu. Vodu bude 
třeba dovážet v cisternách, protože není v blízkosti k dispozici. 
 
B2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání. 
B.2a) účel užívání stavby.    Krajinná rozhledna.  
B.2b) trvalá nebo dočasná stavba.   Stavba trvalá. 
B.2c) novostavba nebo změna dokončené stavby. Novostavba. 
B.2d) etapizace výstavby.    Není. 
 
B.3 Orientační údaje stavby. 
B.3a) základní údaje o kapacitě. 
 Celková zastavěná plocha objekty     16 - 20 m² 
 Obestavěný prostor       389,0 - 582,0 m³ 
 Předpokládaný objem odtěžené zeminy pro založení var. A max. do 25,0 m³ 
B.3b) Instalovaný příkon elektrické energie maximání.   4,5 kW 
 Soudobý příkon       2,8 kW 
 Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie   1 690 kWh/rok 
B.3g) předpokládané zahájení výstavby. 
 3. Q. 2012 - 2.Q/2013 
B.3h) předpokládaná lhůta výstavby. 
 4 – 6 měsíců celá stavba. 
 
C. Souhrnná technická zpráva. 
C.1 Popis stavby. 
C.1a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku. 
 Ze zvoleného místa pro rozhlednu je otevřený pohled do velké části dolového území od Královského 
Poříčí až k Lomnici. Spolu s dalšími dvěma vybranými stanovišti umožní sledování celého vývoje dolu a 
bezprostředního okolí v budoucích desetiletích.  
C.1b) zhodnocení staveniště. 
 Místo pro rozhlednu bylo vybráno i s ohledem na složité terénní a geologické podmínky v okolí. Jak je 
patrné z výkresové přílohy výkresu limitů využití území z průzkumů a rozborů k Územnímu plánu Královské 
Poříčí, je drtivá většina volných ploch v zájmovém katastru obce poddolována, nebo jiným způsobem zatížena 
nevhodnou limitou. Vybrané místo je na původním nenasypaném pevninovém pilíři, není podle dostupných 
podkladů přímo poddolované, není zatížené žádným vedením inženýrských sítí. Nachází se pouze uvnitř 
dobývacího prostoru, ale za závaznou linií těžby. Vybrané místo splňuje všechny předem stanovená kriteria na 
rozhlednu při respektování územních podmínek. 

C.1c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení. 
 Nová rozhledna v blízkosti znovu vybudovaného původního statku Bernard je ideově pojata jako 
připomínka historické doby hlubinné těžby hnědého uhlí v této části uhelného revíru. Původní těžní věže a 
ostatní stavební a strojní památky na hlubinnou těžbu jsou již prakticky odstraněny.  Bezprostřední blízkost 
této rozhledny a její výhodné výškové posazení u dolového území směrem od Královského Poříčí k Lomnici 
dává pozorovatelům výbornou možnost seznámit se s jednou z nejdůležitějších lidských činností v regionu a 
dlouhodobě sledovat způsob provádění těžby, její globální důsledky na celkový ráz prostředí a následně pak 
znovuzrození nové krajiny. Je relativně velmi málo míst v Evropě, kde by bylo možné seznámit se z takové 
bezprostřední blízkosti s tak specifickou a rozsáhlou lidskou činností v krajině.  Přístup k rozhledně pro pěší, 
cyklisty a nouzový pro servisní automobily bude po nové spojce od opravené zpevněné polní komunikace 
vedoucí od statku Bernard podél tělesa bývalé železnice.  
 Architektonické řešení rozhledny je navrženo ve dvou odlišně pojatých variantách.  
 Varianta A – základní věž je navržena šikmá s pomocnou podporou a sklonem směrem k dolovému 
území. Rozkročené konstrukce věže a podpory tvarově navozují vizuelní dojem důlní věže, které se v blízkosti 
rozhledny kdysi nacházeli. Věž je oproti druhé variantě vyšší, hmotově výraznější a tvoří nepřehlédnutelnou 
krajinnou dominantu.  
 Varianta B – představuje tvarově střídmé řešení rozhledny ve tvaru strážní věže trojúhelníkového 
půdorysu, evokující hmotovou podobu starých hradištních strážních věží. Věž je oproti předchozí variantě 
konstrukčně výrazně jednodušší a celkově nižší. 
 V obou variantách je základním výrazovým materiálem ocel v čistých otevřených tvarech a profilech 
tak, jak výrazově provází důlní stavby po celou dobu jejich existence. Výraz ocelových konstrukcí a objektů 
v důlních stavbách podporuje i navržený systém ocelové konstrukce rozhleden ve tvaru prostorových 
příhradových nosníků. Navržené tvary obou rozhleden (tvary trojúhelníku a podporovaného čtverce) by však 
měly pozorovatele a uživatele informovat o tom, že rozhledny nejsou obnovenou památkou, ani replikou 
historického důlního díla, ale novým objektem s pamětí na staré časy. Soudobé vyjádření rozhleden bude 
podpořeno doplňkovými materiály a zejména barevným řešením. 
 
C.1d) zásady technického řešení stavby (stavební řešení, provozní zásady). 
 V obou variantách bude stavba sestávat ze 3 stavebních objektů. Objekty SO 02, 03 jsou pro obě 
stavební varianty shodné. 
 SO 01 Rozhledna, varianta A, B.  
 SO 02 Komunikace a zpevněné plochy. 
 SO 03 Přípojka NN elektro. 
 
 SO 01 Rozhledna.  
 Varianta A.   Stavebně technické řešení. 
 Šikmá ocelová nosná konstrukce nástupní věže rozhledny je podepřena rovněž šikmou příhradovou 
prostorově ztuženou konstrukcí sloupů. Věž je založena na železobetonovém vodorovném roštu s pasy 0,8 x 0,8 
m, které budou v rozích spojeny s pilotami o profilu 0,6 m a hloubce cca 5,0 m. Podporující sloupy jsou 
založeny na samostatných železobetonových patkách 1,2 x 1,2 x 1,2 m, pod kterými budou piloty o průměru 0,8 
m a hloubce cca 8,0 m. Beton základů je navržen jako pohledový bez dalších povrchových úprav. 
 V nosné ocelové konstrukci šikmé věže budou vloženy do schodnic ocelové stupnice asymetrického 
dvouramenného schodiště. Stupnice jsou navrženy z ocelových lisovaných tvarovaných děrovaných plechů do 
výztužných rámů (profilace dle plechů Tahokov), nebo z ocelových plechů plných rýhovaných, případně s jinou 
protiskluznou úpravou. Stupnice navrhujeme tvarovat do profilu Z s delším ohybem do podstupnice nahoru a 
krátkým ohybem do nášlapu. Zábradlí bude z ocelových plných tyčových profilů s nerezovým madlem. 
Zábradlí bude pokud možno navrženo jako montované s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Stupně 
navrhujeme provést z oceli se zvýšenou odolností proti atmosférickým vlivům bez další povrchové úpravy, 
která za relativně krátký čas stejně provozu neodolá.  
 Podesty a mezipodesty budou z tvrdé odolné domácí dřeviny (dub, jasan, modřín) v tloušťce minimálně 
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50 mm na podkladní ocelové konstrukci. K nosné konstrukci budou jednotlivé fošny přikotveny kadmiovanými 
šrouby se zápustnou hlavou. Dřevo bude hloubkově impregnované, případně ještě mořené do odstínu tmavě 
červené. 
 Střecha bude o velmi malém spádu s plechovou krytinou, například profilovanými ocelovými plechy, 
případně s hladkou plechovou krytinou na bednění.  
 Prvky ocelové konstrukce, které nebudou žárově pozinkovány, budou natřeny kvalitními barvami na 
kovové konstrukce. Základní barevné řešení je navrženo ve dvou barvách + šedá barva žárového pozinkování. 
Hlavní ocelová konstrukce bude v metalické nebo kladívkové barvě stříbromodrého grafitu a ocelová 
konstrukce schodiště bude v barvě doplňkového odstínu tmavě červené. Konkrétní barvy budou vybrány ze 
vzorníku výrobce.   
 Rozhledna bude mít základní poziční provozní osvětlení vedené vnitřním prostorem schodiště od 
přízemí až na poslední vyhlídkovou plošinu tak, aby byl pohyb návštěvníků uvnitř rozhledny bezpečný i za 
snížené viditelnosti, případně při mimořádných atraktivních večerních návštěvách. Osvětlení bude nastaveno 
tak, aby byla splněna požadovaná hladina 100 Lx na schodišťovém stupni. Vnitřní osvětlení schodiště bude 
spínáno soumrakovým čidlem a vypnuto ručně dohledem nad rozhlednou při jejím zamykání. Kromě pozičního 
osvětlení schodiště bude instalováno ještě nouzové osvětlení na baterie, které umožní případný odchod 
návštěvníků v případě výpadku elektrického proudu. Na vnějším líci ocelové konstrukce bude instalováno 
prostorové scénické nasvětlení rozhledny, které může být spínáno i vypínáno na dálkové ovládání. Detaily 
ovládání elektroinstalace budou dojednány s budoucím provozovatelem v další fázi přípravy stavby. 
 
     Konstrukční a statická část. 
 Úvod. 
 Nosná konstrukce rozhledny byla navržena ve dvou variantách. Varianta označená "A" vychází z tvaru 
navrženého architektem a hlavní vyhlídkovou plošinu má ve výšce cca 25 m. Varianta označená "B" je 
navržena jako cenově úspornější s jednoduchou nosnou konstrukcí a vyhlídkovou plošinu má ve výšce 
cca 19 m nad terénem. 
 Použité materiály. 
 Nosná konstrukce obou variant je navržena z běžně válcovaných prvků z oceli S235, přičemž je možné 
pro některé prvky (např. tažená táhla) použít únosnější ocel S355.  
 Základové rošty, patky a široko průměrové piloty jsou navrženy železobetonové, beton dle ČSN EN 
206-1:  C25/30-XC2,  výztuž z oceli B500B-10505(R). 
 Popis zatížení. 
 Zatížení byla stanovena podle EN1991. Hodnoty použité ve statických výpočtech jsou uvedeny 
v následujícím přehledu, jedná se o charakteristické hodnoty zatížení (Fk). 
stálá zatížení (Gk):  použitý součinitel zatížení:  ggggf = 1,35  
 Jedná se především o vlastní tíhu prvků ocelové konstrukce a dále o tíhu podlahy plošin, schodišťových 
stupňů, zábradlí a střešního pláště.  
 Tíha plošin a schodišťových stupňů byla ve výpočtu uvažována hodnotou ps = 0,33 kN/m2, tíha zábradlí 
ps = 0,24 kN/m.  

proměnná zatížení (Qk):      ggggf = 1,5  
užitné zatížení na plošinách a schodištích  ps = 3,0 kN/m2  
klimatická zatížení: 
zatížení sněhem - oblast III.   sk = 1,5 kN/m2 ggggf = 1,5   
 součinitel expozice:   ce = 1,0 
 zatížení ploché střechy:  s = m1· ce· ct· sk = 0,8· 1· 1· 1,5 = 1,2 kN/m2  
zatížení větrem - oblast II.   vbo = 25 m/s  ggggf = 1,5   
 terén kategorie II. - souč. expozice ve výšce 28 m:  ce = 3,1 
 charakter. dynamický tlak:  qp = ce· qb  = 3,1· 0,39 = 1,2 kN/m2 

 Zatížení větrem je rozhodujícím zatížením pro návrh kotvení a základů konstrukce. Pro posouzení 

únosnosti jednotlivých prvků byla volena vždy nejnepříznivější kombinace zatížení. 
 Popis nosné konstrukce a výsledky statického výpočtu: 
 Varianta A 
 Rozhlednu tvoří nakloněná věž schodiště podepřená šikmou rozkročenou vzpěrou – blíže viz následující 
obrázky: 
 Prostorový návrh nosné ocelové konstrukce, obr. Č.1. 
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  Obr.č.2.       Obr.č.3. 
 

          
  Obr.č.4. Hlavní ztužující prvky    Obr.č.5.Statické schéma rozhledny 

 Staticky se jedná o prostorovou ocelovou konstrukci. Tuhost nakloněné věže zajišťují v podélném směru 
diagonály sledující schodišťová ramena (diagonály mohou tvořit zesílené schodnice). Tuhost ve směru kolmém 
je zajištěna jednak diagonálami tvaru ležatého K, které tak tvoří tuhé příčle patrových rámů, ale hlavním 
prvkem pro přenesení bočního zatížení větrem do základů jsou schodišťová ramena vyztužená ve své rovině 
diagonálami mezi schodnicemi. 
 Statické schéma prvků zajišťujících prostorovou tuhost věže viz obrázek č.4. 
 Přípoje diagonál se předpokládají kloubové. Podestové nosníky budou k šikmým sloupům připojeny 
šroubovými spoji s čelními deskami. Statické schéma celé konstrukce včetně zatěžovaných desek a 
schodišťových ramen je zřejmé z obrázku č.5. Kotvení konstrukce do základů je navrženo kloubové pomocí 
kotevních šroubů a patních desek. 
 Statický výpočet byl proveden programem SCIA-ESA PT 7.1 – varianta A: 
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 Ke hmotnosti konstrukce nutno připočítat cca 10% na drobný a spojovací materiál. Hmotnost nosné 
konstrukce rozhledny bude přibližně 47.000 kg. Pozn.: Uvedený výkaz materiálu nezahrnuje hmotnost plošin, 
schodišťových stupňů, zábradlí a střechy.  
 Posuzované kombinace zatěžovacích stavů: 

      
 Reakce – síly v kotvení  – návrhové hodnoty: 
  šikmá vzpěra      rohové sloupy 
 

  

 Varianta B.   Stavebně technické řešení. 
 Ocelová nosná konstrukce nástupní trojboké věže rozhledny je založena na železobetonovém 
vodorovném roštu s pasy 0,5 x 0,8 m do tvaru paprsku od středu ke krajním stojkám. Pasy jsou zakončeny 
patkami 1,0 x 1,0 x 1,0 m, které budou podporovány pilotami o profilu 0,8 m a hloubce cca 8,0 m.  
 Stavebně technické řešení ostatních částí je ze stejných materiálů a prvků jako u varianty A. Stejné 
zásady platí i pro konstrukční zpracování, barevné řešení, vnitřní osvětlení a provozování.  
 Rozhledna má trojici sloupů ve vrcholech rovnoramenného trojúhelníku o délce strany 7,4 m – blíže viz 
následující obrázky: 
     Konstrukční a statická část. 

      
 Obr.č.6 + č.7 Statické schéma nosné ocelové konstrukce s vyznačením podpor. 

     
 Obr.č.8 + č.9 Statické schéma nosné ocelové konstrukce s vyznačením hlavních nosných prvků. 
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   Obr.č.10 + 11 Zatěžovací plochy + prutové schéma 
 
 Statický výpočet byl proveden programem SCIA-ESA PT 7.1: 
 

 
 

 Hlavním prvkem nosné konstrukce rozhledny ve variantě B jsou tři sloupy HEB320. Prostorovou tuhost 
ve všech směrech zajišťují ztužidla po celé výšce na třech stranách věže, které tvoří diagonální táhla křížem ve 
všech polích (ondřejské kříže), přičemž ve statickém výpočtu byla uvažována vždy pouze táhla tažená 
(nelineární výpočet). Táhla tvoří tyče ø 30 až ø 34 mm. Schodišťová ramena jsou přímá a jsou v úrovni 
mezipodest podepřeny nosníky vytknutými do rohových sloupů, které jsou navíc zavěšeny pomocí svislých 
táhel na nosníky horní vyhlídkové plošiny.  
 Sloupy budou kotveny do základů – železobetonový rošt podepřený široko průměrovými pilotami – 
kloubově pomocí kotevních šroubů. 
 Nosná konstrukce plošiny a střechy je tvořená ocelovým roštem převážně z nosníků IPE240 a UPE240. 
 

  
 Věž je poměrně měkká, v následující tabulce jsou uvedeny maximální výchylky vrcholu rozhledny od 
zatížení v charakteristických hodnotách: 
 Max síly ve sloupech při kombinaci s větrem ve směru X. 

         



 

 
 Ing. arch. Petr Martínek - autorizovaný architekt ČKA 00499, Úvalská 604/2, Karlovy Vary 360 09, IČO - 11363444.    ARCHITEKTONICKÝ ATELIER - Sportovní 4, Karlovy Vary, 360 09, tel.: 353 585188, fax.: 353562231, e-mail: atelier.martinek@seznam.cz 

 

Strana 19/22 
 

 

 
Charakteristické hodnoty zatížení základů (pro posouzení sedání pilot). 
 

         

 Odhad spotřeby materiálu. 
 Ke hmotnosti konstrukce nutno připočítat cca 10% na drobný a spojovací materiál. Hmotnost nosné 
konstrukce rozhledny bude přibližně 23.000 kg. 
 

 
 
 Základy. 
 Pro obě varianty rozhledny je navrženy hlubinné zakládání především z důvodu velkých tahů v kotvení 
ocelové konstrukce.  
 Předpokládáme, že podloží tvoří tercierní cyprisové jíly a v hloubce pak jílovce. Plastický jíl by měl mít 
soudržnost alespoň cu = 50kPa. Široko průměrové piloty budou přenášet tlaky i tahy do podloží především 
plášťovým třením. Lokalita se nachází v území poddolovaném historickou hlubinnou těžbou. Předpokládáme, 
že případný propad dosud nezavaleného podzemního díla (např. křížení chodeb) nemohou postihnout základy 
rozhledny, protože se těžba prováděla ve velké hloubce. 
 Varianta A 
 Šikmá věž bude založena na obdélníkovém železobetonovém roštu uloženém na čtyřech pilotách 
ø 600 mm délky cca 5 m. Charakteristické zatížení pilot bude 260 kN v tlaku a asi -100 kN v tahu. Pod sloupy 
rozkročené šikmé vzpěry navrhuji železobetonovou základovou patku kotvenou široko průměrovou pilotou 
ø 800 mm délky cca 8 m. Pilota bude namáhána silami 600 kN v talku, 270 kN v tahu a vodorovnou silou asi 
250 kN. 
 Varianta B 
 V rozích rozhledny jsou navrženy širokoprůměrové piloty ø 800 mm délky cca 8 m. Jejich namáhání 
bude v charakteristické hodnotě 560 kN v tlaku a 300 kN v tahu. Vodorovná síla 210 kN bude pomocí 
spojených železobetonových pasů rozdělena na všechny tři piloty. 
 
 Použité normy. 
ČSN EN 1990  -  Zásady navrhování konstrukcí (Eurokód 0) 
ČSN EN 1991  -  Zatížení konstrukcí (Eurokód 1) 
ČSN EN 1992  - Navrhování betonových konstrukcí (Eurokód 2) 
ČSN EN 1993  - Navrhování ocelových konstrukcí (Eurokód 3) 
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 Závěr. 
 Statickými výpočty vypracovanými na úrovni studie byla prokázána reálnost provedení obou variant 
rozhledny z hlediska statického. 
 Před zahájením prací na dalších stupních bude zpracován inženýrsko-geologický průzkum konkrétního 
místa pro přesný návrh základů. Také nutno zajistit báňský posudek, který by stanovil podmínky pro zakládání. 
 
 SO 02 Komunikace a zpevněné plochy. 
 Příjezdová komunikace k rozhledně počítá s napojením na plánovanou komunikační síť kolem celého 
komplexu staveb kolem statku Bernard. Od opravené polní komunikace pod vedením VVN je vedena kolmo 
polní cesta (hospodárnice) v šířce 4,5 m až k místu, kde je v územní studii navržen soubor sportoviště 
s tenisovými kurty a dále pokračuje polní cesta v šířce 3,0 m pro pěší a cyklisty. Z této cyklotrasy se provede 
krátká odbočka na plochu s rozhlednou. Protože se dá předpokládat, že realizace rozhledny může časově 
předstihnout výstavbu sportoviště, zahrnuli jsme do obsahu stavby rozhledny i část komunikace, která by jinak 
funkčně náležela ještě ke sportovišti. Oprava stávající hlavní polní cesty pod vedením VVN je v době 
zpracování této dokumentace ve fázi dokončené a projednávané jednostupňové dokumentace a je reálné 
předpokládat, že její oprava bude časově předcházet zahájení celé stavby rozhledny. 
 Technické řešení. 
 Trasa komunikací bude očištěna od náletové zeleně, křovin i velmi malé plochy lesní zeleně (součást 
rekultivací), bude provedeno urovnání nerovností nivelety, zejména terénní prohlubně v místě původní vlečky. 
Odstraní se stávající vrstvy nefunkčního pokryvu v potřebné hloubce (průměrná tloušťka skrývaných vrstev do 
40,0 cm. Sejmuté vrstvy a dosypání bude provedeno novými konstrukčními vrstvami dále uvedenými. Šířka 
cesty bude od připojení k ploše budoucího sportoviště 4,50m a dále bude pokračovat v šířce 3,0 m. Hrany 
komunikace v šířce 4,5 m od připojení ke sportovišti budou lemovány plastovými „neviditelnými“ obrubníky. 
Obrubníky jsou tvořeny plastovým úhelníkem L  1000x85x78mm. Úhelníky jsou ukotveny do terénu ocelovými 
hřeby dl. 300mm tak, že horní hrana úhelníku je v úrovni nivelety cesty. Z vnější strany bude obrubník zasypán 
humusem a zeminou a bude provedeno osetí travní směsí. Celková plocha navrhované komunikace je 1 290,0 
m2. Příčný sklon komunikace je jednostranný – 2,0%. Podélný profil komunikace je v rozmezí 8,30% - 0,75% 
m. Odbočka z pěší komunikace je v šířce 3,0 m a je zakončena kruhovou zpevněnou plochou v materiálovém 
provedení jako ostatní komunikace. Odvodnění komunikace a zpevněné plochy je do okolního terénu. Základní 
konstrukční vrstvy jsou následující: 
 Lomová výsivka s hmotností (35kg/m2)    
 Kamenivo hrubé frakce 32-63mm   200 mm 
 Štěrkodrť      200 mm 
 Geotextilie hmotnosti 500g/m2 jako stabilizační prvek 
 Celková výška konstrukčních vrstev   400 mm 

 SO 03 Přípojka NN elektro. 
 Pro provozní osvětlení pochozích ploch a poziční scénické nasvětlení tělesa rozhledny je nutné přivést 
potřebný příkon samostatnou NN přípojkou. Místo napojení NN přípojky řeší stejný problém jako napojení 
komunikační. Nejbližším místem s potřebnou kapacitou by bylo sportoviště s tenisovými kurty, které však 
s největší pravděpodobností nebude ještě vybudované. Rovněž nebudou založené ostatní přípojky pro další 
stavby v komplexu statku Bernard. Proto je třeba přivést NN přípojku buď z prostoru tribuny fotbalového 
hřiště, kde je relativně malý příkon ještě pokrytý rezervou. NN přípojka může být vedena zemním kabelem 
v trvalé trase, nebo kombinací zemním kabelem a vzduchem v provizorní co nejkratší trase, a později po 
postupném založení rozvodů NN pro další stavby napojena z bližšího místa sportoviště trvale do země. Zemní 
kabel by byl veden v souběhu s novou komunikací a opravenou polní cestou. V propočtu finančních nákladů 
bude uvedena dražší varianta delšího trvalého zemního kabelu. Předpokládaný maximální příkon 4,5 kW bude 
přenesen měděným kabelem CYKY 4x16. Zemní kabel bude uložen do výkopu hl. 55 cm. Vzdušné vedení by 
bylo po dřevěných sloupech v rozteči 25,0 – 30,0 m podle terénních možností s vyvedením přímo na rozhlednu. 
Základní délky vedení: 
---  zemní kabel celkové délky 395,0 m. 
--- kombinace zemního kabelu a vzdušného vedení – zemní kabel délky 105,0 m, vzdušný závěsný kabel na 
8 ks dřevěných sloupech délky 220,0 m. Celková délka vzdušného i zemního kabelu 325,0 m.  
 
C.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby. 
C.2a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky 
 stavebního pozemku. 
 Pro stavbu nebyl prováděn samostatný geologický a hydrogeologický průzkum. Staveniště má podle 
souhrnných údajů geologické služby a doplňujících údajů těžební společnosti v celé ploše vrstvy původních 
cyprisových jílů, které tvoří nadloží hnědého uhlí v různých mocnostech. Jedná se o původní rostlý únosný 
terén, na kterém je možné zamýšlenou stavbu realizovat. Podle podmínek na okolních pozemcích se spodní 
voda na staveništi neočekává. 
C.2b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem 
na stavby, které jsou kulturními památkami, nebo jsou v památkových rezervacích, památkových zónách a 
s uvedením způsobu jejich ochrany. 
 Pozemek se nachází v DP Alberov č. 30019, stanoveném MP dne 27.7.1962 pod č.j. 14.2/781/62, a 
zároveň v CHLÚ Alberov – velkolom Jiří č. 3118000. Dále se nachází na velkoplošném poddolovaném území 
č. 315, i když podle dostupných detailních map nejsou pod plochou pro umístění rozhledny podzemní důlní díla 
zaznamenána (viz. výkres limitů využití území z průzkumů a rozborů k Územnímu plánu Královské Poříčí). 
 Pozemek se nachází v zóně havarijního plánování chemických závodů Sokolov. 
 Ostatní omezení nejsou na staveništi evidována. 
C.2c) požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů. 
 Pro zamýšlenou stavbu nejsou uvažovány. 
C.2d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění funkce lesa 
 (PUPFL), s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé. 
 Pozemek se nenachází v zastavěném a zastavitelném území obce. Pro stavbu nebude třeba provádět 
vynětí ze ZPF, ani PUPFL. 
C.2e) územně technické podmínky dotčeného území, podmínky koordinace výstavby, příjezdy na stavební 
pozemek. 
 Územně technické podmínky dotčeného staveniště jsou popsány v předchozích kapitolách o staveništi. 
Podmínky koordinace výstavby jsou s ohledem na stavbu tzv. „na zelené louce“ standardní a nevyžadují 
zvláštních opatření. 
C.2f) údaje o souvisejících stavbách, bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zeminy, 
požadavky na venkovní a sadové úpravy. 
 Ve stavbě nejsou vyžadovány deponie. Zemina ze základů bude uložena na staveništi v množství, které 
bude zpětně použito do nasypání okolních ploch, případně bude odvezena na výsypku.  
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 Hrubá bilance zemních prací: 
Předpokládaný objem odtěžené zeminy pro založení stavby var. A max.:   do 25,0 m³ 
 
C.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání. 
 Základní bezpečnost stavby při jejím provozu je dána vlastním technickým návrhem stavby podle 
platných norem a předpisů. Rozhledna bude přístupná veřejnosti během dne, na požádání i ve večerních, 
případně nočních hodinách. Předpokládáme, že správu rozhledny bude provádět obec prostřednictvím vlastní, 
případně smluvní organizace, nejlépe té, která již hospodaří na statku Bernard. Vstup na rozhlednu bude bez 
průvodce na vlastní nebezpečí. Vstup bude standardně jištěn, proti nepovolenému vniknutí nebudou instalována 
mimořádná opatření (kamerový systém, ostnaté dráty apod.). Další případná ustanovení a pokyny, řešící provoz 
na rozhledně, budou již v pravomoci provozovatele. 
 
C.6 Propočet finančních nákladů na realizaci stavby. 
 

 
SO 01 ROZHLEDNA - PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 

    

 
VARIANTA  " A " 

    

Pol. Název položky, popis prací, prvků, dodávka + montáž Jednotka Výměra 
Jednotková 
cena EUR  

Cena EUR 

            

1 Inženýrská činnost, příprava stavby, technický, autorský dozor stavby   1 4 375 4 375 

2 Projektové práce, DUR, DSP, DPS + PR   1 17 500 17 500 

3 Zemní práce, výkopy m3 30 10 296 

4 Pilotové základy profilu 600 mm m 20 145 2 900 

5 Pilotové základy profilu 800 mm m 16 167 2 672 

6 Ostatní náklady spojené s provedením pilotáže   1 2 700 2 700 

7 Železobetonové základové pasy m3 15 145 2 175 

8 Nosná ocelová konstrukce natřená tuna 42,862 2 833 121 428 

9 Ocelová konstrukce stupňů schodiště, Corten ocel apod. tuna 7,02 2 833 19 888 

10 Ocelová konstrukce zábradlí žárově zinkovaná dl. 198 tuna 3,938 4 083 16 079 

11 Ocelová konstrukce zábradlí, nerezové madlo dl. 128 m tuna 0,35 17 500 6 125 

12 Dřevěná podlaha z fošen tl. 5,0 cm na podestách a mezipodestách m2 53,1 48 2 549 

13 Impregnace a nátěry dřevěné konstrukce m2 53,1 3 159 

14 Plechová střecha z profilovaného plechu na bednění m2 30 30 900 

15 Nátěry nosné ocelové konstrukce, povrch  m2 793,9 21 16 672 

16 Nátěry ostatních ocelových konstrukcí schodiště m2 128,5 8 1 028 

17 Ostatní náklady spojené se stavbou, lešení, jeřáby,ZS,VRN   1 10 503 10 503 

  Investiční náklady včetně VRN a ostatních nákladů bez DPH       227 949 

  DPH ve výši 20%       45 590 

  Celkové investiční náklady včetně VRN a ostatních nákladů vč. DPH       273 539 

 
 
 
 
 
 

 
SO 01 ROZHLEDNA - PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 

    

 
VARIANTA  " B " 

    

Pol. Název položky, popis prací, prvků, dodávka + montáž Jednotka Výměra 
Jednotková 
cena EUR  

Cena EUR  

            

1 Inženýrská činnost, příprava stavby, technický, autorský dozor stavby   1 3 541 3 541 

2 Projektové práce, DUR, DSP, DPS + PR   1 14 375 14 375 

3 Zemní práce, výkopy m3 20 10 200 

4 Pilotové základy profilu 800 mm m 24 167 4 008 

5 Ostatní náklady spojené s provedením pilotáže   1 2 700 2 700 

6 Železobetonové základové pasy m3 8 145 1 160 

7 Nosná ocelová konstrukce natřená tuna 20,972 2 833 59 414 

8 Ocelová konstrukce stupňů schodiště, Corten ocel apod. tuna 2,11 2 833 5 978 

9 Ocelová konstrukce zábradlí žárově zinkovaná, 165 m tuna 3,282 4 083 13 400 

10 Ocelová konstrukce zábradlí, nerezové madlo dl. 120 m tuna 0,328 17 500 5 740 

11 Dřevěná podlaha z fošen tl. 5,0 cm na podestách a mezipodestách m2 47,1 48 2 261 

12 Impregnace a nátěry dřevěné konstrukce m2 47,1 3 141 

13 Plechová střecha z profilovaného plechu na bednění m2 22 30 660 

14 Nátěry nosné ocelové konstrukce, povrch m2 447,8 21 9 404 

15 Nátěry ostatních ocelových konstrukcí schodiště m2 96,7 8 774 

16 Ostatní náklady spojené se stavbou, lešení, jeřáby,ZS,VRN   1 6 000 6 000 

17 Investiční náklady včetně VRN a ostatních nákladů bez DPH       129 755 

  DPH ve výši 20%       25 951 

  Celkové investiční náklady včetně VRN a ostatních nákladů vč. DPH       155 706 

 

 
SO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 

  

      

Pol. Název položky, popis prací, prvků, dodávka + montáž Jednotka Výměra 
Jednotková 
cena EUR  

Cena EUR  

1 Inženýrská činnost, příprava stavby, technický, autorský dozor stavby   1 1 291 1 291 

2 Projektové práce, DUR, DSP, DPS + PR   1 7 7 

3 Zemní práce, mělké výkopy pro úpravu pláně pod komunikaci m3 620 7 4 340 

4 Zpevněná polní cesta, kompletní dodávka a montáž, vč. ostat. nákl.  m2 1290 41 52 890 

5 Trávník kolem komunikace m2 590 8 4 720 

6 Ostatní náklady spojené se stavbou, lešení, jeřáby,ZS,VRN   1 3 187 3 187 

  Investiční náklady včetně VRN a ostatních nákladů bez DPH       66 435 

  DPH ve výši 20%       13 287 

  Celkové investiční náklady včetně VRN a ostatních nákladů vč. DPH       79 722 
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SO 03 PŘÍPOJKA NN ELEKTRO - PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ, varianta A - zemní kabel 

 

      

Pol. Název položky, popis prací, prvků, dodávka + montáž Jednotka Výměra 
Jednotková 
cena EUR  

Cena EUR  

1 Inženýrská činnost, příprava stavby, technický, autorský dozor stavby   1 375 375 

2 Projektové práce, DUR, DSP, DPS + PR   1 666 666 

3 Zemní práce M3 32 28 896 

4 Zemní kabel CYKY 4x16, kompletní dodávka a montáž m 395 14 5 530 

5 Ostatní náklady spojené se stavbou, lešení, jeřáby,ZS,VRN   1 466 466 

  Investiční náklady včetně VRN a ostatních nákladů bez DPH       7 933 

  DPH ve výši 20%       1 587 

  Celkové investiční náklady včetně VRN a ostatních nákladů vč. DPH       9 520 

 

 
SO 03 PŘÍPOJKA NN ELEKTRO - PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ, varianta B - zemní + zavěšený kabel 

      

Pol. Název položky, popis prací, prvků, dodávka + montáž Jednotka Výměra 
Jednotková 
cena EUR  

Cena EUR  

1 Inženýrská činnost, příprava stavby, technický, autorský dozor stavby   1 500 500 

2 Projektové práce, DUR, DSP, DPS + PR   1 666 666 

3 Zemní práce, výkopy rýhy pro položení kabelu M3 16 28 448 

4 Zemní kabel CYKY 4x16, kompletní dodávka a montáž m 105 14 1 470 

5 Závěsný kabel na stožáry m 220 12 2 640 

6 Dřevěné sloupy na betonovém základu ks 8 229 1 832 

7 Ostatní náklady spojené se stavbou, lešení, jeřáby,ZS,VRN   1 466 466 

  Investiční náklady včetně VRN a ostatních nákladů bez DPH       8 022 

  DPH ve výši 20%       1 604 

  Celkové investiční náklady včetně VRN a ostatních nákladů vč. DPH       9 626 

 

 
ROZHLEDNA BERNARD - REKAPITULACE INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 

   

      

  STAVEBNÍ OBJEKTY     EUR bez DPH 
EUR  
včetně DPH 

1 SO 01 ROZHLEDNA - VARIANTA     A     227 949 273 539 

2 SO 01 ROZHLEDNA - VARIANTA     B     129 755 155 706 

3 SO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY      66 435 79 722 

4 SO 03 PŘÍPOJKA NN ELEKTRO - VARIANTA     A     7 933 9 520 

5 SO 03 PŘÍPOJKA NN ELEKTRO - VARIANTA     B     8 022 9 626 

  Celkové investiční náklady varianta   A     302 317 362 781 

  Celkové investiční náklady varianta   B     204 212 245 054 
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2 Úvodní informace 
Zadavatel 
Název Mikroregion Sokolov - východ 
Sídlo Lázeňská 114, 357 41  Královské Poříčí 
IČ 709 48 755 
Oprávněný zástupce Ing. Ivan Stefan – předseda rady svazku 
E-mail sokolov.vychod@seznam.cz 
 
Zhotovitel 
Název Ing. arch. Petr Martínek 
Sídlo Karlovy Vary, Úvalská 604/2, 360 09 Karlovy Vary 
IČ 113 63 444 
Oprávněný zástupce Ing. arch. Petr Martínek 
E-mail atelier.martinek@seznam.cz  
 
Datum zpracování: 20. 8. 2011      Počet stran:  38  
 
Předmětem studie je přestavba důlního zakladače na rozhlednu. Zakladač ukončí sypání skrývky na Smolnické 
výsypce zhruba v r. 2016. V rámci projektu by měl být přesunut k chodovskému volnočasovému areálu Bílá 
voda a přestavěn na 30 m vysokou rozhlednu s výhledem na Sokolovskou pánev.      
 
Obrázek 1: Vizualizace, pohled přes vahadlo 

 
 
Studie je zpracována podle pravidel 21. výzvy ROP Severozápad.  
 
Vypracování studie bylo podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu 
Central Europe. Studie vzniká v rámci projektu ReSource. 
 
Grafické vizualizace, některé obrázky a technické údaje jsou převzaty z „Plánu zapojení hornických atrakcí na 
Sokolovsku do turistických cest“ (Ing. arch. Martínek a kol.). 
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3 Popis podstaty projektu a jeho etap 

3.1 Začlenění projektu 
Výstavbu rozhleden většinou chápeme jako budování atraktivity pro volný čas obyvatel i turistů. Jen málokdo 
buduje rozhledny pro pozorovací či obranné účely.  
 
Tabulka 1: Rozhledny v jiných operačních programech 

Název projektu Dotační program Prioritní osa Oblast podpory 
Jurkovičova 
rozhledna v Rožnově 
p. R.  
 

ROP Střední Morava 
 

Cestovní ruch 
Integrovaný rozvoj 
cestovního ruchu 

Výhon, turistický 
okruh s rozhlednou 
 

ROP Jihovýchod 
 

Rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu 

Rozvoj infrastruktury 
pro cestovní ruch 

Cyklotrasy v 
Heřmanicích, v 
Dětřichově a v 
Bogatynii, rozhledna 
v Heřmanicích 
 

OP Česko-Polsko 
 

Podpora rozvoje 
podnikatelského 
prostředí a 
cestovního ruchu 

Podpora rozvoje 
cestovního ruchu 

Rozhledna Přáslavice 
 

ROP Střední Morava 
 

Cestovní ruch 

Veřejná 
infrastruktura a 
služby cestovního 
ruchu 

 
Ze srovnání vyplývá, že rozhledna je obvykle umisťována do oblastí podpory zaměřených na cestovní ruch. 
Není však vyloučené ji umístit k jinému nosnému tématu, např. místní rozvoj, rozvoj měst. Navrhované 
začlenění rozhledny na Smolnici do struktury oblastí podpory ROP Severozápad ukazuje tabulka:  
 
Tabulka 2: Začlenění projektu a soulad s cíli ROP 

Prioritní osa 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 

Hlavní cíl prioritní 
osy 

Využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj CR v regionu 

→ Projekt využívá v rámci ČR ojedinělý technicko-přírodní potenciál pro 
vybudování turistické atraktivity. 

Specifický cíl 
prioritní osy 

Rozvoj a modernizace infrastruktury pro cestovní ruch. 

→ Projekt rozvíjí infrastrukturu pro cestovní ruch (dopravně dostupná turistická 
atraktivita) 

Oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu 

Globální cíl oblasti 
podpory  

Kvalitní infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. 
→ viz výše 

Rozvinutá základní a doprovodná infrastruktura pro turistiku 

→ viz výše 
Operační cíle 
oblasti podpory 
vč. uvedení, jak 
projekt přispěje 
k jejich naplnění 

Dobrá dostupnost a efektivní využití místních atraktivit pro rozvoj cestovního 
ruchu 

→ Rozhledna vybudovaná na důlním zakladači bude místní atraktivitou, dobře 

dostupnou (parkoviště, síť cest okolo) a efektivně využitou (nízké provozní 
náklady). Budoucí rozvoj hornického skanzenu by efektivnost znásobil. 

Relevantní 
podporovaná 
aktivita 

Revitalizaci a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek, 
kulturního dědictví a ostatních turisticky významných objektů pro jejich využití 
v CR (např. rozhledny, muzea, expozice, galerie, informační centra). 

Cíl projektu Přestavět důlní zakladač na rozhlednu a vybudovat přístupové cesty. 

 
Z tabulky je patrný soulad záměru s cíli oblasti podpory 4.1.  

3.2 Soulady s rozvojovými strategiemi 
Projekt spočívá v přestavbě důlního zakladače na rozhlednu ve volnočasovém areálu Bílá voda poblíž Chodova. 
Rozhlednu budou využívat hlavně obyvatelé z širšího okolí na vycházkách, vyjížďkách na kole, a turisté 
v Karlovarském kraji. Rozhledna přiláká návštěvníky a fyzicky zkultivuje širší okolí. Obecně tedy vyhovuje 
strategickým záměrům obnova krajiny po těžbě uhlí, tvorba atraktivit cestovního ruchu a výstavba 
(volnočasové) infrastruktury měst.  

3.2.1 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007-
2013 

Jednou z priorit národní koncepce je tvorba specifických regionálních produktů (priorita 1, opatření 2; str. 24). 
Rozhlednu vystavěnou na základech důlního zakladače považujeme za specifický turistický produkt 
Sokolovska. Rozhledna je dost zajímavá již sama o sobě (konstrukce, historický kontext). Navíc však 
v sousedství leží vodní nádrž Bílá voda a v řádu let bude v okolí rozšířena síť cest pro rekreační využití.  
 
Zdroj: http://jdem.cz/qnsa2 

3.2.2 Regionální operační program Severozápad 
Dotační program je členěn do oblastí podpory. V úvodu studie jsme již projekt rozhledny do struktury ROP 
Severozápad zařadili a popsali vzájemný soulad. 

3.2.3 Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 
Opatření A3 - Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství – jmenuje podobně jako státní koncepce mezi 
podporovanými aktivitami rozvoj turistických produktů (str. 6).  
 
Zdroj: Karlovarský kraj, http://jdem.cz/guhx7  

3.2.4 Program rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji 
Záměr přestavby zakladače na rozhlednu je v souladu s několika body programu. V opatření 1.1 Podpora 
rekonstrukce a výstavby kvalitní základní a doprovodné infrastruktury (str. 33) jde o aktivity 

• „budování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v (…)  těžbou postižených oblastech“ 
→ součástí projektu je příjezdová cesta a zázemí rozhledny. 

• „vytváření zařízení a areálů pro handicapované turisty a seniory“ → přístup na první etáž rozhledny 
(hlavní plošina) ve výšce 6,8 m po (bývalém) nabíracím rameni je koncipován jako bezbariérový. 

 
V úplném souladu s projektem je opatření 1.2 Podpora rekonstrukce kulturně-historických památek a jejich 
využití pro cestovní ruch (str. 33), které je zaměřeno i na technické památky. Podobné zaměření má opatření 
1.3 (podpora vytváření atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu v těžbou postižených územích; str. 33). 
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Opatření 3.1 Podpora vytváření krajských, mikroregionálních a místních produktů cestovního 
ruchu a lázeňství (str. 36) se týká projektu rozhledny velice úzce. Po vyhlídkách na okrajích dolu Jiří v Lomnici 
a Horním Pískovci je totiž projekt využití důlního zakladače prvním hmatatelným projektem na 
volnočasové/turistické využití důlní techniky Sokolovského revíru. Příklady ze zahraničí svědčí o 
realizovatelnosti podobných záměrů. 

Zdroj: Karlovarský kraj, http://jdem.cz/qm9c9 

3.2.5 Integrovaná rozvojová strategie svazku obcí Mikroregion Sokolov-východ 

Opatření 2.2 Zlepšení image regionu (str. 59) obsahuje aktivity, které jsou v souladu s projektem: 

• rozvoj veškerých aktivit, které zlepšují image regionu → rozhledna dělá ze slabé stránky mikroregionu 
silnou, a zlepšuje tak jeho image. Původně byl zakladač chápán jako stroj, od kterého se práší, jde hluk a 
je spojen s nevzhlednou dírou v zemi. Nyní z něj bude atraktivní rozhledna v příjemném prostředí, na 
kterou budou lidé rádi chodit;  

• propagace rekultivace, projekty zaměřené na rekultivace → rozhledna vyroste na rekultivovaném 
území, takže bude příkladem „povedené rekultivace“ (aneb „tady byla výsypka, teď je tu krásná 
rozhledna“); 

• podpora projektů na přeměnu využití povrchových dolů jako atrakce → ze zakladače se stane atrakce.  

Zdroj: Mikroregion Sokolov-východ, http://jdem.cz/qm9b8 

3.2.6 Integrovaná strategie rozvoje MAS Sokolovsko 

V opatření 2.2 Podpora cestovního ruchu a rekreace (str. 94) nachází projekt oporu jakožto turistická vyhlídka.  

Zdroj: MAS Sokolovsko, http://jdem.cz/guh27 

3.2.7 Studie proveditelnosti na využití Smolnické výsypky a možnosti znovuvyužívání 
původních industriálních oblastí ve městě 

Ze studie vzešly konkrétní návrhy na využité Smolnické výsypky. V zóně A5 byla navržena rozhledna. Studii 
objednalo město Chodov u firmy SCREEN ING s.r.o.  

3.2.8 Urbanistická studie rozvoje území Sokolovska  
Urbanistická studie vzniká ve stejnou dobu jako studie proveditelnosti pod vedením Ing. arch. Petra Martínka. 
Urbanistická studie popisuje (kromě jiného) tři hornické atrakce:  

• Rozhledna na Smolnické výsypce včetně kompletního řešení přístupu, parkování a 
• doprovodného programu. Venkovní expozice důlní techniky podél přístupové cesty k rozhledně. 
• Rozhledna Bernard s vyhlídkou do dolového území a s pevným místem pro dlouhodobé snímání 

časosběrného dokumentu o postupu těžby uhlí a přerodu dolů v kulturní hodnotnou krajinu. 
• Úprava dalších dvou míst pro pořizování dlouhodobého dokumentu o vývoji šachty v prostoru 

Podkrušnohorské výsypky a vyhlídky Pískový vrch.   
 
Rozhledna na Smolnické výsypce je navrhována jako součást turistické trasy po památkách a atrakcích 
hornické činnosti v regionu. Dalším návrhem je umístit poblíž rozhledny zachovalé části důlní kolejové 
dopravy. Celá tato venkovní expozice by mohla být řešena jako skanzen a spolu s rozhlednou by byla jediným 
externím komplexem památek na hornickou činnost v regionu.  

 
Urbanistická strategie vzniká komunitním způsobem na úrovni členských obcí Mikroregionu Sokolov-východ. 
Popisuje tedy záměry, které jsou obecně řečeno společným zájmem všech dotčených obcí.  

Zdroj: Mikroregion Sokolov-východ, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí  

3.2.9 Závěr 
Projekt je v souladu s rozvojovými strategiemi zejména proto, že buduje produkt pro cestovní ruch, který 
využívá unikátních specifik Sokolovska (těžba uhlí, přítomnost výsypek a zrekultivovaných ploch).  
 
Obrázek 2: Vizualizace, celkový pohled 

 

Projekt rozhledny je dále popsán v Urbanistické studii rozvoje území Sokolovska jako součást skanzenu těžby 
uhlí u Chodova. Studie vznikla komunitním způsobem a představuje tak rozvojový plán podporovaný okolními 
obcemi. Tím se projektu dostává podpory i na konkrétní místní úrovni.  

3.3 Místo realizace 
Rozhledna bude umístěna u vodní nádrže Bílá voda v Chodově na Smolnické výsypce. 
 
Parcela č. 2600/1 
Katastrální území Dolní Chodov 
Město Chodov 
Kraj Karlovarský 
GPS 12°44´25,44´´E, 50°15´23,5´´  
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Obrázek 3: Mapa kraje 

 
 
Obrázek 4: Letecký pohled na Sokolovsko (šipkami naznačen rozhled po Sokolovské pánvi) 

 

3.4 Výchozí stav 
Výchozí stav popíšeme v intencích fyzického stavu místa a cílových skupin 

3.4.1 Město Chodov a Bílá voda 
Město Chodov je po občanské stránce plně vybavené, zaměřené na průmysl, těžbu kaolínu a uhlí. Okolí města 
je těžce poznamenané těžbou (doly, výsypky) a přítomností průmyslových areálů, jako je Vřesová a dále menší 
Liapor, Lincoln, Chodos, ad. Pojem „vycházka za město“ se proto v Chodově v podstatě nepoužívá, protože 
v porovnání s jinými městy je nabídka vycházkových míst velice slabá.  
 
Situace se mění k lepšímu rozvojem areálu Bílá voda, který se nachází severně od města Chodova. Areál, který 
má město pronajatý od Sokolovské uhelné s dlouhodobou perspektivou užívání a rozvoje, je koncipován jako 
volnočasový. Oproti volnočasovému areálu stojí areál sportovní v Bezručově ul. u Chodovského potoka, který 
je tvořen fotbalovým hřištěm (Spartak Chodov), beach-volejbalovými hřišti a sportovní halou (v současné době 
ve výstavbě). Areál Bílá voda bude ze strany města nadále rozvíjen o další volnočasové aktivity.  
 
Z východní strany nádrže Bílá voda byla na požadavek města v roce 2003 Sokolovskou uhelnou vybudována 
písčitá pláž pro veřejnost, která slouží v letní sezóně pro rekreační a sportovní vyžití. Na přilehlých plochách 
kolem nádrže byla provedena lesnická rekultivace a zatravnění.  
 
Dále byl uskutečněn v r. 2009 projekt „Chodov - Bílá voda, komunikace“,1 jehož předmětem byla stavba 
asfaltové komunikace (640 m) a inženýrských sítí k lokalitě Bílá voda, které jsou nezbytné pro následující 
rozvoj Bílé vody jako příměstské rekreačně sportovní lokality.  
 
V poslední době přibyly pontony a outdoorové posilovací stroje. V r. 2010 vznikla studie výstavby asfaltové 
bruslařské dráhy a pruhu pro běžce a pěší o délce 1,5 km. Projektová dokumentace má vzniknout v r. 2011 a 
poté bude město shánět finance na výstavbu.2  
 
Mezi další uvažované projekty patří: 

• přestavba zakladače na rozhlednu,  
• křížová cesta včetně jednotlivých zastavení vedoucí od kostela v Chodově podél jezera Bílá voda na 

Smolnickou výsypku k rozhledně, 
• bobová dráha, 
• expozice důlní techniky mezi Bílou vodou a rozhlednou. 

 
Návrhy na budoucí dílčí využití Smolnické výsypky vyžadují vhodnou úpravu plánů sypání hlušiny: 

• areál pro off-road automobily a motorky, 
• venkovní koncertní areál, 
• venkovní filmový ateliér. 

 
Všechny tyto aktivity byly již projednány zpracovatelem studie s městem Chodov a společností Sokolovská 
uhelná (jednání vedl zejm. Ing. Leitgeb). Při jednáních byl vysloven předběžný souhlas z obou stran. Jednání 
budou pokračovat v režii města Chodov a dostanou se do větších detailů. V době zpracovávánítéto studie 
například probíhala jednání o převzetí vyřazených těžebních strojů a zařízení od Sokolovské uhelné. Město 
Chodov má s jednáními se společností Sokolovská uhelná dobré zkušenosti. Výše uvedené návrhy jsou 
zaneseny v Urbanistické studie rozvoje území Sokolovska. Dalším volnočasovým projektem poblíž Bílé vody 
je příměstský park naproti atletickému stadionu ŠAK Chodov; zatím ve stádiu záměru. 
 
Rekultivace přilehlé Smolnické výsypky bude lesnická se sítí cest (podrobně popsáno v následující kapitole). 
 

                                                 
1 Informace o projektu: http://www.15miliard.cz/projekty.php?id=599  
2 Zdroj: Proměny areálu Bílá Voda zdaleka nekončí - http://www.suas.cz/article/show/id/294 
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Zastavme se blíže u plánu přestavět zakladač na rozhlednu. Ten je stálicí v rozvojových plánech Chodova. 
Podrobně zpracovaný technický návrh pochází ze studie „Plán zapojení hornických atrakcí na Sokolovsku do 
turistických cest“, která je součástí projektu ReSource v rámci programu Central Europe.3 Tato studie je 
převzata do kap. 6 studie proveditelnosti.  
 
Závěrem lze říci, že Bílá voda se rozvíjí jako příměstský volnočasový areál s řadou atraktivit. Město je na 
venkovní volnočasové areály (park, lesopark, les, louky) chudé, a tak je pro něj Bílá voda klíčovým 
rozvojovým prostorem.  

3.4.2 Smolnická výsypka  

3.4.2.1 Současnost 
Smolnická výsypka se nachází ve východní části sokolovského revíru a je jedinou vnější výsypkou, na které 
jsou ještě ukládány skrývkové hmoty. Kolejovou dopravou se sem vozí z lomů Jiří a Družba.  

3.4.2.2 Ohraničení 
Výsypka je situována severně od města Chodova mezi obcemi Nová Role, Vřesová (plaviště popílku) a Stará 
Chodovská. Navazuje na Krušné hory. Pod patou jižních svahů výsypky se nachází kaolínový lom Osmóza. 
Západní část výsypky je využívána jako odkaliště elektrárny Vřesová. Výsypka se rozkládá na ploše 616 ha. 

3.4.2.3 Historie 
Východní část sokolovského uhelného revíru (Sokolovské pánve), v níž se nachází i Chodov, je území terciérní 
příkopové propadliny s osní linií směru západ  – východ. Terén  se nachází  v  nadmořské  úrovni  450  až 475 
m, tedy zhruba 400 m pod vrcholovou úrovní obou omezujících horských masívů – ze severu Krušných hor, 
z jihu Slavkovského lesa. 
 
Původní krajina v dotčeném území se vyznačovala poměrně velkým počtem vodních ploch. Terén plynule 
stoupal od jihu k severu mezi nadmořskými výškami 450 – 540 m. Středem území protékal od severozápadu 
k jihozápadu Černý potok.  
 
Smolnice – Pechgrün 
Název obce je odvozen od stromové smůly, kterou místní obyvatelé sbírali a zpracovávali. Český název byl 
stanoven v r. 1948. První písemná zpráva je z r. 1356, do r. 1850 obec patřila k Lokti, pak byla samostatnou. 
Zánik obce přinesla potřeba rozšířit výsypku velkolomu Jiří. V letech 1967-1968 došlo k demolici 76 obytných 
domů, požární zbrojnice, školy a kaple. Úředně Smolnice zanikla k 1. 4. 1980. V obci byla škola, stála zde 
kaplička z 18. století. Většinu původní zástavby tvořil hrázděnky. Ze spolků v obci působili dobrovolní hasiči, 
spolek ostrostřelců, dělnický vzdělávací spolek, zemědělské kasino, pěvecký spolek a ochotnické divadlo. Fara 
a pošta byly v Chodově.  
 
Nové Chalupy – Neuhäuser 
Osada náležela k obci Smolnice. Prvně připomínána v r. 1757. Osada ležela mezi Smolnicí a Vřesovou.  
 
Tabulka 3: Vývoj počtu obyvatel 

Rok Smolnice Nové Chalupy Stará Chodovská 
 Domů Obyvatel Domů Obyvatel Domů Obyvatel 
1869 50 298 14 79 31 205 
1900 74 514 15 83 53 474 

                                                 
3 Plné jméno projektu je "Utilisation of post-mining potentials for sustainable re-development in Central European mining cities and 
regions" (Využití hornictví pro trvale udržitelný rozvoj někdejších těžebních měst a regionů ve Střední Evropě). 

1930 - - 18 95 74 498 
1950 - - 14 39 - 282 
 
Stará Chodovská - Stelzengrün 
Český název obce byl po r. 1945 stanoven na „Chodovice“, od r. 1948 „Stará Chodovská“. Název byl odvozen 
od příslušnosti obce k chodovskému panství. První písemná zpráva o obci je z r. 1525, kdy je uvedena ve 
šlikovském urbáři jako součást statku Horní Chodov. K statku náležela do r. 1850 kdy se osamostatnila. Zkázu 
obci přinesl rozvoj těžby uhlí a výstavba palivového kombinátu ve Vřesové v 60. letech 20. stol. Část 
katastrálního území pohltila výsypka, část zatopila usazovací nádrž. Název Stará Chodovská se přenesl na 
sousední Novou Chodovskou.  

3.4.2.4 Rekultivace 
Cyprisové souvrství 
Nadloží uhelné sloje Antonín v lomech Jiří a Družba je tvořeno cyprisovým souvrstvím. Toto nadloží bylo 
jakožto skrývka přemístěno na výsypky Podkrušnohorskou, Smolnickou, Loketskou a další. Terciérní 
sedimentace je o mocnosti 120-200 m, z toho 

• 0-40 m jsou kaolinické jíly modrošedé barvy  
• 70-160 m jsou cyprisové jíly s organickými vložkami vodního korýše skořepatce (Cypris angusta). 

 
Na výsypkách s těmito zeminami se realizují přímé biologické rekultivace bez použití navezené a rozprostřené 
ornice. 
 
Lesnické rekultivace 
Do r. 2012 se v prostoru Smolnické výsypky počítá výhradně s lesnickými rekultivacemi na ploše 209 ha. 
Stejný závěr platí o rekultivaci ploch, které budou rekultivovány po ukončení sypání po roce 2016. Celková 
výměra zbylých ploch činí 202,57 ha lesnických rekultivací. 
 
Pro celkové oživení území bude v rámci rekultivací navržena cestní síť, která bude sloužit pro obslužnost 
celého prostoru a zároveň umožní pěší a cyklistické propojení Chodova s Krušnými horami.  

Jedním z hlavních důvodů pro volbu lesnické rekultivace je významná vazba na okolní lesní pozemky svahů 
Krušných hor.  

 
Prvořadým účelem lesnických rekultivací jsou mimoprodukční funkce lesa, zejména funkce půdoochranná – 
protierozní a funkce půdotvorná – meliorační. Zcela samozřejmě pak dobře založený rekultivační porost plní 
řadu dalších funkcí – zadržení vody v krajině, klimatickou, hygienickou, rekreační, ekologickou a v neposlední 
řadě i estetickou, kdy zapojený porost dokáže umělé novotvary přirozeně začlenit do okolí a zmírnit ostré 
přechody mezi rostlým terénem a výsypkou.  
 
Cyklostezky Smolnická výsypka 
Cyklostezky na Smolnické výsypce budou využívat cestní sítě rekultivací. Vzhledem k tomu, že není znám 
konečný tvar výsypky, tak jsou vyznačeny pouze orientační směry tras. Předpokládá se s celkovou délkou 
cyklotras 5,950 km, na kterých budou celkem 3 odpočívky s lavičkami, přístřeškem a informačními tabulemi. 
Uvažuje se s obnovou  2,9 km cest. 
 
Bílá voda 
U jižní části výsypky byla na požadavek města Chodov vytvořena v r. 2003 vodní plocha Bílá voda (koupaliště) 
se záměrem využít území jako koupaliště a rekreační zónu pro obyvatele města; na přilehlých plochách kolem 
nádrže byla provedena lesnická rekultivace a zatravnění. O dalších projektech na Bílé vodě se zmiňujeme 
v předchozí kapitole. 
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3.4.2.5 Biokoridory 
Smolnická výsypka má z hlediska své polohy a rozsahu významnou vazbu na biokoridory nadregionálního 
významu a to  

• NRBK K3 – krušnohorský, charakteru - mezofilní bučinný a mezofilní hájový. Tento biokoridor 
probíhá po úbočích Krušných hor a propojuje významná nadregionální biocentra Jezeří a Studenec. V 
blízkosti Smolnické výsypky na něm leží regionální biocentrum RBC 239 „Smrčina“; 

• NRBK K40 Ohře, jehož charakter je vodní, nivní, mezofilní bučinný a v zájmovém prostoru propojuje 
nadregionální biocentra Amerika a Svatošské skály. 

 
Přes výsypkové prostory východní části sokolovské pánve je navržen regionální biokoridor RBK 1000 a RBK 
1001, který propojuje navržená biocentra právě na výsypkách. V prostoru Smolnické výsypky se jedná o úsek 
RBK 1001 a regionální biocentrum RBC 1988 „Železný Dvůr“. Toto biocentrum je navrženo v JZ části 
Smolnické výsypky o velikosti cca 70 ha, zahrnuje přímo území výsypky a navazující prostor vodní plochy Bílá 
voda a její okolí. Stávající i navržený charakter je lesní a lada s dřevinami, doporučen je trvale řízený vývoj lesa 
a  spontánní vývoj u společenstev lad.  
 
Vhodné bude v budoucnu (po ukončení sypání) propojení tohoto biocentra pomocí lokálního biokoridoru přes 
lesní porosty na výsypce do regionálního biocentra RBC 239 „Smrčina“. 
 
Obrázek 5: Letecký snímek Bílé vody a okolí 

 

3.4.2.6 ÚSES na antropogenních uloženinách 
Vytváření ÚSES na  plochách postižených těžební činností má značná specifika vyplývající především z toho, 
že jde o antropogenní uloženiny , na nichž jsou nevyvinuté půdy a jejich charakter a  postupný vývoj lze jen 
odhadovat. Tuto nevýhodu lze částečně kompenzovat dostatkem prostoru pro navýšení minimálních 
prostorových parametrů biocenter a biokoridorů, aby po jejich založení bylo možné pro definitivní podobu 
ÚSES vybrat nejfunkčnější části. 
 
Při výsadbě lesních porostů či zakládání lučních porostů nebo mokřadů je nutná snaha napodobit druhovou 
skladbu co nejvěrněji  přirozenému ekosystému, používat výhradně domácí druhy dřevin, přihlížet k charakteru 
stávající zeleně v okolí, na výsypkách respektovat některá samovolně vzniklá společenstva a ponechat je 
přirozené sukcesi. U lesních společenstev by se měly po výsadbě a zapěstování vytvořit autoregulační 
mechanismy, které umožní ponechat tato společenstva přirozenému vývoji ( s výjimkou sanačních zásahů). 
Bude v nich později možný i výběrný způsob hospodaření , který umožní většinou stejně starý uměle založený 
porost postupně převést na porost  s přirozenou obnovou  a pestrou věkovou strukturou. Pro zvýšení druhové 
pestrosti a ekologické stability v krajině je třeba věnovat při výsadbě i hospodářských lesů zvláštní pozornost  
okrajovým (ekotonovým) společenstvům, která by se v budoucnu měla stát součástí ÚSES jako interakční 
prvky. Pro trvalé zachování travino-bylinných společenstev je nutné pravidelné kosení nebo pastva. 

3.4.2.7 Historie uhlí 
I když první zprávy o dolování v regionu se dochovaly v „Horní knize panství Sokolovského“, která zachycuje 
údobí let 1573-1789, jedná se převážně o informace o těžbě rud. Historie dobývání hnědého uhlí na Sokolovsku 
je tedy nepochybně kratší než na území Severočeské hnědouhelné pánve. První zmínka o těžbě uhlí, doložená 
zápisem do této knihy pochází z roku 1760. Záběry historických údajů této knihy však mohou být do jisté míry 
nepřesné, neboť samotné uhlí nepodléhalo až do roku 1793 hornímu řádu a mělo i z tohoto pohledu postavení 
dnešního „nevyhrazeného nerostu“. Ve smyslu tehdejší báňské legislativy proto jeho případný nález mohl 
využít bez omezení vlastník pozemku, neboť bylo jeho součástí. Hornímu řádu podléhalo pouze uhlí bohaté na 
železnou rudu, což bylo uhlí s příměsí sirníků železa (pyritu a markazitu).  
 
Ať již tomu bylo jakkoliv, byl zřejmě Karel Josef Klug prvním, kdo začal těžit uhlí v roce 1760 poblíž slepého 
příkopu v Královském Poříčí. Z údajů starých horních knih tedy vyplývá, že s první těžbou uhlí se začalo v 
obcích Královské Poříčí, Staré Sedlo a Dolní Rychnov a pak hlavně na přelomu 18. a 19. století následovaly 
další – Svatava, Mírová, Loučky, Nové Sedlo, Chranišov, Karlovarsko. Díky tomuto prostorovému vymezení 
lze tedy konstatovat, že dříve se začalo těžit uhlí ve východní oblasti.  
 
V západní oblasti jsou totiž první zmínky datovány lety 1830 až 1840 (Habartov, Bukovany). V roce 1945 bylo 
na Sokolovsku provozováno 39 hlubinných dolů a 15 malolomů, z nichž nejmenší Marta v Počernech těžil 
okolo 400 t uhlí ročně. Ke konsolidaci hornictví došlo teprve kolem roku 1948. V dalších údobích se postupně 
uzavíraly hlubinné doly a nastal rozvoj těžby na velkolomech. 
 
Období od roku 1960 je ve východní oblasti Sokolovské pánve spojeno nejdříve s lomem Družba v Novém 
Sedle a od roku 1981 s lomem Jiří ve Vintířově. Tyto dva lomy jsou stále v provozu a měly by též ukončit 
exploataci těžitelných zásob ve východní oblasti, ale i v celé SP.  
 
V rámci útlumového programu uhelného hornictví byly pro SP vyhlášeny  
územně ekologické limity maximálně možného rozsahu lomové těžby vládním usnesením č. 490/91 Sb. Tyto 
limity blokují v sokolovské pánvi 217 mil. tun geologických zásob  
hnědého uhlí.  
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3.4.2.8 Zdroje ke Smolnické výsypce 
• Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností 

v Ústeckém a Karlovarském kraji; kapitola 9: Rekultivace, závěrečná sanace a revitalizační opatření v 
oblasti Sokolov-východ sokolovské pánve. Odkaz: 
http://www.15miliard.cz/cd_fnm_oprava/cd/kapitola_9.htm 

• Kolektiv autorů pod vedením Ateliér T-Alan, s.r.o.: Územní prognóza území dotčeného těžbou hnědého 
uhlí na Sokolovsku. Odkaz: http://www.medard-lake.eu/file_download/78  

• Beranová-Vačicová, Romana: Zaniklé obce na Sokolovsku. Sokolov 2005. 
• Zpráva o činnosti RIM RRAE Karlovy Vary. Odkaz: http://www.3-

cip.com/manual_cd/uploads/files/cb_energy_conference_2_parkhotso-2005.pdf  

3.4.3 Cílová skupina 
Projekt je zaměřen na  

1. návštěvníky, kteří rozhlednu budou chápat jako cíl výletu; 
o (specifickou podskupinou jsou milovníci montánní, geovědní a průmyslové turistiky);  

2. obyvatele Chodova a okolí.  
 
Co se týče návštěvníků z jiných krajů a zahraničí, statisticky jsou evidováni hosté hromadných ubytovacích 
zařízení (tj. přespavší). V Karlovarském kraji jich je zhruba 650 tisíc ročně. Města Chodov či sousední Sokolov 
však zdaleka nepatří k perlám nabídky zdejšího cestovního ruchu, o čemž svědčí následující tabulka:  
 
Tabulka 4: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Chodově a Sokolově 

z toho 
Město Rok 

Počet 
přenocování rezidenti 

Průměrný počet 
přenocování 

Průměrná 
doba pobytu 

Čisté využití 
lůžek (%) 

2004 3 243 1 365 1,9 2,9 14,7 
Chodov 2005 4 226 1 198 2,5 3,5 25,5 

2004 23 259 9 721 2,4 3,4 35,9 
Sokolov 2005 26 867 10 211 2,6 3,6 35,6 

Zdroj: ČSÚ. Novější údaje nejsou pro Chodov veřejně dostupné. 
 
Místní obyvatelstvo, které rozhlednu může využívat na každodenní bázi, charakterizuje následující tabulka: 
 
Tabulka 5: Obyvatelstvo Chodova v r. 2009 
  Karlovarský kraj Okres Sokolov Chodov 
  % Abs. % Abs. % Abs. 

0 - 14 14,6% 44 911 15,50% 14 400 15,6% 2 927 
15 - 64 71,3% 219 497 71,50% 66 426 72,7% 13 613 Obyvatelé 

ve věku 65 a více 14,1% 43 228 13% 12 077 11,7% 2 186 
Počet obyvatel 307 636 92 903 18 726 
Rozloha (km2) 3 314 754 59 

Zdroj: ČSÚ 

3.5 Nulová varianta 
Nulová varianta představuje toto rozhodnutí: zakladač na Smolnické výsypce nebude městem Chodov využit 
pro přestavbu na rozhlednu. (A bude tedy nespíše prodán sběrně druhotných surovin.) 
 
 
 
 
 
 

Výhody Nevýhody 
• Investor ušetří peníze 
• Majitel zakladače jej může 

zpeněžit bez ohledu na 
„veřejné zájmy“ 

• Je uvolněn prostor (tj. 
kapacita týmu, finanční 
prostředky města, fyzický 
prostor) pro realizaci 
jiného projektu 

 

• Z praktických důvodů (doprava na místo) lze 
vyloučit využití jiného důlního stroje pro stavbu 
rozhledny na Smolnické výsypce  

• Kraj přijde o unikátní novou atraktivitu 
(technické řešení, vazba na region) 

• Výstavba nějaké jiné atraktivity na Bílé vodě se 
uskuteční o roky později 

• Studie „Konverze důlního zakladače na 
rozhlednu“ přijde vniveč 

• Menší synergický efekt s jinými budoucími 
atraktivitami 

• Možnost „zaseknutí“ ostatních projektů 
v důsledku neúspěchu prvního projektu 

 
Jiné rozvojové projekty spojené s Bílou vodou a Smolnickou výsypkou (viz kap. Výchozí stav) sice jsou 
s rozhlednou souvislé (místně, ideově), ale nikoliv existenčně. Nerealizace rozhledny tedy neovlivní rozvoj 
dalších projektů. Na druhou stranu je jasné, že například křížová cesta končící u rozhledny by byla zajímavější 
než cesta zakončená například u velkého kusu lomové žuly. 
 
Obrázek 6: Bílá voda (západní břeh) a Smolnická výsypka se zakladačem 

 
 
O nulové/alternativní variantě ve smyslu „technický návrh Ing. Martínka versus jiný technický návrh“ 
neuvažujeme, protože by se tyto návrhy lišily jen v detailech a nikoliv  v otázce finanční a funkcionální. 

3.6 Alternativní varianta 
Pokud se městu Chodov nepodaří uskutečnit konverzi důlního zakladače na rozhlednu, bude postupovat podle 
některého alternativního scénáře: 
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Tabulka 6: Alternativní scénáře 

Scénář Popis Hodnocení 

1 

Město se pokusí získat jiný důlní stroj. 
Muselo by se však poohlédnout dál než na 
Smolnickou výsypku, a to do dolu Jiří, a 
rovněž časově dál, protože stroje budou 
těžbou zaměstnané daleko za rok 2030.4 

Příliš nákladná kvůli vzdálenosti 
mezi dolem Jiří a Smolnickou 
výsypkou 

2 

Město zcela ustoupí od idey přestavby 
důlního stroje na rozhlednu a vyhradí 
dotčené místo pro jiný rozvojový projekt, 
například klasickou rozhlednu, důlní 
skanzen, lanové centrum.   
 

Pravděpodobná varianta; 
rozhodnutí o jiném projektu na 
tomto místě by však přišlo se 
zpožděním v řádu let, protože 
město má k dispozici řadu jiných 
rozpracovanějších projektů. 

 
Jako pravděpodobný alternativní vývoj vidíme realizaci jiného rozvojového projektu; město Chodov preferuje 
jinou menší rozhlednu.  

3.7 Aktivity projektu 
V této předběžné studii proveditelnosti stručně popíšeme průběh přestavby zakladače na rozhlednu. 

3.7.1 Přípravná fáze 
Hlavním obsahem přípravné fáze jsou jednání se Sokolovskou uhelnou o podmínkách využití pozemku a  
zakladače a  jeho přesunu na místo stání. Jakmile město dosáhne dohody, těžiště přípravné fáze se přesune na 
zpracování projektové dokumentace a získání příslušných souhlasů (územní řízení, stavební řízení). Další 
nezbytnou aktivitou jsou výběrová řízení (zhotovitel projektové dokumentace, základové desky a celé 
rozhledny). Již v této fázi probíhá propagace projektu  a komunitní projednávání (viz kap. 4). 
 
Obrázek 7: Jižní úpatí Smolnické výsypky, nahoře zakladač 

 
                                                 
4 Výjimkou je situace v dole Družba, kde bude  ukončena těžba uhlí k 31. 8. 2011 z důvodu sesuvu vnitřní výsypky dolu Jiří, jež 
zablokovala přístup k uhelné sloji na dolu Družba. Tato sloj však nakonec bude odtěžena, jen později a v opačném směru – od 
Královského Poříčí. V souvislosti se zastavením těžby budou rýpadla KU14 a KU03 i s pasovými vozy přesunuty na některé z 
montážních míst v okolí, než bude rozhodnuto o jejich případné likvidaci nebo odprodeji. Zdroj: Sokolovská uhelná, 
http://www.suas.cz/article/show/id/387.   
 

3.7.2 Realizační fáze 
Po umístění zakladače na místo stání může začít přestavba. Koordinace činností bude v režii projektového 
týmu, kde bude důležitou roli hrát poradce pro technické záležitosti. Postup prací je uveden v kap. 6. Fáze končí 
kolaudací rozhledny vč. zázemí.  

3.7.3 Provozní fáze 
O správě rozhledny se teprve rozhodne v budoucnu. Starat by se o ni mohl například nově vzniklý Hornický 
spolek Solles, jehož první aktivitou bylo umístění důlních vozíků na kruhový objezd a před městský úřad 
(dekorace). 

3.8 Návaznost projektu na další aktivity žadatele a ostatních subjektů 
V kap. Výchozí stav projektu jsme popsali plánované projekty města Chodov týkající se Bílé vody: 

• rekreační zázemí jezera Bílá voda, 
• dráha pro bruslaře a běžce, 
• křížová cesta, 
• skanzen důlní techniky, 
• off-road areál, 
• filmové ateliéry, 
• koncertní areál. 

 
Jednou za čas se v Chodově koná setkání hornických měst a obcí ČR s názvem Chodovské dolování. Je tomu 
tak zrovna v r. 2011. Pořádání této akce v Chodově značí, že přestavba zakladače na rozhlednu je odůvodněná, 
protože těžba je v Chodově nejen tradicí, ale dosud ještě realitou (hnědé uhlí, kaolín). V létě r. 2011 pokračuje 
výstavba nové sportovní haly v městském sportovním areálu. Ta doplní stávající nabídku sportovních ploch 
(fotbalová hřiště, otevřený atletický stadion, kurty pro plážový volejbal). Rozhledna by plnila funkci 
vycházkového cíle, který motivuje k pohybovým aktivitám. Sběrný dvůr v Husově ul. bude v r. 2011 přemístěn 
a na jeho místě je plánována výstavba příměstského parku, což jednoznačně zvýší atraktivitu Chodova, kde 
takový park dosud chybí. 

3.9 Významné socioekonomické efekty projektu 
Přímé Nepřímé 

• Pravděpodobně: práce pro místní 
firmy při realizaci rozhledny 

• Vyšší fyzická aktivita obyvatel 
Chodova (vycházky, projížďky 
k rozhledně) 

• Více návštěvníků Chodova  
• Památník těžby uhlí, popř. zaniklých 

obcí5 

• Více návštěvníků okolí 
• Vyšší poptávka po službách 

stravovacích zařízení a po sportovním 
zboží 

 

3.10 Časový harmonogram 
Ve finanční analýze v kap. 7 volíme jako rok realizace 2018. Je to však jen účelově zvolený rok. Skutečný 
termín realizace nelze určit. Jisté je, že zakladač půjde do výslužby po r. 2016. 
  
 
 
Tabulka 7: Harmonogram projektu 
                                                 
5 Čas ukáže, která interpretace převládne. 
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 Příprava Realizace (měsíce) Provoz 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Jednání se SUAS x              
Výběrová řízení x              
Projektová dok., územní a stavební řízení  x              
Terénní úpravy  x x x           
Základy     x          
Kolejová dráha      x x        
Komunikace, plochy        x x x     
Zeleň         x x     
Mobiliář           x    
Příprava  x x x           
Kotvení     x x         
Nové konstrukce       x x x x     
Kolaudace             x  
Kontrola konstrukce              Pravidelně 

 
Dle pravidel poskytovatele dotace budou průběžně zpracovávána monitorovací hlášení, monitorovací zprávy a 
závěrečná žádost o platbu. Vzhledem k předpokládané době realizace kratší než 1 rok bude projekt 
pravděpodobně jednoetapový. 

3.11 Monitorovací indikátory  
Pro oblast podpory 4.1 jsou k dispozici následující indikátory: 
 
Tabulka 8: Monitorovací indikátory 

Kód Název Plánovaná hodnota 

63/22/00 
Počet zrekonstruovaných památkových 
objektů  

0 

63/2/10 
Počet nových a zrekonstruovaných sportovně 
rekreačních zařízení 

1 

Indikátory nepovinné 

07/42/70 Počet zapojených partnerů 4 

3.12 Partnerství 
V případě, že žadatelem o dotaci na realizaci projektu bude město Chodov, je vhodné zvážit tyto partnery 
projektu: 
 

• Mikroregion Sokolov-východ jakožto realizátor projektu ReSource, ze kterého vzešla urbanistická 
studie a tato předběžná studie proveditelnosti. Mikroregion má zkušenosti se získáváním dotací a 
sdružuje sousední města a obce. 

• Sokolovská uhelná provádí těžbu na Sokolovsku a vlastní zakladač a dotčené pozemky. Pozor, 
v případě finančních vztahů mezi žadatelem a partnerem je třeba předem konzultovat přijatelnost 
partnerství s řídícím orgánem. 

• Střední škola či jiná podobná organizace z Chodova, Sokolova či Karlových Varů pro účast studentů na 
komunitní části projektu.  

• Chodovské informační centrum jako informační prostředník směrem do města a k turistům. 
• Obec Královské Poříčí bude pravděpodobně žadatelem o dotaci na rozhlednu u Statku Bernard, a tak je 

pro oba subjekty přirozené sdílet navzájem zkušenosti. 
 

Obrázek 8: Bílá voda – východní strana 

 
 
Obrázek 9: Koupání na Bílé vodě 

 
Zdroj: Město Chodov 
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4 Analýza trhu 
Rozhledna náleží do trhu volnočasových aktivit. Víme, že vstup na rozhlednu je zdarma a že ta je veřejně 
prospěšnou aktivitou. Když se lidé rozhodují o návštěvě rozhledny, zvažují i alternativy - jiné rozhledny, 
vyhlídky, kopce, lesy, parky a jiná místa, kde se neplatí vstupné. Zvažují ale i placené aktivity, jako třeba 
muzea či zpoplatněné rozhledny. Střet nabídky rozhledny na Smolnické výsypce a např. sokolovského muzea je 
však minimální. Rozhledna na Smolnici tedy nezpůsobí žádnému subjektu rozpoznatelný úbytek příjmů. 
Následující dvě kapitoly jsou proto spíše než analýzou přehledem.  
 
K vypracování této kapitoly jsme využili následující materiály: 

• Statistická ročenka Karlovarského kraje za rok 2010 
• Webové stránky popisovaných rozhleden, skanzenů a jiných institucí (analýza konkurence) 
• Internetové dotazníkové šetření 

4.1 Analýza relevantní konkurence  
Relevantní konkurenci vidíme v průmyslových skanzenech, muzeích (celá ČR a zahraničí), rozhlednách 
(Karlovarský kraj) a vyhlídkách (Sokolovsko). 

4.1.1 Průmyslové skanzeny 
Lidé se vedle kritiky dopadů těžby uhlí na životní prostředí zajímají o technickou stránku věci. Fascinují je 
důlní velkostroje (rypadla, zakladače), pásové dopravníky, kolejová doprava. Velkostroje si můžeme prohlížet 
z vyhlídek na činné doly, které jsou v případě sokolovského dolu Jiří v obci Lomnice a osadě Pískový vrch. 
Druhou možností je využít příležitostných exkurzí (např. při Hornickém dni v Chodově). Třetí možností je 
navštívit skanzen s velkostroji nebo pravidelné exkurze. 

4.1.1.1 Uhelné safari 
Těžební firma Czech Coal nabízí návštěvu činných mosteckých dolů Československá armáda a Vršany a 
rekultivované krajiny. Návštěvníci se zapisují do předem stanovených termínů prohlídek. Již na jaře bývají 
obsazeny všechny termíny do konce roku. Průvodci vozí účastníky exkurze terénními minibusy až 
k velkostrojům. Vzdálenost od Chodova je 87 km a lze ji pohodlně překonat vlakem. 
 
Obrázek 10: Exkurze v Uhelné safari 

 

Obrázek 11: Rypadlo Unex KU800/13 v dole ČSA 

 
 
Itinerář prohlídkových tras: 

• Lom Československá armáda: Vjezd do lokality, vnitřní vyhlídková terasa lomu, doprava terénním 
vozidlem k rypadlu KU800 a RK 5000 - těžba nadložních zemin a jejich ukládání (zakladač ZP 6600), 
těžba uhlí u rypadla KU300, přeprava uhlí pomocí dálkové pásové dopravy. Na zpáteční cestě ukázka 
rekultivací – budoucí jezero Most. 

• Lom Vršany: Vyhlídková terasa, vjezd do lokality k rypadlu KU800, které těží skrývkové zeminy, 
dálková pásová doprava, zakládání zemin, těžba uhlí u rypadla KU300, doprava uhlí pomocí dálkové 
pásové dopravy na překladiště uhlí, skládkový stroj. Na zpáteční cestě ukázka rekultivací – Hipodrom 
Most. 

• Rekultivační trasa: Budoucí jezero Most, vodní dílo Vrbenský (Matylda), vyhlídková terasa lomu 
Vršany (ukázka povrchové těžby uhlí), Hipodrom Most (případně vodní nádrž Benedikt). 

 
Vstupné: zdarma 

4.1.1.2 Ferropolis 
Jižně od Berlína se ve vzdálenosti zhruba 290 km od Chodova nachází rozsáhlá venkovní expozice důlních 
strojů na břehu zalitého povrchového uhelného dolu. Rozhledna na Smolnické výsypce je s tímto projektem 
úzce příbuzná v řadě ohledů. 
 
Ferropolis (železné město) je hornický park u saského města Dessau na břehu rekultivačního jezera Gremminer 
See. Víceúčelový park vznikal po skončení zdejší hnědouhelné těžební činnosti v 1. pol. 90. let 20. stol. Pro 
veřejnost je zde přístupný jeden z celkem 5 velkostrojů a muzeum v bývalé elektrické rozvodně. Dochována 
byla důlní železnice; je v běžném provozu a návštěvníci sem proto mohou přijet vlakem.V průběhu roku se zde 
pořádají koncerty a velké společenské akce, protože je zde místo pro 25.000 sedících diváků o rozloze 25.000 
m2.  
 
Obrázek 12: Rypadlo vystavené ve Ferropolis 

 

Obrázek 13: Zakladač vystavený ve Ferropolis 

 
 
V roce 2011 byly na střechy budov v areálu instalovány v rámci projektu Ferro Solar solární panely. Ty 
vygenerovaly dostatek elektrické energie pro velké festivaly Melt! a Splash. 
 
V minulosti se v lomu Galpa-Nord těžilo až 100 tisíc tun uhlí ročně. Zaměstnáno bylo až 60 tisíc lidí. Těžba 
nepatřila k nejefektivnějším: na kbelík uhlí připadalo šest kbelíků vody a pět kbelíků skrývky.  
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Obrázek 14: Rypadlo ve Ferropolis 

 
 
V roce 1991 se zde těžit přestalo stejně jako téměř všude ve středním Německu. Nápad na zřízení „železného 
města“ přišel z Dessau, z centra designového a architektonického stylu bauhaus. O realizaci se zasloužili bývalí 
pracovníci a místní obyvatelé. 
 
Ferropolis skýtá mnoho témat k zamyšlení: 

• mrtvé město průmyslového věku Nekropolis, hřbitov průmyslové moderny, 
• respekt před inženýrsko-technickým výkonem, 
• nová interpretace průmyslových kolosů pro účel turismu, kultury, umění, 
• gigantománie, vůle ovládat, totální účelová orientace „ať to stojí, co to stojí“, 
• „prehistoričtí ještěři se našli na ostrůvku a radí se o budoucím životě, v době, kdy jim podobní již 

vymřeli…“ 
 
Obrázek 15: Festival Splash 

 

Obrázek 16: Festival Melt! 

 
 

Mezi aktivity ve Ferropolis patří: 
• procházka mezi stroji; vylézt lze na jeden z nich; k dispozici je průvodce, popř. audio-průvodce, 
• lezení a slaňování na stroji, 
• projížďka terénním autem, 
• projížďka na vozítkách Segway, 
• kurz potápění, 
• dětské hřiště, 
• společenské akce (festivaly, koncerty), 
• sportovní akce (triatlon), 
• muzeum důlního provozu, 
• restaurace, zázemí, 
• projížďka na kole s průvodcem po okolí jezera. 

 
V dolu Golpa-Nord bylo ve všech obdobích nasazeno 18 důlních velkostrojů. Pět z těchto strojů bylo zajištěno 
(4 z nich jsou pod památkovou ochranou) a tvoří od r. 1997 jádro Ferropolis. Všechny stroje byly 
transportovány v r.1995 na své místo na poloostrově, budoucím Ferropolis. Služebně nejstarší stroj je 
korečkové rýpadlo 197, rok výroby 1941, díky svému častému přesunu byl nazván také „dostihovým koněm“. 
Urazil cestou dohromady 221 km a putoval přitom vícekrát mezi doly Golpa, Muldenstein, Gröbern a jejich 
haldami.  
 
Volnočasové využití dolu se datuje do r. 1995, kdy měla premiéru první procházka dolem (což trvalo do r. 
1998). Procházky dolem byly pečlivě naplánovány: schválení báňským úřadem, certifikovaní průvodci. Ti 
doprovázeli skupiny turistů na více než stovce průzkumných procházek po předem stanovených trasách skrz 
kaňony, náhorní plošiny, pouště, řetězce pahorků okolo dechberoucích písečných formací a malých vodních 
toků. Přišlo více než 6000 lidí. Každá cesta byla jedinečná, protože krajina se neustále měnila. A nakonec byla 
zatopena. 
 
Po r. 1994 byla určena suma téměř 6 milionů DM na přípravu areálu, na vystavení velkostrojů, kde se jednalo o 
jejich technické zajištění, zpřístupnění, na kolejové napojení a podobně. Na turistickou výstavbu areálu přišlo v 
následujících letech ve dvou balících vždy ještě jednou tolik financí ze spolkové země Sachsen-Anhalt a 
z Evropské unie.  
 
Obrázek 17: ITT Ferropolis Triathlon 

 
 
Projektu byla dána desetiletá lhůta hájení. Zdá se, že svou existenci dokázal obhájit.  
 
Zdroj: publikace k 10. výročí založení Ferropolis; webové stránky European Route of Industrial Heritage 
www.erih.net  
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4.1.1.3 Völklingenské hutě  
Völklingenské hutě jsou symbolem 19. století, století průmyslové revoluce poháněné párou a zpevněné ocelí. 
Nachází se v Německu na hranici s Francií ve městě Völklingen, jihozápadně od Frankfurtu, 600 km od 
Chodova. 
 
Obrázek 18: Vycházková trasa v hutích 

 

Obrázek 19: Völklingenské hutě  v noci 

 
 
Huť založil v roce 1873 kolínský strojní inženýr Julius Buch a ta se později stala největším německým 
výrobcem ocelových nosníků. Ve své zlaté éře zaměstnávala huť 17.000 dělníků, kteří za pomoci sárského uhlí 
tavili rudu dováženou z francouzského Lotrinska a ze Švédska. Po dlouhou dobu byla huť nejmodernější 
továrnou v celé Evropě. Rozkládala se na ploše 60 ha. Provoz byl ukončen v r. 1986. Dnes továrna patří do sítě 
světového kulturního dědictví UNESCO a tak jako Ferropolis má své pevné místo na Evropské trase 
průmyslového dědictví. Návštěvníci areálu obdivují na exkurzích s průvodcem (ale i samostatných 
procházkách) složitost a krásu továrny. 
 
Zdroj: webové stránky European Route of Industrial Heritage www.erih.net  
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4.1.2 Hornické skanzeny 
Tabulka 9: Hornické skanzeny v ČR 

Skanzen Lokalita/Provoz Zaměřen Vstupné Otvírací doba Zajímavosti 
Roční 
návštěv. 

Hornické muzeum 
Příbram 
 
www.muzeum-pribram.cz  

Středočeský kraj, Příbram 
 
 

Rudné hornictví, geologie 
 
61 stálých expozic v historických, památkově 
chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, 
Anenského a Drkolnovského dolu a v hornické 
chalupě na Březových Horách, a dále v pobočkách 
muzea 

40 Kč,  20 Kč  
zlevněné  
 

Sezóna: Út-Ne 
9-16 hod. 

Největší hornické muzeum v ČR 
 
1600 m hluboká jáma Prokop, parní těžební stroj Breitfeld 
– Daněk, hlavní šachetní budova Ševčinského dolu je 
navržena do seznamu UNESCO 

100.000  

Skanzen na dole Mayrau 
 
www.mayrau.wz.cz  

Středočeský kraj, Vinařice u 
Kladna 
 

Na hornickou činnost na Kladensku a Slánsku, 
rozloha areálu pro návštěvníky cca 4 ha..  
 
„Expozice posledního dne“,  v níž jsou prostory 
(zázemí, 130 m důlních chodeb) stroje a zařízení 
autenticky uchovány tak, jako by je horníci právě 
opustili.. 

40 Kč,  20 Kč 
zlevněné 

Celoročně 
Po – Ne 
9.00 –15.00 

Tři těžní stroje v původních strojovnách 
 
Strašidelné podzemí pro děti - 130 metrů důlních chodeb, 
které jsou plné strašidel, strašáků a strašidláků. 

9.000 

Solvayovy lomy 
 
www.solvayovylomy.cz   

Středočeský kraj, Svatý Jan 
pod Skalou 
Společnost Barbora 

Na těžbu, dopravu a zpracování vápence 
60 Kč, 40 Kč 
zlevněné 
 

Venkovní 
expozice 
přístupné volně 
po celý rok 
 
Sezóna: Út-Ne 
11-16 hod. 

Provozní a technologické budovy a rekonstruovaná 
úzkorozchodná lomová dráha 

 

OKD Landek 
 
www.landekpark.cz  

Moravskoslezský kraj, 
Ostrava 
Hornické muzeum OKD a 
Landek 

Na těžbu, geologii., archeologii, historii, přírodovědu 
+  areál určený pro sport, rekreaci a odpočinek. 
 
 

Dle expozic od 
70 Kč do 150 Kč 
, zlevněná za 
půlku 

Denně 9-18 hod. 
 

Propojení hornického muzea jako technické památky a 
vrchu Landek jako národní přírodní památky s bohatou 
vegetací. 
 
Podzemní expozice - kulturní památka důl Anselm, 
expozice důlního záchranářství, exponáty a expozice volně 
rozmístěné v areálu. 
 

Více než 
100.000 

Důl Michal 
 
www.dul-michal.cz  

Moravskoslezský kraj 
Ostrava - Michálkovice 

Na hlubinnou těžbu uhlí v Ostravě 

90 Kč, 65 Kč 
zlevněné; mimo 
sezónu 180 Kč, 
100 Kč zlevněné  

Út-Ne 9-17 hod. 

Prohlídková trasa v konceptu posledního pracovního dne: 
šaten až přímo k vlastní jámě v celé délce. Dále 
expozice důlního měřictví a geologie, první pomoci, 
dispečinku atd. 

 

Hornický skanzen dolu 
Paskov 
 
http://jdem.cz/qss95 

Moravskoslezský kraj, 
Staříč 
Důl Paskov 

Cvičná štola o délce 150 m; pracoviště v 
technologické posloupnosti jako ve skutečném dole 
včetně funkčních zařízení 

60 Kč, 40 Kč 
zlevněné 

Jen na objednání  
Sloužil jako "cvičná štola" pro školení zaměstnanců dolu a 
báňských záchranářů 

1.000 

Štola č. 1, Jáchymov 
 

Karlovarský kraj, Jáchymov 
Muzeum Sokolov 

Na historii hornictví v této oblasti a politické vězně 
30 Kč, 15 Kč 
zlevněné 

Sezóna: St-Ne 
10-15 hod. 

Součást naučné stezky  Jáchymovské peklo 
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http://jdem.cz/qstb8 Ve štole jsou k vidění ukázky různých druhů výdřev 
(dřevěná, ocelová,svorníková), důlních vozíků, ruční 
dobývací techniky (sbíječky, vrtná kladiva). 
 

Hornický skanzen ve 
Stříbře 
 
www.jdem.cz/qstd6 

Plzeňský kraj, Stříbro 
Hornicko-historický spolek 
Stříbro 

Hornická činnost ve zdejším revíru, důlní technika 
z celé ČR 

80 Kč, zlevněné 
40 Kč 

Sezóna: středa 
15-17 hod., 
sobota  9-14 
hod. 

Venkovní expozice důlní techniky, včetně funkční 
lokomotivy, která jezdí podél řeky Mže na trase o délce 
325 m; replika štoly s nainstalovanou technikou;  
Královská dědičná štola o délce 700 m 

 

Hornické muzeum ve 
štole Ondřej Šlik 
 
www.jdem.cz/qstf8 

Plzeňský kraj 
Planá 
 

Rudné hornictví 
60 Kč, 30 Kč 
zlevněné 

 
Labyrint chodeb o délce 200 m s výstavou rudného 
hornictví (technické exponáty, informační panely) 

 

Podkrušnohorské 
technické muzeum 
 
www.ptm.cz  

Ústecký kraj 
Most 

Dobývání a zpracování uhlí v centrální části 
severočeské hnědouhelné pánve 

60 Kč, 30 Kč 
zlevněné 

Sezóna: Út-Ne 
9-16 hod. 

Umístěno v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III. v 
Mostě-Kopistech; možnost fárání; expozice chemického 
zpracování uhlí. 
 

 

Muzeum v Harrachově 
 
http://jdem.cz/qstg4 

Hradecký kraj 
Krkonoše, Harrachov 

Místní rudné hornictví  
70 Kč, 40 Kč 
zlevněné 

Sezóna: Út-Ne 
9-17 hod. 

Těžní stroje důlní vozy, akumulátorová lokomotiva, důlní 
nakladač aj.; Prohlídková štola dlouhá 1000 m; mapy, 
fotografie 
 

 

Zábavné centrum řeky 
Ohře 
 
http://jdem.cz/qsth3 

Karlovarský kraj 
Královské Poříčí 
Obecní úřad 

Řeka Ohře a místní zajímavosti 
70 Kč, 40 Kč 
zlevněné 

Út-Ne 9-17 hod. 
Interaktivní modely z oblasti těžby uhlí (povrchový důl, 
hlubinný důl, elektrárna) 

15.000 

Muzeum Sokolov 
 
http://jdem.cz/qstk8 

Karlovarský kraj 
Sokolov 
 

Dějiny rudného a uhelného hornictví na Sokolovsku 
v sokolovském zámečku 

30 Kč 15 Kč 
zlevněné 

St-Ne 9-12 a 13-
17 hod. 

Exponáty od počátku těžby rud a uhlí až do r. 1989.  

Muzeum Krásno 
 
http://jdem.cz/qstm8 

Karlovarský kraj 
Krásno 

Hlubinná i povrchová těžba uhlí a rud 
30 Kč 15 Kč 
zlevněné 

Sezóna: St-Ne 9-
12 a 13-17 hod. 

Rozsáhlý areál býv. dolu Vilém; budova úpravny a dílen, 
těžní věž a těžní budova, strojovna, těžní parní stroj z dolu 
Marie z roku 1897; kolejová doprava 

 

Pozn.: Fotografie jsou v příloze studie. 

4.1.3 Rozhledny v Karlovarském kraji 
Tabulka 10: Rozhledny v Karlovarském kraji 

Název Poloha Kóta (m.n.m.) Výška (m) Materiál Zajímavost Vstup 
Hard Sokolov 460 14,5 hrázděná Chátrala, v r. 2001 obnovena v původním vzhledu 10 Kč 
Krásenská rozhledna Krásno, na žluté značce KČT nad Dlouhou stokou 777 25 kamenná Spirálovitá; poblíž protéká Dlouhá stoka, technická památka 0 

Rozhledna na Krudumu 
Na vrchu Krudum; značená trasa od kostela sv. 
Mikuláše (žlutá značka KČT) 

835 60, plošina 30 ocel Telekomunikační věž 0 

Diana Karlovy Vary, lázeňské lesy; na modré značce KČT 556 40 kamenná Vede k ní lanovka; restaurace 0 
Vyhlídka Karla IV. Karlovy Vary, lázeňské lesy; na žluté značce KČT 514 15 cihlová Nejstarší rozhledna v Karlových Varech 0 
Goethova vyhlídka Karlovy Vary, lázeňské lesy, žlutá značka KČT 638 42, plošina 34 cihlová Poblíž je vyhlídky Tři kříže; mimo provoz (8/2011) 0 

Doubská hora Karlovy Vary, lázeňské lesy 610 22, plošina 18 cihlová 
Součást hotelu; mimo provoz (8/2011); poblíž zřícenina 
kostela sv. Linharta  

0 

Klínovecká rozhledna Klínovec, nejvyšší bod Karlovarského kraje  1244 17, plošina 14 zděná V rekonstrukci; výhled i od její paty 0 
Rozhledna na 
Blatenském vrchu 

Horní Blatná; na žluté značce KČT 1023 21 zděná, dřevěná 
Leží na trase dvou oblíbených naučných stezek Vlčí jámy a 
Blatenský příkop. 

0 

Panská rozhledna Panský vrch u Drmoulu 650 55, plošina 40 ocelová Telekomunikační věž   
Hamelika Mariánské Lázně, vrch Hamelika; na červené značce 723 20 kamenná Vysoká válcová stavba, schodiště uvnitř 0 
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KČT 
Bismarckova rozhledna Cheb, vrch Zelená hora; na zelené značce KČT 637 18 kamenná Poblíž je televizní vysílač; 1 ze 3 Bismarckových věží v ČR 0 
Bismarckova rozhledna Aš, vrch Háj; na žluté a zelené značce KČT 757 24 kamenná Nejzápadněji položená vyhlídková věž v ČR 0 
Olověný vrch Olověný vrch (Bublava/Stříbrná) 802 16, plošina 13,5 zděná / dřevo Přilehlá restaurace; středisko zimních sportů  
Cibulka* Šibeniční vrch u Oloví 666 26 ocel, dřevo Vyroste na místě původní rozhledny, povede tu naučná stezka.  
Hraběnka* Větrný vrch u Ostrova 467 19 ocel, dřevo Název vychází ze siluety rozhledny (ladné ženské tělo)  
Rozhledna u Statku 
Bernard* 

Královské Poříčí 420 20 ocelová Vyhlídka na Důl Jiří 0 

Rozhledna v arboretu 
Antonín** 

Sokolov 420 ? ? Vyhlídka na Sokolovskou pánev 0 

Pozn.: (*) rozpracovaný investiční záměr, (**) uvedena v územním plánu. Fotografie jsou v příloze studie. Další plánované rozhledny: http://jdem.cz/rybv9.  

4.1.4 Vyhlídky na Sokolovskou pánev 
Tabulka 11: Vyhlídky na Sokolovskou pánev 

Poloha Kam vidíme Zajímavost, okolí 
Pískový vrch Důl Družba Vyhlídka na činný povrchový lom 
Lomnice Důl Jiří Vyhlídka na činný povrchový lom, zastávka naučné stezky 
Velká podkrušnohorská 
výsypka 

Důl Jiří a Družba, Sokolov Z nejvyšších míst na obrovské výsypce vidíme na Sokolov a okolí; hustá cestní síť vhodná pro cyklistiku 

Lítovská výsypka Habartov, Sokolov, jezero Medard, svahy Slavkovského lesa Na výsypce je naučná stezka, poblíž dvě jezera na koupání 
Pasecký vrch u Lobzů Sokolovská pánev od Sokolova směr Cheb Pohled ze Slavkovského lesa na těžební krajinu a rekultivační jezero Medard 
Pozn.: Fotografie jsou v příloze studie. 
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4.2 Analýza poptávky 
Návštěvnost rozhledny lze odhadnout jen zhruba. Vstupy na rozhledny jsou evidovány zřídka, a to jen u 
placených vstupů. Například na rozhlednu Hard v Sokolově šlo od ledna do září r. 2009 pouhých pár desítek 
lidí.6 U jiných rozhleden lze vycházet jen z odhadů. U historické Krásenské rozhledny jsou každý víkend fronty 
a přilehlé parkoviště je obléháno automobily.7 Měsíčně si pro turistickou známku přijde na obecní úřad zhruba 
50 lidí.8 Návštěvníků, kteří chodí pro tyto známky, je však jen zlomek. Celkem lze uvažovat o stovkách 
návštěvníků měsíčně.  
 
Dále lze postupovat srovnáním s jinými typy volnočasových atraktivit. Například Zábavné centrum řeky Ohře, 
pořízené za více než 30 mil. Kč, má na Statek Bernard v Královském Poříčí přitáhnout dle slov odhadu 15 tisíc 
lidí ročně.9  
 
Rozhledna na Smolnické výsypce bude unikátní zajímavostí města Chodova, jak již bylo popsáno v kapitole 
věnované marketingu. Má proto šanci zařadit se po bok nejnavštěvovanějších atrakcí Karlovarského kraje. Do 
karet jí hraje synergický efekt s areálem Bílá voda, kde se lidé koupou a procházejí. V odhadech 
předpokládáme, že se město Chodov jakožto předpokládaný realizátor projektu bude o rozhlednu starat 
(údržba) a bude ji propagovat jako volnočasový cíl, symbol těžby uhlí atp. 
 
Návštěvnost by se v prvních letech mohla pohybovat okolo 10.000 lidí ročně a později klesnout a dosáhnout 
rovnovážného stavu. První rok však bude návštěvnost násobně vyšší kvůli zájmu o nově vybudovanou 
rozhlednu. 
 
Tento hrubý odhad je podpořen výpočtem na základě počtu obyvatel a věkových skupin v Karlovarském kraji, 
který prezentujeme v následujících dvou tabulkách. Spočívá v odhadu, jaká část věkových skupin (0-14, 15-65, 
65 a více) navštíví rozhlednu jednak poprvé a jednak pravidelně každý rok.  
 
Tabulka 12: Orientační odhad návštěvnosti rozhledny 

 

Karlovarský kraj bez 
Sokolovska 

Sokolovsko bez Chodova Chodov 
Celkem 
v Karlovars-
kém kraji 

Je
d
n
or
áz
ov

ě 

7 % věkové 
skupiny 15-64 let 
a 10% skupiny 0-

14 let 

13 766 

10 % věkové 
skupiny 15-64 let a 
20 % skupiny 0-14 

let 

7 576 

60 % věkové 
skupiny 15-64 

let a 70 % 
skupiny 0-14 

let 

10 217 31 559 

K
až
d
or
oč
n
ě 

2% všech 4 295 5% všech 3 709 10% všech 1 873 9 876 

 
Tento odhad však nezapočítává přespolní návštěvníky odjinud z ČR a ze zahraničí.10 Další zvyšování 
předpokládaného počtu návštěvníků však vyvolává pochybnosti o přiměřenosti, a proto zůstaneme u odhadu 7-
                                                 
6 Zdroj: Infocentrum Sokolov 
7 Krásenská rozhledna vyhrála v anketě serveru iDnes.cz titul Nejhezčí rozhledna ČR.   
8 Zdroj: iDnes.cz, http://jdem.cz/qv8a6  
9 Zdroj: MF Dnes, 22. 8. 2011: Na statku Bernard u Královského Poříčí svítí model krajiny Poohří, http://jdem.cz/qz2m8.  

10 tisíc lidí ročně s tím, že jak bude vyprchávat étos novinky, statistiky návštěvnosti se posunou blíž k dolní 
hranici rozmezí.  
 
Velký návštěvnický potenciál se jistě skrývá v návštěvnících Karlovarského kraje. Ti však jezdí hlavně do 
lázní. O jejich pozornost se v krajském marketingovém přeboru uchází řada měst a atraktivit; pozice rozhledny 
nebude v boji o hosty z lázeňského trojúhelníku snadná zejména proto, že rozhledna by v Chodově byla 
solitérem ve volnočasové nabídce pro turisty.  Může se sice stát, že na parkovišti bude přijíždět autobus za 
autobusem, ale spíše bude město vděčné za příjezdy automobilů.  

4.2.1 Dotazníkové šetření 
V srpnu 2011 proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli okresu Sokolov. Oslovena byla jak mladší, tak starší 
generace; studenti, obecně obyvatelé, zaměstnanci podniků a zástupci státní správy. Šetření proběhlo přes 
Internet a k 20. 8. 2011 se jej zúčastnilo 247 lidí. Dvě pětiny z nich v Chodově žijí nebo pracují. 

4.2.1.1 Smolnická výsypka, Bílá voda a Chodov 

Tázaní lidé se měli vyjádřit k městu Chodov – čím vším je pro ně zajímavé (šlo zaškrtnout více odpovědí). Dvě 
pětiny uvedly, že v něm bydlí nebo pracují. Pětina lidí se přihlásila k tvrzením, že Chodov má zajímavé okolí a 
že „není zajímavé v podstatě ničím“.  Desetina lidí uvedla, že Chodov je hezké město příjemné pro život. 
Z odpovědí vychází Chodov jako málo oblíbené.    

 

 
 
 
Většina tázaných Smolnickou výsypku zná z osobní zkušenosti. Lze tedy říci, že jde o obecně známou lokalitu. 
Většina tázaných byla ovšem z Chodova (nelze tedy vyvozovat, že je Smolnická výsypka takto populární 
v celém okrese). 
  

                                                                                                                                                                                     
10 V roce 2009 navštívilo kraj 666 094 hostů, toho 68,6 % cizinců. Počtem přenocování na 1 000 obyvatel (13 604) se Karlovarský 
kraj v rámci České republiky umístil na 1. místě. Přenocování bylo celkem 4 189 554. Zdroj: Statistická ročenka Karlovarského kraje 
v r. 2010 
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Chodovští obyvatelé a další lidé navštěvují areál Bílé vody velice rádi. Necelá polovina tázaných tam totiž 
jezdí/chodí alespoň pětkrát ročně. 
 

                                              

 

4.2.1.2 Uhlí a rozhledny 
Mezi tázanými lidmi jsou rozhledny populární volnočasový cíl. Naprostá většina z nich za poslední dva roky 
nějakou v Karlovarském kraji navštívila. 

            
 

O něco méně populární jsou těžební stroje. Velká většina lidí o ně má zájem. (Ale nemá na ně kam chodit lézt 
či se dívat zblízka.) 

 
 
Tázaní lidé mají uhlí v úctě. Naprostá většina si myslí, že si obecně těžba uhlí zaslouží nějakou pamětihodnost. 
 

                            
 

Rozhledna? 
Záměr výstavby rozhledny výslovně podporuje 75 % tázaných lidí.  
 

                            
 

Rozhledna by většinu lidí donutila k častějším návštěvám. 
 

                           
 
A podle názoru tázaných by rozhledna přitáhla k návštěvě i lidi odjinud.  
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4.2.1.3 Slovní komentáře 
• Těžbou už nejsme zatíženi. Těžba dnes je jiná než v 90. letech, mnohem čistší, uspořádaná. V dolech je 

pořádek. Na Mostecku je měsíční krajina, tady ne. SUAS krajinu rozhodně nedrancuje, regionu to tu 
vrací. Zaslouží si naše poděkování. 

• Je to dobrý nápad, pouze ty náklady budou vyšší, protože je zapotřebí uvažovat i o údržbě, a to zejména 
lan. 

• U těchto projektů jde vždy o udržitelnost. Je to krásný nápad pokud bude finančně zajištěn provoz a 
údržba takového kolosu. Další problém budou sběrači kovů. 

• Z obdobných projektů v SRN (již realizované) lze potvrdit velký zájem turistů (návštěvníků) o 
takovouto "atrakci" ... viz technické památky. .. 

• Dobrý den, projekt rozhodně podporuji, rozhledna na Bílé vodě je tak trochu mým snem. Sice jsem měl 
představu zděné věže, případně spojené s budovou, ve které by mohlo být např. Hornické muzeum... 

4.2.1.4 Závěr 
Cílovou skupinou dotazníku byli lidé z Chodova, Sokolova a okolí, věkově a povoláním napříč skupinami. 
Tázaní lidé velmi dobře znají a často navštěvují Bílou vodu, Smolnickou výsypku. O Chodově však nemají 
valné mínění. Na rozhledny chodí rádi, zajímají je těžební stroje a o těžbě uhlí na Sokolovsku mluví 
s respektem. Velká většina z nich  dává rozhledně svůj hlas. Rozhledna by podle nich přitáhla lidi z širokého 
okolí a i oni sami by na Bílou vodu chodili častěji. 
 
Rozhledna z dotazníkového šetření vzešla jako poptávaná atraktivita s velkým návštěvnickým potenciálem. 

4.3 Marketingová strategie 
V této části definujeme poslání projektu, cíl projektu a strategii jeho dosažení. 
 
Funkce rozhledny jsou tyto: 

1. mimořádná volnočasová zajímavost pro obyvatele a návštěvníky Chodova;  
2. praktický objekt nabízející rozhled po Sokolovské pánvi; 
3. památka na těžbu uhlí na Sokolovsku; 
4. naučná, poznávací; 
5. první stavba případného budoucího hornického skanzenu v Chodově. 

 
Posláním rozhledny je rozmnožit příležitosti pro trávení volného času v Chodově a zároveň vybudovat 
pamětihodnost těžbě uhlí obecně. 
 
Hlavním cílem projektu je přestavět důlní zakladač na rozhlednu na Smolnické výsypce u Bílé vody 
v Chodově. Nositel projektu, město Chodov, se má zavázat k zodpovědné péči o rozhlednu v provozní fázi. 

Kýženým efektem má být obohacení života obyvatel Chodova, přitáhnutí návštěvníků odjinud a uvědomění si 
významu těžby uhlí pro Sokolovsko. 
 
Postup pro dosažení cíle je navržen v kapitole věnované aktivitám projektu. Na začátku projektu je poměrně 
podrobné zpracování záměru (studie Plán zapojení hornických atrakcí na Sokolovsku do turistických cest, 
studie proveditelnosti) a projednání s dotčenými institucemi. Tyto kroky již byly provedeny. Další postup bude 
spočívat zejména ve shánění finančních prostředků na projektovou dokumentaci a jednáních s majitelem 
zakladače a pozemku.  

4.4 Marketingový mix 

4.4.1 Produkt 
Popis produktu Objektivní zážitky Myšlenkové zážitky 

• Technicky zajímavá 
ocelová rozhledna 
vysoká 30 m 

• Bývalý zakladač 
• Částečně bezbariérová 
• Více vyhlídek, 

nejvyšší ve 29 m 
• Poblíž přírodní 

koupaliště, cesty, 
město, lesy 

• Výhled na 
Sokolovskou pánev 

• Zážitek z výšky 
• Pozoruhodné 

technické řešení 
• Více možností 

trávit čas v těsném 
okolí 

 

• Těžba uhlí – 
zničení/zrození 
krajiny 

• Zaniklé obce pod 
výsypkou vytvořenou 
zakladačem 

 
• (a další – viz 

Ferropolis v Analýze 
konkurence) 

 
Za dobré viditelnosti obsáhne pohled z rozhledny plochu větší než 650 km2 na horizontu od Doupovských hor 
přes Slavkovský les směrem k Chebu přes údolí Ohře.  
 
Obrázek 20: Výhled ze Smolnické výsypky - západ a jihozápad 

 
 
Obrázek 21: Pohled ze Smolnické výsypky - jih 
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Obrázek 22: Pohled ze Smolnické výsypky – jihozápad až jihovýchod 

 

4.4.2 Cena 
Vstup bude zdarma. 

4.4.3 Propagace 
Popíšeme komunikační kanály napojené na rozhlednu. Smyslem propagace je co nejvíce rozšířit povědomí o 
rozhledně, a tím zvýšit její návštěvnost. 
Ve fázi přípravy investičního projektu je vhodné projektový záměr zveřejnit a umožnit veřejnosti a různým 
subjektům vznést připomínky a případně je v projektu ošetřit. Včasným a důkladným zveřejněním lze 
dosáhnout hlubšího/vřelejšího přijetí projektu veřejností, a tím vyšší popularity rozhledny. Lze využít například 
tyto formy komunikace: 

• Uveřejnění na webových stránkách města Chodov, Mikroregionu Sokolov-východ; požádat o uveřejnění 
partnerské subjekty. 

o Následná propagace projektu na veřejných akcích, v budově městského úřadu, městské knihovny 
atp. s odkazem na tyto webové stránky. 

• Poskytnout rozhovor regionálním novinářům. 
• Poslat vhodně sepsané články do oborových médií, především turistických internetových serverů (tipy 

na výlety, památky, technické památky). 
• Uspořádání veřejného představení, pracovní schůzky. 

 
Ve fázi realizace je vhodné udržovat první dva výše jmenované komunikační kanály. To znamená zveřejňovat 
aktuální informace o průběhu realizace ve stylu tiskových zpráv.  
 
V provozní fázi je třeba provést počáteční velkou nárazovou kampaň a poté nastavit dlouhodobě udržitelnou 
marketingovou kampaň.  

• S otevřením rozhledny: 
o Rozeslat do médií tiskové zprávy o otevření rozhledny, požádat o provedení rozhovoru se 

zástupcem města. 
o Umístit informace o rozhledně na stránky města, turistické servery, Wikipedii, do infocenter, na 

webové stránky okolních měst, obcí a organizací, na stránky Karlovarského kraje.  
o Informovat Klub českých turistů, základní a střední školy v kraji, vysoké školy zaměřené na 

geologii a strojírenství, provozovatele hornických skanzenů v ČR a Německu 
o Sestavit volnočasové produktové/zážitkové balíčky, tj. plán aktivit (vč. stravování a ubytování) 

na část dne v okolí Chodova, který by zahrnoval návštěvu rozhledny.  
o Uspořádat slavnostní zahájení provozu, pozvat význačné osoby, zástupce veřejné správy, 

společnosti Sokolovská uhelná, německého partnerského města atd. Na programu může být 
ohňostroj, koncert, Den dětí atp.  

• Při provozu 
o Udržovat webovou stránku rozhledny, klidně v rámci webových stránek města (poloha, historie, 

popis, fotografie, okolí); s rozvojem dalších atraktivit u Bílé vody (koupání, skanzen, atd.) bude 
stoupat potřeba tyto atraktivity kvalitně prezentovat. 

o Pořádat exkurze pro školy. 
o Pořádat společenské akce jako koncert, sportovní událost (lezení, cyklistika, běh, pochod), 

ohňostroj. 
o Budovat hornický skanzen.  
o Rozvíjet síť cest okolo rozhledny. Vyznačit okruhy pro cyklistiku, chůzi, běh, nordic-walking.  
o Nabízet produktové balíčky s rozhlednou cestovním kancelářím a hotelům v lázeňských 

městech. 
o Zvážit možnost vybudování lezecké dráhy na rozhledně, umístění dalekohledu za účelem 

zvýšení atraktivity 

4.4.4 Místo 
Rozhledna bude stát na Smolnické výsypce u vodní nádrže Bílá voda.  
 

Výhody Nevýhody 
• Rozhled po Sokolovské pánvi 
• Blízkost Krušných hor 
• Sousedství vodní nádrže 
• V okolí síť cest  
• Blízkost města 
• Rozhledna je, na poměry 

rozhleden, ve velice nízké 
nadmořské výšce, takže 
návštěvníci nemusí šlapat do 
kopce 

• Přítomnost výsypky, jejíž 
rekultivace do podoby 
„hezké přírody“ potrvá roky 
(5-10 let) 

• Netradiční výhled na 
městskou zástavbu, 
industriální Sokolovskou 
pánev, kombinát Vřesová 
(může být i výhoda) 

 

4.5 Veřejná podpora 
Analýza konkurence ukázala, že vstup do naprosté většiny ostatních rozhleden v Karlovarském kraji je zdarma. 
Stejná situace bude na rozhledně na Smolnické výsypce. Relevantním trhem jsou rozhledny a vyhlídky 
v Karlovarském kraji. Jistý marginální průnik cílových skupin je např. s hornickým muzeem v Krásně. Je však 
malý, a proto jej nebudeme dále zvažovat. Na relevantním trhu tedy nevznikají žádné finanční toky 
k provozovatelům. Není zde konkurence.Existence rozhledny neovlivní tržby či zisk žádných subjektů. Proto 
její financování není veřejnou podporou.  
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5 Management projektu a řízení lidských zdrojů 
V následující tabulce uvádíme seznam osob zapojených do projektu. Členové týmu mají k dispozici veškeré potřebné zázemí, odbornost a zkušenosti. Projekt je proto po stránce organizační ve všech fázích velmi dobře zajištěn. 
 
Tabulka 13: Projektový tým 

Pozice v týmu Osoba Organizace Zkušenosti Příprava Realizace Udržitelnost 

Vedoucí  
Město Chodov, 
starosta 

Investiční projekty spolufinancované z dotace 
Koordinace projektu, jednání se SU, a.s., a 
partnery 

Koordinace výstavby, kontrolních dnů, 
komunikace s dodavateli a partnery 

Dohled nad dodržením výstupů projektu 

Manažer  Město Chodov 
Investiční projekty, projekty spolufinancované z 
dotace 

Dotační průzkum,  zajištění výběrových řízení, 
operativa 

Dotační management (popř. externí 
subjekt), operativa 

Dotační management (popř. externí subjekt) 

Asistent Město Chodov Agenda města Administrativní agenda  

Poradce – technik   Stavební činnost, ocelové konstrukce 
Účast na jednáních, konzultace s vedoucím a 
manažerem 

Účast na kontrolních dnech, komunikace 
s dodavateli a členy týmu 

- 

Účetní  Město Chodov Účetnictví obcí, dotace 
Zajištění účetních výkazů pro žádost o dotaci a 
rozhodnutí o předfinancování 

Vedení účetnictví, zajištění podkladů pro  
monitorovací hlášení a zprávy 

Podklady k monitorovacím zprávám, archivace účetních 
dokladů 

Zpracovatel žádosti 
o dotaci 

 
 

 Žádosti o dotace Zpracování žádosti o dotaci Spolupráce - 

Zpracovatel záměru 
Ing. arch. Petr 
Martínek 

OSVČ 
Dlouhá řada projektů (architekt, projektant, autor 
studií) 

Plán zapojení hornických atrakcí na Sokolovsku 
do turistických cest; předběžná studie 
proveditelnosti 

Autorský dozor, poradenství - 

Poradce 
Ing. Miroslav 
Makovička 

Mikroregion 
Sokolov-východ 

Investiční projekty spolufinancované z dotace 
Účast na jednáních, konzultace s vedoucím a 
manažerem, koordinace 

Účast na kontrolních dnech, komunikace 
s dodavateli a členy týmu 

- 
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6 Technické a technologické řešení projektu 
Následující podkapitoly jsou převzaty z Plánu zapojení hornických atrakcí na Sokolovsku do turistických cest 
(Ing. arch. Martínek a kol.). 

6.1 Popis zařízení 
Celé zařízení se skládá ze dvou základních částí - nabíracího vozu a sypacího vozu. Nabírací vůz nabírá horninu 
(cyprisové jíly) přivezenou nákladním vlakem z dolu a pomocí korečkového rypadla a pásového dopravníku ji 
transportuje na sypací vůz, který horninu ukládá pomocí dlouhého ramene s pásovým dopravníkem (výložníku) 
na výsypku. Obě části jsou spojeny ojí a pojíždějí za sebou po dvojici kolejí, uložených na dříve nasypaném 
terénu. Nákladní vlak se pohybuje po samostatné koleji. Zakladač sestává z kolejového podvozku a otočné věže 
s výložníkem a protizávažím. Natáčením věže je regulována vzdálenost od kolejové dráhy, do které je hornina 
sypána. Přibližně 70 m dlouhý výložník je vynášen protizávažím pomocí soustavy táhel, která vedou přes 
vrchol věže. Nosná konstrukce zakladače sestává z masivních příhradových a plnostěnných ocelových prvků. 
Stroj je dále doplněn několika nástavbami sloužícími jako provozní prostory, dílny, řídící kabiny či 
příslušenství a zázemí pro obsluhu. 
 
Obrázek 23: Letecký pohled na zakladač 

 

6.2 Situace stavby, přístupy 
Situování rozhledny je navrženo v blízkosti severozápadního břehu Bílé vody, na výškové kótě 490,0 m n. m., 
tedy přibližně nejvyšším místě nástupu na Smolnickou výsypku od města Chodova. Výběr lokality vyplývá jak 
z požadavku na vhodnou pěší dostupnost z města, tak z kriterií pro transport rozhledny na vybrané stanoviště. 
Dále sehrává důležitou roli ideové svázání stavby s místem a také působení objektu na návštěvníky 
z nejexponovanějších míst hráze Bílé vody – přístupů od města Chodova. Okolí rozhledny tvoří „náhorní“ 
plocha vyvýšená nad hladinou vodní nádrže přibližně o 26 m. Výška rozhledny bude s nástavbou (vyhlídková 
plošina na centrální věži) 30,4 m. Celkově bude stavba dosahovat absolutní nadmořské výšky 520 m. 
  
Přístup k rozhledně bude řešen nově vybudovanou komunikací navazující na stávající cestu vedoucí po hrázi. 
Komunikace bude vytvářet průchozí trasu tak, aby mohli návštěvníci rozhledny volit k návratu i jinou cestu než 

tu, kterou použili při příchodu. Pro navrhovanou komunikaci je uvažováno alespoň z jedné strany s možností 
pohybu automobilu technických služeb města a vozidel složek integrovaného záchranného systému ČR. 
 
Obrázek 24: Situace vč. legendy 
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Z hlediska místních podmínek se jedná o stavbu ve volné krajině, umístěnou na dosud nekonsolidovaném 
násypu cyprisových jílů. Mocnost násypu v místě rozhledny je odhadována na 39 m. Ačkoliv již bylo vysýpání 
v dotčeném místě ukončeno, probíhá stále sedání, což je nutné zohlednit při založení stavby na terénu. 
 

6.3 Úprava parteru a mobiliář 
Na přístupovou komunikaci navazuje upravená, zpevněná pobytová plocha obklopující rozhlednu, která 
návštěvníkům umožní prohlédnutí bývalého stroje ze všech stran. Bezprostřední okolí plochy bude oseto travou 
odpovídající jílové hornině výsypky. Zelené plochy budou doplněny výsadbou keřů a travin. Umístění 
hypotetického nabíracího vozu je v ploše vyznačeno vytvořením zpevněné plochy ze žulových odseků. Z této 
plochy povede prostřednictvím rampy nástup na první úroveň rozhledny. Celkem 10 parkovacích stání je 
umístěno podél komunikace, plocha je tvořena mechanicky zpevněným kamenivem, parkovací místa nejsou 
horizontálně nijak vyznačena, postačí svislé dopravní značení. 
 
Obrázek 25: Náhorní planina Smolnické výsypky připomíná měsíční pustinu (srpen 2011) 

 
 
Součástí parteru budou informační tabule, která názorné ukáží původní funkci zakladače, nabíracího a sypacího 
vozu, pásových dopravníků a korečkových rypadel; „životopis zakladače“ (technické údaje z doby provozu, 
stěhování, přestavba); informace o okolí (výsypky, zaniklé obce, města atp.). Zelené plochy budou dále 
doplněny kamennými megality a dalšími mohutnými kamennými bloky. Plocha bude doplněna základním 
mobiliářem, tj. lavičkami, umožňujícími odpočinek, a odpadkovými koši. Všechen mobiliář bude v provedení, 
která zajistí maximální odolnost vandalismu a minimální nároky na údržbu. 

6.4 Architektonický koncept 
Z hlediska architektonického je naším záměrem vytvořit svébytný prvek s nedotčenou monumentalitou, která 
přirozeně plyne ze samotných rozměrů stroje. Prvek, který reflektuje nejen svoji vlastní historii ale i historii 
Sokolovska jako takového. 
 
Použití zakladače jako vyhlídky v kontextu místa s důlní historií vyžaduje zachování jeho charakteru a z toho 
plynoucí čitelnosti, ne však nutně jeho plné autentičnosti. Pro zakladač je charakteristická příhradová věž 
usazená na masivním kolejovém podvozku a dlouhé rameno výložníku volně v prostoru vynášené soustavou 
táhel a protizávažím. Nabírací vůz je pro celý stroj funkčně nezbytným, ale archetypálně víceméně doplňkovým 
zařízením (to vyplývá i z možnosti jeho odpojení od celku), důležitým pro plnění původní funkce, tedy 
manipulaci s horninou, ale pro transformaci na vyhlídku méně podstatným. 
  
Z výše uvedeného vyplývá návrh použít pro rozhlednu samotný sypací vůz a z hlediska dokumentace původní 
funkce stroje nabírací vůz znázornit pouze v náznaku, vhodným architektonickým řešením. 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 26: Tělo zakladače 

 

Obrázek 27: Nabírací vůz nebude součástí rozhledny 

 
 
  
Vzhledem k charakteru nového využití navrhujeme ponechání pouze hlavních prvků a nosné konstrukce. 
Navrhujeme zachování podvozku, hlavní věže a výložníku s protizávažím a soustavou táhel. Zachovány budou 
vybrané komunikační prvky (lávky, schodiště, rampy a plošiny). Doplňující a nenosné části, které by zřejmě 
rychle podléhaly korozi a případnému vandalismu, jako jsou řídící kabiny, pomocná oplechování ad., budou 
odstraněny. Dále bude odstraněna veškerá elektroinstalace a pohonný systém včetně řídících zařízení. 
 
Obrázek 28: Tělo zakladače 

 

Obrázek 29: Nabírací vůz nebude součástí rozhledny 

 
 
  
Na základě bezpečnostních a provozních požadavků bude konstrukce doplněna novými schodišti, rampami a 
zábranami proti pádu osob. 
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6.5 Provozní řešení  
Ze změny provozu mobilního, permanentně pracujícího, stroje na statický prvek se zcela odlišnou funkcí 
vyplývá nutnost jeho úprav. Z provozního hlediska je nutné zajistit především bezpečnost osob, na zařízení se 
pohybujících. Provoz osob zde bude vždy na vlastní nebezpečí, bez vybírání vstupného. 
  
Provoz na rozhledně tak bude rozdělen do několika výškových úrovní s různou náročností přístupu a tím 
plynoucí zatížeností návštěvníky. 

6.5.1 Hlavní plošina 
Hlavní vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 6,8 m nad terénem. Pro přístup bude využit původní nakládací 
dopravník, kde bude po odstrojení vytvořena rampa. Pohyb návštěvníků tak bude sledovat původní pohyb 
zeminy po zakladači. Hlavní plošina bude rozměrově reflektovat půdorys „točny“ tj. bude kruhová o průměru 
max. 10 m , optimálně cca 5 m, a umožní tak shromáždění relativně velkého počtu osob, bude zde možné 
pořádat pikniky atd. Jedná se tedy o hlavní rozptylovou plochu, která umožní shromáždění maximálně 50 osob 
(při průměru 5m). Tento počet odpovídá cca 1 autobusu plnému návštěvníků. Plochu lze dle potřeby provozu 
zvětšit až na průměr 10 m. Na hlavní plošině/točně je usazena centrální příhradová věž, která poslouží jako 
nosná konstrukce pro instalaci schodišť zpřístupňujících vyšší úrovně rozhledny. 

6.5.2 Výložník 
Další přístupnou úrovní bude po odstrojení všech mechanicky pohyblivých částí pásového dopravníku, 
celkovém vyztužení a vytvoření vložené lávky rameno výložníku, které bude sloužit jako promenáda s délkou 
70 m ve výšce cca 9 m nad terénem. Převýšení mezi hlavní plošinou a výložníkem, činící 2 m, bude 
překonáváno samostatným přímým jednoramenným ocelovým schodištěm vedoucím od paty hlavní příhradové 
věže. Boční stěny příhradového nosníku budou doplněny o prvky zábradlí tak, aby byly splněny požadavky na 
bezpečnost provozu návštěvníků. 
 
Obrázek 30: Obsluha zakladače  na výložníku (8/2011) 

 

Obrázek 31: Obsluha stroje na výložníku - perspektiva 

 
 

6.5.3 Střední plošina (vahadlo) 
Následující přístupná plocha bude vytvořena na rameni vahadla (rameno s protizávažím výložníku) ve výšce 
15,4 m nad terénem. Přístup na tuto úroveň bude zprostředkován samostatným točitým schodištěm, začínajícím 
na úrovni hlavní plošiny a vedoucím vnitřkem příhradové věže až do vrcholu. Horní plocha vahadla je upravená 
jako pochozí a opatřená po celém obvodu zábradlím. Náročnost jeho transformace pro volný přístup osob tím 
bude výrazně snížena. 

 
Obrázek 32: Vizualizace, pohled na horní plošinu 

 

Obrázek 33: Vizualizace, pohled z výložníku 

 

6.5.4 Horní plošina 
Horní plošina je umístěna ve výšce 28,9 m nad terénem, v místě, kde se dnes na stroji nachází ocelová lana a 
část kladkostroje spojující výložník se závažím. Zde se nepředpokládá již takový počet návštěvníků. Přístup na 
horní plošinu bude zprostředkován točitým schodištěm umístěným uvnitř centrální příhradové věže. Horní 
plošina je rozměrově nejmenší. Celá bude řešena v podobě „klece“ vymezené transparentní ocelovou sítí, 
zajišťující bezpečnost osob. 

6.5.5 Přístupová komunikace a pobytová plocha 
Souvrství komunikace sloužící pro přístup z hráze Bílé vody k samotnému zakladači bude řešeno formou 
zhutněného kameniva s vyšší únosností v jižní části (přístup od města). Pobytová plocha okolo rozhledny bude 
mít povrch upraven formou lehkého mlatu, tj. vrstvou zhutněného kameniva malé únosnosti (pro pěší provoz), 
stejně jako přístupová komunikace pro pěší od Bílé vody. 

6.6 Infrastruktura 
K objektu rozhledny bude přivedena NN přípojka elektrické energie. Z hlediska bezpečnosti letového provozu 
vyplývá nutnost opatřit rozhlednu na klíčových místech signalizačním osvětlením, jehož napájení lze řešit 
použitím akumulátorů v kombinaci s fotovoltaickými články. Konstrukce rozhledny bude uzemněna. Podrobný 
návrh provedení bude řešen v rámci následujících fází zpracování projektové dokumentace.  
  
Objekt rozhledny bude osvětlen tak, aby umožnil případné noční prohlídky. Základní osvětlení bude pouze 
dekorativní. Nasvícena bude pevná spodní část i příhradové konstrukce, objekt bude po nasvícení výraznou 
noční dominantou pro široké okolí. 
 
Na rozhledně bude instalován kamerový systém pro zajištění kontroly bezpečnosti s napojením na PČR.  

6.7 Návrh etapizace prací při realizaci stavby 

6.7.1 SO 01 - Konverze zakladače 

6.7.1.1 Příprava zakladače 
Demontáž všech nenosných částí a prvků, které nejsou potřebné pro transport a nebudou zachovány na 
rozhledně (kabiny, dílny, místnosti pro údržbu, příslušenství, elektroinstalace, řízení, pohon). Dále nahrazení 
ocelového lanoví plnými ocelovými profily a očištění povrchu otryskáním, případné zvýšení únosnosti či 
ztužení vybraných prvků a částí rozhledny (dle statického posouzení). 
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6.7.1.2 Transformace zakladače na rozhlednu 
Montáž nově navrhovaných prvků schodišť, ramp a zábradlí, realizace vyhlídkových plošin, konzervace 
povrchu a provedení nátěrů, provedení elektroinstalace (signalizační osvětlení), aretace rozhledny proti 
pojezdu, dokončovací práce a příprava na transport. 
 
Transport zakladače do místa rozhledny. Transport lze provést po vlastní ose po kolejové dráze, vybudované 
pro tento účel a vedené až na konečné stanoviště a to buď pomocí vlastního pohonu, který by byl následně 
demontován, nebo pomocí jiného kolejového vozidla zapojeného s rozhlednou do soupravy. 

6.7.2 SO 02 - Hrubé terénní úpravy a příprava území 
• základní přístupová cesta je vybudována v rámci rekultivací 
• příprava staveniště, dorovnání povrchu pod kolejovou dráhu 
• montáž a demontáž transportní kolejové dráhy pro přesun zakladače do trvalé polohy 
• trvalá kolejová dráha včetně podkladních vrstev základové konstrukce 
• vybudování kolejové dráhy a konečného stanoviště 

6.7.3 SO 03 - Úpravy parteru a mobiliář 
• osazení prvků mobiliáře 
• čisté terénní a sadové úpravy 
• komunikace a zpevněné plochy 
• dokončovací práce 

6.7.4 SO 04 - NN elektro přípojka 
NN přípojka v délce max. do 500 m z rozvodů pro budoucí osvětlení areálu kolem Bílé vody.  

6.8 Odhad časové náročnosti realizace 
Celková doba realizace všech objektů při souběžném provádění je odhadnuta na  11 měsíců. Celková doba 
realizace závisí na pracovních kapacitách zhotovitele a na metodě postupu výstavby. Při realizaci lze dosáhnout 
zkrácení této doby v řádu týdnů. 
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7 Finanční plán a hodnocení finanční efektivity projektu 
Financování projektu je možné jen s využitím dotace, protože městský rozpočet má svůj strop a „tlačí“ na něj řada jiných projektů, mezi nimiž rozhledna nepatří k nejdůležitějším. Existuje celá řada dotačních titulů. V současné 
době probíhají přípravná jednání o novém dotačním období regionálních operačních programů. Dále existuje dotační program na zahlazování následků těžby. Vzhledem k měnícím se podmínkám dotací nelze v současné době určit 
konkrétní dotační titul. Předfinancování projektu by město Chodov dokázalo zajistit z vlastních zdrojů. Vzhledem k dobrému přístupu města k bankovnímu financování je přijatelné i předfinancování úvěrem.  
 
Tabulka 14: Celkové rozpočtové náklady projektu 

Typ výdajů Položka rozpočtu Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH 

SO 01 - Konverze zakladače 9 319 000 1 863 800 11 182 800 

SO 02 - Hrubé terénní úpravy a příprava území 2 063 600 412 720 2 476 320 

SO 03 - Úprava parteru a mobiliář 1 332 000 266 400 1 598 400 

SO 04 - NN elektro přípojka 230 000 46 000 276 000 

Zabezpečení výstavby - inženýrská činnost 855 000 171 000 1 026 000 

  

Součet hlavní způsobilé výdaje 13 799 600 2 759 920 16 559 520 

Výběrová řízení 175 000 35 000 210 000 

Žádost o dotaci 150 000 30 000 180 000 

Dotační management 120 000 24 000 144 000 

Řízení projektu 202 500 0 202 500 

Publicita 40 000 8 000 48 000 

Ostatní 
způsobilé 
výdaje 

Součet ostatní způsobilé výdaje 687 500 97 000 784 500 

Celkové způsobilé výdaje projektu 14 487 100 2 856 920 17 344 020 

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu 4 616 400 923 280 5 539 680 

Pořízení zakladače 4 616 400 923 280 5 539 680 

Celkové náklady projektu 19 103 500 3 780 200 22 883 700 

7.1 Plánovaná rozvaha 
V tabulkých uvádíme jako rok realizace 2018, což je (velice) optimistická varianta vývoje. 

7.1.1 Přehled majetku 
Uvádíme pohled na rozvahu v čase. Dlouhodobý majetek je tvořen zakladačem, stavebními objekty SO 01 - Konverze zakladače, SO 02 - Hrubé terénní úpravy a příprava území, SO 03 - Úprava parteru a mobiliář, SO 04 - NN 
elektro přípojka a ostatními výdaji (žádost o dotaci, výběrová řízení, dotační management, řízení projektu, publicita). Odpisy jsou rovnoměrné.  
 
Tabulka 15: Přehled pořízeného majetku (tis. Kč) 
      Přípravná Realizační Provozní fáze prodloužená na referenční období 

      2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

A. Pohledávky za upsaný ZK     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek     0 22 635 22 131 21 626 21 142 20 657 20 172 19 687 19 202 18 717 18 233 17 748 17 263 16 778 16 293 15 808 15 323 

C. Oběžná aktiva     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aktiva celkem     0 22 635 22 131 21 626 21 142 20 657 20 172 19 687 19 202 18 717 18 233 17 748 17 263 16 778 16 293 15 808 15 323 

 
Tabulka 16: Nastavení odpisů (tis. Kč) 

Kategorie Odpis. skupina Počet let Koef. 1 Koef. 2+ Pořízeno 

Budova 6 50 1,02% 2,02% 21 189 

Zpevněné plochy 5 30 1,40% 3,40% 1 598 

Vybavení  4 20 2,15% 5,15% 48 

Billboard a pamětní deska 1 3 20,00% 40,00% 48 
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 Tabulka 17: Odpisy (tis. Kč) 

Kategorie Pořízeno 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Budova 21 189 216 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 

Zpevněné plochy 1 598 22 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Vybavení  48 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Billboard a pamětní deska 48 10 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Odpisy celkem   249 504 504 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 486 

7.1.2 Přehled zdrojů financování projektu v investiční fázi 
Město Chodov má dost finančních prostředků na předfinancování projektu (nejen) v investiční fázi z vlastních zdrojů, a proto budeme v kalkulacích uvažovat tuto variantu. Běžný rozpočet se pohybuje okolo 140 mil. Kč, 
investiční je 40-50 mil. Kč. Investiční fáze bude trvat zhruba 1 rok. Během dalšího půlroku proběhne vyúčtování a bude proplacena dotace (počítáme s 85% dotací).  
 
Tabulka 18: Zdroje financování v investiční fázi (pasiva) (tis. Kč) 

Položka 2018 

A. Vlastní kapitál 16 071 

  I. Základní kapitál 16 071 

  II. Výsl. hosp. ( inv. f.) 0 

B. Cizí zdroje 0 

  I. Rezervy 0 

  II. Dlouhodobé závazky 0 

  III. Krátkodobé závazky 0 

  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 

C. Časová rozlišení 0 

Pasiva celkem 16 071 

 
Město Chodov má však dostupné relativně levné úvěrové financování a i tato možnost předfinancování projektu z cizích zdrojů je možná. Město potřebuje překlenovací úvěr na krátkou dobu po dobu realizace projektu a může jej 
splatit po obdržení dotace. Jde tedy o dobu cca 1,5 roku. Při úroku 2,5 % p.a., úvěru 14,72 mil. Kč je roční splátka dvouletého úvěru 7,58 mil. Kč, přeplacení úvěru 443 tis. Kč.  Pro kterou variantu se město rozhodne bude záležet 
na aktuální nabídce bank, na finanční situaci města a rozpočtových požadavcích jiných projektů. 

7.2 Plánovaná výsledovka 

7.2.1 Provozní náklady 
Náklady na osvětlení poziční a provozní jsou stanoveny odborným odhadem a vychází z předpokladu celoročního provozu. Rozhledna bude využívána z 90 % při denním osvětlení, noční provoz uvažujeme v 5 % dnů, zbývajících 
5 % je vyhrazeno pro přechodné stmívání. Předpokládaná spotřeba elektrické energie za rok je odhadována do 4.000 kWh. V čase jsou náklady zvyšovány o 2,5 % pro pokrytí růstu cen. 
 
Tabulka 19: Provozní náklady (tis. Kč) 

Položka Za jednotku 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Inflace 2,50%                                 

Elektrická energie pro osvětlení 30 31 32 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42 43 45 

Odvoz odpadků, ošetřování zeleně a pobtové plochy 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 

Kontroly a revize 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 

Údržba mobiliáře a parteru 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 

Mzdové náklady na obsluhu 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 
Roční podíl na částce za renovaci nátěru (jednou za 
10 let) 

220 226 231 237 243 249 255 262 268 275 282 289 296 303 311 319 327 

Odpisy   249 255 262 268 275 282 289 296 304 311 319 327 335 343 352 361 

Celkem 315 572 586 601 616 631 647 663 680 697 714 732 751 769 789 808 828 

Pozn.: Položky rostou každoročně o 2,5 % pro započítání růstu cen.   

7.2.2 Provozní výnosy 
Vstup na rozhlednu je zdarma, a tak z ní nepoplynou žádné příjmy.  
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7.2.3 Hospodářský výsledek 
Rozhledna nemá žádné příjmy, a tak hospodářský  výsledek odráží výši provozních nákladů.  
 
Tabulka 20: Hospodářský výsledek (tis. Kč) 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Provozní HV -572 -586 -601 -616 -631 -647 -663 -680 -697 -714 -732 -751 -769 -789 -808 -828 

Finanční HV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mimořádný HV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hosp. výsl. celkem -572 -586 -601 -616 -631 -647 -663 -680 -697 -714 -732 -751 -769 -789 -808 -828 

7.3 Cash-flow 
Tok peněz je tvořen investičním výdajem, získanou dotací a provozními náklady.  
 
Tabulka 21: Cash-flow (tis. Kč) 
 Příprava Realizace Provozní fáze + referenční období 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Provozní CF  0 0 0 -572 -586 -601 -616 -631 -647 -663 -680 -697 -714 -732 -751 -769 -789 -808 -828 

Investiční CF  -3 406 -3 406 -16 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finanční CF  0 0 0 14 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cash-flow -3 406 -3 406 -16 071 14 170 -586 -601 -616 -631 -647 -663 -680 -697 -714 -732 -751 -769 -789 -808 -828 
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7.4 Finanční efektivita  

7.4.1 Výdaje v přípravné fázi 
Největší položkou a zároveň nezpůsobilou je pořízení zakladače.11 Orientační částka je stanovena cenou 6 Kč 
za kilogram železa (celkem 769,4 t).  
 
Tabulka 22: Výdaje v přípravné fázi (Kč) 

Typ výdajů Rozpočtová položka Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH 

Výběrová řízení 175 000 35 000 210 000 

Projektová 
dokumentace, DÚR, 

DSP 
736 000 147 200 883 200 

Ostatní způsobilé výdaje (do 
10 % CZV) 

Žádost o dotaci 150 000 30 000 180 000 

Celkové způsobilé výdaje 1 061 000 212 200 1 273 200 

    Pořízení zakladače 4 616 400 923 280 5 539 680 

Celkové nezpůsobilé výdaje  4 616 400 923 280 5 539 680 

Celkové výdaje  5 677 400 1 135 480 6 812 880 

7.4.1.1 Výdaje v realizační fázi 
Výdaje jsou členěny na hlavní a vedlejší. Hlavní jsou tvořeny výdaji na pořízení zakladače a stavebních objektů 
1 až 4. Vedlejší výdaje, které jsou v metodice Regionálního operačního programu procentuálně omezeny, jsou 
tvořeny výdaji na žádost o dotaci, výběrová řízení, dotační management, řízení projektu a publicitu (billboard, 
pamětní deska).    
 
Tabulka 23: Výdaje v realizační části 

Hlavní způsobilé výdaje 

Název položky, popis prací, prvků, dodávka + montáž Jednotka Výměra Jedn. cena Cena Kč 

Inženýrská činnost, technický a autorský dozor stavby kpl 1 119 000 Kč 119 000 Kč 

SO 01 - Konverze zakladače 

Demontáže    1 1 613 000 Kč 1 613 000 Kč 

Nové ocelové konstrukce   1 3 570 000 Kč 3 570 000 Kč 

Dodávka a montáž elektroinstalace   1 752 000 Kč 752 000 Kč 

Opravy a nátěry   1 3 270 000 Kč 3 270 000 Kč 

Dokumentace strojní a elektro   1 114 000 Kč 114 000 Kč 

SO 02 - Hrubé terénní úpravy a příprava území 

Příprava území, vyrovnání pod těleso kolejové dráhy m2 350 220 Kč 77 000 Kč 

Montáž a demontáž transportní kolejové cesty (předpoklad) m 200 2 380 Kč 476 000 Kč 
Montáž trvalé kolejové cesty - stanoviště rozhledny včetně 
založení 

m 140 10 790 Kč 1 510 600 Kč 

SO 03 - Úprava parteru a mobiliář 

Osazení prvků mobiliáře   1 48 000 Kč 48 000 Kč 

Čisté terénní úpravy m3 20 1 200 Kč 24 000 Kč 

Sadové úpravy, osetí trávou m2 200 180 Kč 36 000 Kč 

Výsadba stromů a keřů ks 15 5 000 Kč 75 000 Kč 
Komunikace a zpevněné plochy, dlažba z lomového 
kamene 

m2 200 1 640 Kč 328 000 Kč 

Komunikace a zpevněné plochy, mineralbeton parkoviště  m2 300 890 Kč 267 000 Kč 

Komunikace a zpevněné plochy, mineralbeton m2 600 790 Kč 474 000 Kč 

Ostatní neuvedené dokončovací práce   1 80 000 Kč 80 000 Kč 

SO 04 - NN elektro přípojka 

NN kabel, D+M včetně zemních prací  m 500 Kč 460 Kč 230 000 Kč 

Celkové investiční náklady stavby včetně VRN a ostatních nákladů bez DPH 13 063 600 Kč 

                                                 
11 V systému dotací z EU jsou nezpůsobilé výdaje na pořízení používaných strojů a historických exponátů. 
 

Položka Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH 
Dotační 
management 

120 000 Kč 24 000 Kč 144 000 Kč 

Řízení projektu 202 500 Kč 0 Kč 202 500 Kč Ostatní způsobilé výdaje  

Publicita 40 000 Kč 8 000 Kč 48 000 Kč 

Celkové způsobilé výdaje 13 426 100 Kč 2 644 720 Kč 16 070 820 Kč 

Celkové nezpůsobilé výdaje 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Celkové výdaje  13 426 100 Kč 2 644 720 Kč 16 070 820 Kč 

Dále uvádíme shrnutí výdajů v přípravné a realizační fázi: 
  
Tabulka 24: Členění výdajů celého projektu 
  Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH 

Celkové způsobilé výdaje projektu 14 487 100 Kč 2 856 920 Kč 17 344 020 Kč 

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu 4 616 400 Kč 923 280 Kč 5 539 680 Kč 

Celkové výdaje projektu 19 103 500 Kč 3 780 200 Kč 22 883 700 Kč 

Celkové výdaje přípravné fáze 5 677 400 Kč 1 135 480 Kč 6 812 880 Kč 

Způsobilé     1 061 000 Kč 212 200 Kč 1 273 200 Kč 

Nezpůsobilé     4 616 400 Kč 923 280 Kč 5 539 680 Kč 

Celkové  výdaje realizační fáze 13 426 100 Kč 2 644 720 Kč 16 070 820 Kč 

Způsobilé     13 426 100 Kč 2 644 720 Kč 16 070 820 Kč 

Nezpůsobilé     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Celkové výdaje projektu 19 103 500 Kč 3 780 200 Kč 22 883 700 Kč 

 
Realizací projektu nedojde k změně čistého pracovního kapitálu.  

7.4.2 Finanční ukazatele 
Operovat budeme s pojmy: 
 
čistá současná hodnota je finanční hodnota projektu po skončení referenčního období 

vyjádřená v současnosti. 

vnitřní výnosové procento je úroková míra, která budoucí finanční toky z projektu 
„ohodnotí“ tak, že je čistá současná hodnota projektu rovna 
nule. Upozornění: pokud vyjde záporná, znamená to 
(vyjádřeno obrazně), že je pro nás cennější mít peníze až zítra 
než dnes. 

doba návratnosti Je doba, kdy výnosy projektu pokryjí náklady. 
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Tabulka 25: Finanční ukazatele 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Tok peněz z projektu -3 406 -3 406 -16 071 14 170 -586 -601 -616 -631 -647 -663 -680 -697 -714 -732 -751 -769 -789 -808 -828 

Souč. hodnota (počátek r. 2011) -2 542 -2 421 -10 877 9 134 -360 -351 -343 -335 -327 -319 -311 -304 -297 -290 -283 -276 -270 -263 -257 

Doba návratnosti (kumul. souč. hodn.) -2 542 -4 963 -15 840 -6 706 -7 066 -7 417 -7 760 -8 095 -8 422 -8 741 -9 052 -9 357 -9 653 -9 943 -10 226 -10 502 -10 772 -11 035 -11 292 

Tok peněz z provozu 0 0 0 -572 -586 -601 -616 -631 -647 -663 -680 -697 -714 -732 -751 -769 -789 -808 -828 

Souč. hodnota (počátek r. 2011) 0 0 0 -369 -360 -351 -343 -335 -327 -319 -311 -304 -297 -290 -283 -276 -270 -263 -257 

Doba návratnosti (kumul. souč. hodn.) 0 0 0 -369 -729 -1 080 -1 423 -1 758 -2 085 -2 404 -2 715 -3 019 -3 316 -3 606 -3 889 -4 165 -4 435 -4 698 -4 955 

Pozn.: diskontní míra 5 %. (*) uvádíme kumulovanou čistou současnou hodnotu, z níž vidíme, že projekt návratnosti (pozitivní hodnoty) v referenčním období nedosáhne. 
 
Vnitřní výnosové procento je nerealisticky nízké, což vyplývá z toho, že rozhledna nemá výnosy; nemá smysl jej počítat.  
 
Z hlediska finančního projekt splnil očekávání, protože jeho provoz je prodělečný. Celkový ekonomický přínos je však dle předkladatelů projektu pozitivní (viz socioekonomické přínosy projektu). Z praktického hlediska je třeba 
ocenit nízké provozní náklady. 

7.4.3 Finanční udržitelnost projektu 
Provoz rozhledny bude hrazen z rozpočtu města. 
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8 Analýza rizik 
Jmenujme předem známá rizika, která ohrožují vývoj projektu a možná opatření proti jejich uskutečnění. Pozornost věnujeme rizikům, která jsou ohodnocena celkově více než dvěma body dle klíče:  

Významné riziko 
Ohrožení nebo narušení vývoje projektu, výběrem správného opatření a kvalitním řízením je možno dosáhnout 
požadovaných parametrů v plánovaných termínech. 

Nevýznamné riziko 
Nepodstatné narušení vývoje projektu, operativním řízením lze obnovit plánovaný vývoj. 

Pravděpodobný výskyt rizika 
Častý výskyt rizika, nebezpečí je trvalé nebo lze očekávat, že několikrát nastane. 

1  0 

Nepravděpodobný výskyt rizika 
Výskyt je nepravděpodobný, ale možný, lze předpokládat, že nebezpečí může výjimečně nastat. 

 
Tabulka 26: Rizika projektu 

Riziko Význam  Výskyt Způsob eliminace rizika 

Technická rizika 

Nedostatky v projektové dokumentaci 1 0 
Projekt je plánován dlouho dopředu. V této studii je obsažen základní technický popis projektu včetně výkresů. Projektová dokumentace tedy bude vznikat na základě podrobně 
zdokumentované představy. Z důvodu technické náročnosti bude třeba vybrat schopného projektanta. 

Dodatečné změny požadavků investora 0 0 Plán na výstavbu vznikl dlouho před realizací. Tato studie představuje další stupeň rozpracovanosti. K eliminaci rizika je třeba plán medializovat, aby se k němu mohli vyjádřit obyvatelé.  
Nedostatečná koordinace stavebních prací 1 0 Úkolem manažera projektu a technicky způsobilých osob je zajistit průběh projektu dle harmonogramu. 
Výběr nekvalitního dodavatele 1 0 Riziku lze předejít stanovením vhodných kvalifikačních kritérií ve výběrovém řízení. 
Nekvalitní práce dodavatele 1 1 Riziku lze předejít výběrem kvalitního projektanta, dodavatele a stavebního dozoru. Obranu proti nekvalitně odvedené práci zhotovitele je třeba zakotvit do smlouvy o dílo.  

Nedodržení termínu realizace 1 0 
Úkolem manažera projektu a technicky způsobilých osob je zajistit průběh projektu dle harmonogramu. Harmonogram lze průběžně aktualizovat. Důležité je informovat o změnách projektu 
poskytovatele dotace (lze jej chápat jako „investičního partnera“). 

Problémy s bezpečností osob 1 0 Pro běžné používání bude rozhledna zcela bezpečná díky ochranným provozním prvkům. 
Problémy s bezpečností konstrukce 1 0 Stabilitu rozhledny mají na starosti projektanti, kteří navrhnou základovou konstrukci, upevnění zakladače/rozhledny, natočení rozhledny (výložníku) po větru. 
Problémy při transportu zakladače 
z výsypky na místo stání 

1 0 Složitou operaci (postavení a zbourání kolejí, odmontování nepotřebných částí zakladače) je třeba pečlivě naplánovat. 

Finanční rizika 

Neobdržení dotace 1 1 
Projekt se zdá být veřejně velice prospěšný, a proto má obecně řečeno dobrou šanci na získání dotace. Pokud bude žadatelem o dotaci město Chodov, má narozdíl od majitele pozemku a 
zakladače – soukromé firmy – šanci na získání vyšší dotace. Další možností financování jsou sponzorské dary.  

Krácení dotace 0 0 
Projekt je složitý technicky, ale ne jíž tak obsahově, a tak neočekáváme větší komplikace při posuzování, zda-li zhotovené dílo odpovídá zadání ve smlouvě o dílo (či smlouvě o dotaci). 
Zkušenost ukazuje, že změny projektu a jakékoliv pochybnosti je třeba vždy a promptně konzultovat s poskytovatelem dotace. 

Nedostatek finančních prostředků na 
předfinancování  

1 0 
Město Chodov jakožto případný nositel projektu má díky své velikosti dostatek možností pro předfinancování projektu. Jednak jsou to vlastní prostředky z rozpočtu a jednak půjčky od 
různých subjektů (banky, okolní města, firmy).  

Navýšení cen vstupů 1 0 Cena vstupů bude zafixována ve smlouvě o dílo. 
Právní rizika 
Nedodržení Pokynů pro zadávání zakázek 1 0 Výběrové řízení provede odborný zhotovitel. 
Nedodržení podmínek programu ROP 1 0 Dotační management provede odborný zhotovitel. 
Nedodržení norem ČR, EU, dotace 1 0 Za dodržení technických norem stanovených v projektu ručí zhotovitel a kontrolován stavebním dozorem. O dotaci se stará dotační management (riziko je známé, lze mu bezpečě předejít). 

Nevyřešené vlastnické vztahy 1 0 
Vlastníkem dotčeného pozemku i zakladače je společnost Sokolovská uhelná, a.s., právní nástupce. Nositel projektu musí pro myšlenku zřízení rozhledny vedení společnosti „získat“. Klíčem 
k dohodě je široké partnerství nositele, partnera a dalších organizací, včasná jednání a ochota ke kompromisu. 

Bezpečnost osob 0 0 Rozhledna bude provozována v režimu „na vlastní nebezpečí“ dle provozního řádu. 
Provozní rizika 

Nedostatek poptávky po službách 1 0 
Rozhledna je sama o sobě velice zajímavá (bývalý zakladač) a pohled do okolí zaujme přinejmenším při první návštěvě. Důležité je, že nedaleko je přírodní koupaliště a síť upravených cest. 
Rozhledna tedy je dostatečně zajímavá. V nejvyšším patře je však navržena klec, která omezí výhled a pocit volnosti. Bezpečnost jde v tomto ohledu na úkor příjemných zážitků. 

Nedostupná kvalitní pracovní síla  0 0 Na rozhledně nebude nikdo zaměstnán. 
Nenaplnění partnerských, dodavatelsko-
odběratelských smluv 

0 0 Toto riziko eliminuje projektový tým, který má rozděleny kompetence v oblastech partnerství,  technických a dotačních.. 

Nedodržení monit. ukazatelů projektu 1 0 Projekt je dobře naplánován, a lze proto dobře odhadnout výstupy projektu a jejich parametry.  

Živelné pohromy 1 0 
Toto velké riziko (např. větrné bouře) je na výsypce ještě vyšší (sesuvy půdy). Klíčovým opatřením bude 1) základová deska a uchycení zakladače na ni; 2) pevnost zakladače/rozhledny, 
odolnost proti větru, dešti, vibracím, bleskům. Riziko eliminuje důkladná práce projektantů (mj. statický posudek) a zhotovitele stavby. Náhradu škody může zajistit pojištění- 

Nekvalitní projektový tým 1 0 V týmu jsou schopní manažeři, kteří již do cíle úspěšně dovedli řadu velkých projektů . Techničtí pracovníci budou vybráni dle požadavků (odborná kval., zkušenosti z podobných zakázek). 
Údržba  1 1 Provozní údržba bude na bedrech nositele projektu: sekání trávy, úklid odpadků, ochrana před rzí, odstraňování následků činnosti vandalů.  
Vandalství 0 1 Odolné a pro vandaly nezajímavé vybavení; kamerový systém. 
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• Nedostatky v projektové dokumentaci 
• Nedostatečná koordinace stavebních prací 
• Nedodržení termínu realizace 
• Problémy s bezpečností osob 
• Problémy s bezpečností konstrukce 
• Problémy při transportu zakladače z výsypky na 

místo stání 
• Nedostatek finančních prostředků na 

předfinancování  
• Navýšení cen vstupů 
• Nedodržení Pokynů pro zadávání zakázek 
• Nedodržení podmínek programu ROP 
• Nedodržení norem ČR, EU, poskytovatele 

dotace 
• Nevyřešené vlastnické vztahy 
• Nedostatek poptávky po službách/výrobcích 
• Nedodržení monit. ukazatelů projektu 
• Živelné pohromy v provozní fázi 
• Nekvalitní projektový tým 
• Výběr nekvalitního dodavatele 

• Nekvalitní práce dodavatele 
• Neobdržení dotace 
• Provozní údržba  
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• Dodatečné změny požadavků investora 
• Krácení dotace 
• Bezpečnost osob (právní) 
• Nenaplnění partnerských, dodavatelsko-

odběratelských smluv 
• Nedostupná kvalitní pracovní síla v době 

udržitelnosti 
 

- 

 NEPRAVDĚPODOBNÉ PRAVDĚPODOBNÉ 

 
V kritickém čtvrtém kvadrantu častých významných rizik nacházíme tyto hrozby: nekvalitní práce dodavatele, 
neobdržení dotace, provozní údržba.  
 
Nekvalitní práce dodavatele je bohužel realitou všedního dne, byť čím dál tím vzácnější. Objednatel musí 
využít všech dostupných pojistek proti nekvalitnímu dílu, jako jsou kvalifikační předpoklady ve výběrovém 
řízení, smluvní sankce, reference a především stavební a technický dozor.  
 
Neobdržení dotace je bohužel taktéž realitou všedního dne. Předcházet tomuto riziku můžeme tak, že důkladně 
propracujeme projekt, že provedeme důkladný dotační průzkum, že vybereme ověřenou firmu na zpracování 
žádosti o dotaci nebo že budeme hledat i jiné finanční zdroje, jako jsou například sponzorské dary, nadace. 
 
Na příkladu cyklostezky Ohře, jejíž některé úseky „mizí v zeleni“, vidíme, že provozní údržba veřejně 
prospěšného projektu může být pro města (kraje) nepřekonatelným oříškem. Podobné riziko hrozí rozhledně: 
nerušené nájezdy sprejerů, odpadky na zemi, koroze, bující zeleň nebo dokonce krádeže částí rozhledny. Je na 
nositeli projektu, aby se o rozhlednu staral nebo aby správu řešil ve spolupráci s partnery projektu.   
 
Otazník visí nad vlastnictvím zakladače a pozemků. Tato záležitost se však bude dále vyvíjet v následujících 
měsících a letech v režii projektového týmu.  
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9 Závěrečné zhodnocení projektu 
Předmětem projektu je přestavba důlního zakladače na rozhlednu z důlního na Smolnické výsypky u Chodova 
poblíž volnočasového areálu Bílá voda. Rozhledna by byla unikátní svou konstrukcí a historickým sepjetím 
s okolím, takže se předpokládá vysoká návštěvnost ze strany „přespolních“ návštěvníků i obyvatel Chodova a 
okolí. Z8jem o projekt potvrdilo dotazníkové šetření. Nositelem projektu je město Chodov. 
 
Areál Bílá voda se již několik let rozrůstá o atraktivity a město plánuje v tomto trendu pokračovat. Dlouhou 
řadu provázaných rozvojových projektů pro Smolnickou výsypku, na jejímž okraji se Bílá voda nachází, 
podrobně shrnuje Urbanistická studie rozvoje území Sokolovska. Patří mezi ně i rozhledna. Areál Bílá voda je 
téměř jedinou volnočasovou oblastí (oproti sportovním) pro fyzickou aktivitu obyvatel Chodova, a tak je pro 
Chodov jeho rozvoj velice důležitý. 
 
Bílou vodu, Smolnickou výsypku i zakladač vlastní společnost Sokolovská uhelná (SUAS). Město Chodov s ní 
o záměru přestavby zakladače jednalo a jednání díky pozitivnímu přijetí návrhu v současné době pokračují. Co 
se týče převedení vlastnictví zakladače, jako realistický se jeví odkup za cenu v řádech jednotek milionů Kč.  
 
Přípravné fáze projektu jsou již v běhu (jednání se SUAS, realizace studie Plán zapojení hornických atrakcí na 
Sokolovsku do turistických cest). Projektový tým je veden starostou Chodova a je složen ze zkušených 
odborníků s rozdělenými úkoly. Jeho další kroky budou spočívat v jednání se SUAS, pořízení projektové 
dokumentace, zahájení územního a stavebního řízení, shánění dotačního titulu pro investiční část projektu a po 
domluvě se SUAS rovněž v medializaci záměru ve smyslu zapojení veřejnosti do projektu (viz kapitola 4). 
 
Projektový záměr je podrobně zpracován po ideové, technické a organizační stránce. Roční náklady na údržbu 
jsou pro město Chodov přijatelné. 
 
Studie proveditelnosti ukázala, že projekt je proveditelný, a proto má smysl pokračovat ve snaze jej uskutečnit.  
 
Projekt nebude realizován bez dotace. 
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10 Přílohy 

10.1 Fotografie hornických skanzenů a muzeí v ČR 
Příloha 1: Fotografie hornických skanzenů a muzeí v ČR 
 
Hornické muzeum Příbram ● www.muzeum-pribram.cz 

  

 
Skanzen na dole Mayrau ● www.mayrau.wz.cz 

   

 Solvayovy lomy ● www.solvayovylomy.cz 

  

OKD Landek ● www.landekpark.cz 

    

Důl Michal ● www.dul-michal.cz 

   

Hornický skanzen dolu Paskov ● http://jdem.cz/qss95 
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Štola č. 1, Jáchymov ● http://jdem.cz/qstb8 

      

Hornický skanzen ve Stříbře ● www.jdem.cz/qstd6 

   

Hornické muzeum ve štole Ondřej Šlik ● www.jdem.cz/qstf8 

   

Podkrušnohorské technické muzeum ● www.ptm.cz 

    
 

Muzeum v Harrachově ● http://jdem.cz/qstg4 

  

Zábavné centrum řeky Ohře ● http://jdem.cz/qsth3 

   

Muzeum Sokolov ● http://jdem.cz/qstk8 

   

Muzeum Krásno ● http://jdem.cz/qstm8 
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10.2 Fotografie vyhlídek a rozhleden  
Příloha 2: Fotografie vyhlídek a rozhleden 
 
Vyhlídka Pískový vrch 

  

Vyhlídkové místo u Lomnice 

 

Velká podkrušnohorská výsypka 

 

Rozhled z Lítovské výsypky 

 

Pasecký vrch u Lobzů  

 

Rozhledna Hard  
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Krásenská rozhledna 

    

Rozhledna na Krudumu 

   

Panská rozhledna u Drmoulu 

   

Rozhledna Olověný vrch 

  

Rozhledna Diana 

   

Klínovecká rozhledna 
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Goethova vyhlídka 

  

Rozhledna Doubská hora 

   

Rozhledna na Blatenském vrchu 

    

Vyhlídka Karla IV. 

  

Hamelika 

  

Rozhledna u Statku Bernard* 
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Bismarckova rozhledna – Cheb 

   

Bismarckova rozhledna - Aš  

   

Cibulka 

   

Hraběnka 

   
 

Pozn.: (*) investiční záměr 
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10.3 Výhledy ze Smolnické výsypky 
Příloha 3: Výhledy ze Smolnické výsypky 
 
Jih – kostel sv. Vavřince v Chodově 

 

 
Jih – Bílá voda 

 

 
Jihovýchod – kaolínový lom u Božíčan  

 

Jihovýchod - Doubí u Karlových Varů 

 

Jih až jihovýchod – Chodov, Bílá voda, Hory, Doubí 
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2 ÚVODNÍ INFORMACE 
 
Identifikační údaje objednatele a zhotovitele 
 Objednatel:  Mikroregion Sokolov – východ, svazek obcí. 
 Sídlo svazku:  Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, okr. Sokolov. 
 Statutární zástupce: Ing. Ivan Stefan, předseda rady svazku 
 IČ:    709 48 755 
 
 Zhotovitel a GP: Ing. arch. Petr Martínek, autorizovaný architekt ČKA 00499 a kolektiv autorů. 
    Urbanismus a územní plánování, koordinace zakázky, kooperace a širší vztahy. 
 Adresa:  Úvalská 604/2, 360 09 Karlovy Vary.  
 IČ:   11 363 444 
  

 
 
Datum zpracování:   srpen 2011 
 
V Plánu zapojení hornických atrakcí Sokolovska do turistických cest jsou vybrány dvě rozhledny s různým 
technickým, architektonickým i provozním pojetím. Tato předběžná studie proveditelnosti řeší jednu z nich – 
rozhlednu Bernard. Studie je zpracována s využitím metodiky pro zpracování studií proveditelnosti 
Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. 
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3 POPIS PODSTATY PROJEKTU A JEHO ETAP 
 
Cílem projektu je vybudování rozhledny s unikátním výhledem do povrchového dolu, kde stále probíhá aktivní 
těžařská činnost. 
 

3.1 Začlenění projektu do Regionálního operačního programu 

Globální cíl ROP: Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu a přeměna ekonomických a sociálních struktur 
regionu jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. 
Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni 
socioekonomického rozvoje ČR/ EU. 
 
Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 
Oblast podpory: 4.1  Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 
 
Hlavní cíl prioritní osy 4: Využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v 
regionu.  
Specifický cíl prioritní osy 4: Rozvoj a modernizace infrastruktury pro cestovní ruch. 
Globální cíl oblasti podpory 4.1: Kvalitní infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. 
Operační cíle oblasti podpory 4.1:  

� Rozvinutá základní a doprovodná infrastruktura pro turistiku  
� Dobrá dostupnost a efektivní využití místních atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu 
� Rozvinutá infrastruktura pro rozvoj lázeňství v regionu. 

Projekt je v souladu s těmito cíli.  
 

3.2 Začlenění projektu do Strategického plánu Leader MAS Sokolovsko 

Během měsíce srpna 2011 zpracovala MAS Sokolovsko aktualizaci Strategického plánu Leader. Projekt svým 
charakterem zapadá do dvou priorit. 
 
Priorita: 7 Venkovská turistika 
Cíle: Podpora zpřístupnění zajímavých míst na území MAS 
Typové aktivity: Budování rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek … 
Zahrnuto ve fiche č.7: Rozvoj venkovské turistiky¨ 
Hlavní opatření: Program rozvoje venkova ČR, opatření III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, 
hippostezky a další tematické stezky. 
 
Priorita: 1 Kvalita života na venkově 
Cíle: Zlepšení kvality života ve venkovském prostoru na území MAS Sokolovsko s důrazem na zlepšení 
základní občanské vybavenosti nezbytné pro spokojený život našich obyvatel. … 
Typové aktivity: výstavba a úprava parkovacích ploch, …, výstavba místních komunikací, chodníků, mostů, …, 
veřejného osvětlení, … 
Zahrnuto ve fiche č.1: Obnova a rozvoj kvality života na venkově 
Hlavní opatření: Program rozvoje venkova ČR, opatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic. 
 

Projekt je v souladu s těmito cíli. 
 
http://mas-sokolovsko.eu/wp-content/uploads/2010/07/spl_mas_sokolovsko.pdf 
 

3.3 Soulady s rozvojovými strategiemi 

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007-2013 
Jednou z priorit je tvorba specifických regionálních produktů (priorita 1, opatření 2, str.24) 
Zdroj: http://jdem.cz/qnsa2 
 
Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 
Opatření A3: Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství (str.6) 
Zdroj: Karlovarský kraj, http://jdem.cz/guhx7 
 
Program rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji 
Opatření 1.3 (podpora vytváření atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu v těžbou postižených územích; str. 
33). 
Zdroj: Karlovarský kraj, http://jdem.cz/qm9c9 
 

3.4  Místo realizace 

Obec Královské Poříčí, kraj Karlovarský 
Následující mapka znázorňuje polohu Statku Bernard (modrá 1) v Královském Poříčí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z mapky je vidět poloha u dolového území, blízkost města Sokolova také relativní blízkost Karlových Varů, 
světově významných lázní. 
 
Stavbou dotčené pozemky v k.ú. Královské Poříčí: 
464/1 – vlastník Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 
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459/2 – vlastník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 
Plocha pro stavbu rozhledny se nachází na volné ploše u dopravní křižovatky jihozápadně od statku Bernard. 
Rozhledna bude přístupná pro pěší a cyklisty po nové spojce od opravené zpevněné polní komunikace vedoucí 
od Statku Bernard podél tělesa bývalé železnice. K parkování budou návštěvníci využívat parkoviště u Statku 
Bernard. 
Součástí projektu je napojení na komunikace, příjezd servisních vozidel a pohotovostní parkování. 

 

3.5 Výchozí stav – popis stávající situace a zdůvodnění projektu 

Statek Bernard se nachází v okrajové části obce Královské Poříčí, je zde umístěno Centrum tradičních řemesel 
tzn., že návštěvníci zde mohou shlédnout při práci různé řemeslníky a zakoupit si jejich výrobky. Mimo jiné se 
zde nachází dílna, kde se tvoří vonné svíce, je zde patchwork, keramická dílna, truhlárna, krejčovství. Je zde 
infocentrum, restaurace, ubytovna, zookoutek. Konají se zde pravidelné kulturní akce, proslavené jsou zejména 
vánoční trhy. V srpnu 2011 bylo slavnostně otevřeno Zábavné centrum řeky Ohře, které zajisté díky svému 
interaktivnímu pojetí zvýší návštěvnost statku. Součástí Zábavného centra řeky Ohře jsou modely jak řeky 
Ohře, tak model hlubinného a povrchového dolu. 
 
V r. 2009 byla zpracována Studie: „Rozvojové území Královské Poříčí – západ“, kde byla navržena celá řada 
aktivit v lokalitě okolo Statku Bernard s cílem vybudování sportovně rekreačního komplexu. Tyto plánované 
aktivity jsou zahrnuty v situační mapce v předchozí kapitole. Předkládaný projekt Rozhledny Bernard navazuje 
na tuto studii. 
 

Z místa pro rozhlednu je vidět do blízkého dolu Jiří. Výhled je však omezen tím, že místo není nijak výrazně 
vyvýšeno nad silnici a ochrannou zeď. Nově vybudovaná rozhledna právě umožní nevšední zážitek výhledu na 
důl, kde stále aktivně pracují velkostroje. 
 
Rozhledna bude umístěna v blízkosti jak činného povrchového dolu, tak již nyní atraktivního areálu, který bude 
zapojený do turistických cest s hornickou tématikou.  
 
Nová rozhledna je ideově pojata jako připomínka historické doby hlubinné těžby hnědého uhlí v této části 
uhelného revíru. Původní těžní věže a ostatní stavební a strojní památky na hlubinnou těžbu jsou již prakticky 
odstraněny. 
 
Bezprostřední blízkost této rozhledny a její výhodné výškové posazení u dolového území směrem od 
Královského Poříčí k Lomnici dává pozorovatelům výbornou možnost seznámit se s jednou z nejdůležitějších 
lidských činností v regionu a dlouhodobě sledovat způsob provádění těžby, její globální důsledky na celkový 
ráz prostředí a následně pak znovuzrození nové krajiny. Je relativně velmi málo míst v Evropě, kde by bylo 
možné seznámit se z takové bezprostřední blízkosti s tak specifickou a rozsáhlou lidskou činností v krajině. 
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3.6 Popis projektu včetně přidané hodnoty 

Projekt řeší návrh stavby vyhlídkové věže – rozhledny v blízkosti Statku Bernard u křižovatky obchvatu 
Královského Poříčí s příjezdovou silnicí do obce. Návrh stavby je zpracován ve dvou variantách. Součástí 
stavby jsou další nezbytné stavební úpravy spojené s napojením na komunikace, příjezd servisních vozidel a 
pohotovostní parkování. Rozhledna bude osvětlena uvnitř pozičně z důvodu bezpečnosti a dále bude nasvětlena 
jako solitérní krajinný prvek venkovním scénickým nasvětlením. 
Provoz se předpokládá celoroční. 
Rozhledna poskytne pevné a polohově vhodné místo pro pořízení časově dlouhodobého dokumentárního díla o 
těžbě a následné revitalizaci celé krajiny. 
 
Přidaná hodnota projektu 

- Nová rozhledna s neobvyklou vyhlídkou 
- Zvýšení atraktivity Statku Bernard pro návštěvníky 
- Vznik místa pro pořízení časosběrného dokumentu o těžební činnosti a revitalizaci krajiny 

 
Připravenost projektu k realizaci 

Zpracovaná dokumentace umožní snadné převedení a doplnění do dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby. Umístění rozhledny je projednáno se zástupci Sokolovské uhelné právní nástupce, a.s. 
 

3.7 Popis cílových skupin a jejich uspokojovaných potřeb 

Cílové skupiny  
� domácí a zahraniční návštěvníci regionu 
� obyvatelé regionu 
� podnikatelé v sektoru cestovního ruchu (CR) a v doprovodných službách 
� obec Královské Poříčí 

 
Cílové skupiny jsou skupiny osob nebo organizací, které budou mít z realizovaných veřejných intervencí 
užitek. 

Cílová skupina Velikost Uspokojovaná potřeba 

Návštěvníci regionu 952.000 ročně 
Příležitost k nevšednímu zážitku, k trávení volného času 
po lázeňských procedurách. 

Obyvatelé regionu (K. 
Poříčí, Sokolov) 

862+24.402 
Příležitost k trávení volného času, možnost doporučení 
svým příbuzným a známým. Sounáležitost s tradicí těžby 
v regionu. Atraktivnější místo pro život.  

Podnikatelé v CR, kteří 
budou umět ve svůj 
prospěch využít nové 
lákadlo  

Cca 15 Zvýšení tržeb z podnikání. 

Obec Královské Poříčí 1 
Zvýšení příjmů obce v důsledku zvýšení daní z příjmů 
podnikatelů. Zvýšení povědomí veřejnosti o obci. 

Zdroj: http://www.czso.cz/xk/redakce.nsf/i/pocet_obyvatel_stav_k_1_1_2011 
http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cestovni_ruch-xk  
 

Hosté v Karlovarském kraji v r. 2010 = 670.457 
Počet obyvatel v Karlovarském kraji celkem 307 tis., po odečtení místních se jedná o 282 tis. Kč 
Cílová skupina návštěvníků regionu (v našem případě lokality Královského Poříčí + Sokolova) bude tedy čítat 
952 tis. osob. Toto číslo neznamená roční návštěvnost rozhledny. Znamená pouze velikost cílové skupiny, na 
kterou může být zaměřena propagace. 
 

3.8 Podrobný popis jednotlivých aktivit  

Popis aktivit v předinvestiční fázi: 
� Zpracování Urbanistické studie rozvoje území Sokolovska (návrh projektu) 
� Zpracování předběžné studie proveditelnosti 
� Rozhodnutí o nositeli projektu 
� Řešení majetkoprávních vztahů (nejlépe převody pozemků na obec) 
� Zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí 
� Zpracování dokumentace pro stavební řízení a zajištění stavebního povolení (přichází v úvahu i spojení 

obou řízení) 
� Zpracování žádosti o dotaci včetně příloh, příp. několika žádostí (podle aktuálních příležitostí) 
� Uzavření partnerských smluv 
� Podpis smlouvy o dotaci 
� Zajištění výběrového řízení 

 
Rozhodnutí o nositeli projektu 
Nositelem projektu by dále neměl být Mikroregion Sokolov – východ, ale obec Královské Poříčí, na jejímž 
území je rozhledna plánována. Obec by měla usilovat o převod pozemků do svého majetku. Dle dotačních 
podmínek a provozních podmínek přichází v úvahu jako žadatel o dotaci a provozovatel rozhledny Centrum 
tradičních řemesel Královské Poříčí o.p.s. Tato společnost byla založena za účelem poskytování obecně 
prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj obce Královské Poříčí a regionu Sokolovsko, jejíž dominantou je 
Centrum tradičních řemesel na Statku Bernard. Jedná se zejména o podporu rozvoje tradičních řemesel, lidové 
kultury a zábavy a sportovního vyžití a dále o správu svěřených nemovitostí a sbírek, rozvoj a propagace 
regionu a jeho turistického potenciálu. 
 
Popis aktivit v investiční fázi: 

� Management projektu  
� Zajištění inženýrské činnosti 
� Provedení stavebních prací (vč. publicity) 
� Ukončení fyzické realizace 
� Dotační management (součástí je zpracování monitorovacích zpráv vč. žádostí o platbu, hlášení o 

změnách) 
 
Stavební práce jsou popsány v kapitole technické a technologické řešení projektu. Popis pořízení investice: 
dodavatelem bude vítěz výběrového řízení. 
Management zahrnuje řízení a koordinaci všech aktivit, organizaci kontrolních dnů, zpracování podkladů pro 
monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu, vedení analytické evidence o projektu v účetnictví, proplácení 
výdajů z bankovního účtu, jednání s partnery. 
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V rámci realizace projektu proběhne 1 výběrové řízení. Bude zpracována zadávací dokumentace a 
zorganizováno výběrové řízení na stavební práce. Výběrové řízení, inženýrská činnost a dotační management 
budou zajištěny dodavatelsky na základě cenového průzkumu. 
Realizace projektu končí kolaudací stavebních částí, jejich uvedením do provozu. 

Popis aktivit v provozní fázi: 
Předpokládá se, že provozovatelem bude buď samotná obec Královské Poříčí, nebo Centrum tradičních řemesel 
Královské Poříčí o.p.s. Rozhledna bude přístupná celoročně, zdarma. Náklady na provoz a údržbu bude hradit 
ze svého rozpočtu obec Královské Poříčí, příp. provozovatel, kterému bude obec na provoz rozhledny a údržbu 
přístupové komunikace přispívat. Provoz rozhledny nevyžaduje žádnou obsluhu. Rozhledna bude osvětlena 
uvnitř pozičně z důvodu bezpečnosti a dále bude nasvětlena venkovním scénickým nasvětlením. 
 

3.9 Nulová varianta a alternativní řešení 

Nulová varianta – představuje nerealizaci projektu. Projekt nebude realizován vůbec. 
 

Alternativní řešení – navrženy jsou 2 varianty technického provedení rozhledny, následující tabulka 

porovnává tyto dvě varianty.  

 

Varianta A Varianta B 

Základní věž je navržena šikmá s pomocnou 
podporou a sklonem směrem k dolovému území. 
Navozuje dojem důlní věže, které se zde kdysi 

nacházely. 

Věž je tvarově střídmá ve tvaru strážní věže 
trojúhelníkového půdorysu. Navozuje dojem starých 

hradištních strážních věží. 

Věž je vyšší, vyhlídková plošina ve výšce: 25 m Věž je nižší, vyhlídková plošina ve výšce: 19 m 

Finančně náročnější, investiční náklady = 8.510.955,- 
Kč včetně DPH 

Finančně levnější, investiční náklady = 5.809.270,- 
Kč včetně DPH 

Dotační titul: ROP – alokace do r. 2013 vyčerpána Dotační titul: Leader – dostupný v r. 2012, 2013 

Pravděpodobnost získání dotačních prostředků: 10% Pravděpodobnost získání dotačních prostředků: 50% 

Předpokládaný rok realizace: 2015 Předpokládaný rok realizace: 2012-13 

 
Dotační titul ROP – podle aktuálního harmonogramu je alokace pro plánovací období Evropské unie 2007-2013 
na oblast podpory 4.1 již navázána. V průběhu realizace projektů však dochází k reálnému snižování nákladů 
v důsledku konkurence nabídek ve výběrových řízeních. Lze předpokládat, že na konci plánovacího období 
bude Regionální rada ještě vyhlašovat zbytkovou výzvu, nelze však předjímat, jestli se bude týkat i oblasti 
podpory 4.1. Další dotační příležitost bude v novém plánovacím období. Konkurence v 
předložených projektech několikanásobně převyšovala alokaci obou výzev, takovýto převis lze předpokládat i 
v dalším plánovacím období. 
 
Dotační titul Leader – v současném plánovacím období se předpokládá ještě vyhlášení výzev v r. 2012 a 2013. 
MAS Sokolovsko obvykle využívá jarní termíny, tzn. výzva v dubnu, příjem žádostí o dotaci v květnu.  
V rámci Programu rozvoje venkova ČR a tedy v Leaderu platí podmínka, že musí být vyřešené majetkoprávní 
vztahy (žadatel musí být buď vlastník, nebo musí mít smlouvu nájemní, o výpůjčce apod.) a dále musí být 

přílohou žádosti o dotaci platné a pravomocné stavební povolení. Podmínkou Leaderu je pak omezení výše 
způsobilých výdajů na 1 projekt 2 mil. Kč. Varianta B by musela být etapizována a ve fichi č.7 předložena ve 2 
etapách, tzn. ve 2 letech po sobě. Jako lepší varianta se ukazuje, že komunikace a přípojky budou předloženy do 
fiche č.1 a rozhledna do fiche č.7, pak by mohly být předloženy najednou a teoreticky realizovány najednou obě 
etapy. Pro obec bude DPH nezpůsobilým výdajem, zatímco pokud by žadatelem byla o.p.s., která je neplátce 
DPH, pak je DPH způsobilým výdajem. Hodnotící kritéria se budou měnit na základě iniciativy Programového 
výboru MAS Sokolovsko. Tudíž doporučujeme podle schválených fichí pro jarní výzvu 2012 promptně 
zareagovat (protože na přípravu žádosti jsou obvykle pouze 3 týdny) a využít všech možností, aby projekty 
získaly maximum bodů. 
 
Výběr varianty 
Z hlediska hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti byla vybrána k realizaci varianta B, náklady jsou nižší, 
pravděpodobnost získání dotace na realizaci vyšší, termín předpokládané realizace je dříve než u varianty A. 
 

3.10 Návaznost projektu na další aktivity 

Projekt rozhledny přímo navazuje na aktivity obce Královské Poříčí v oblasti rozvoje Statku Bernard a dále 
celého dosud nevyužitého území v okolí Statku Bernard, tzv. Královské Poříčí – západ. Pro návrhy na využití 
tohoto území byla zpracována v r. 2009 Studie: „Rozvojové území Královské Poříčí – západ“.  
 
Hlavní strategií rozvoje území je využít silných stránek, především unikátního souboru vybudované 
infrastruktury obce (kostel, hornická architektura, apod.), polohy uvnitř lázeňského trojúhelníku, originality 
Statku Bernard – stálé řemeslné dílny s živou ukázkou výroby a příležitostí, především větších možností 
volnočasových (resp. sportovních) aktivit, zvýšení atraktivity území pro turisty, trendu cestovního ruchu – 
návraty k přírodě. V rámci studie byla stanovena optimální skladba objektů a činností v zájmovém území. Díky 
synergickému efektu sportovišť a aktivit pro cestovní ruch povede zvolená skladba činností k efektivnímu 
využívání tohoto území a zkvalitnění života obyvatel obce. 

Zdroj: http://www.kralovske-porici.eu/pdf/studie_KP_z.pdf 
Jedním z navržených objektů je přírodní divadlo. 
Kapacita 360 + 360 diváků 
Předpokládané investiční náklady na realizaci tělesa včetně obou sezení v tis. Kč  2 380,0  
Předpokládané investiční náklady na realizaci ostatních souvisejících objektů v tis. Kč 1 334,6 
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Urbanistická studie rozvoje území Sokolovska  
Urbanistická studie vzniká v r. 2011 pod vedením Ing. arch. Petra Martínka. Urbanistická studie popisuje 
(kromě jiného) tři hornické atrakce:  

• Rozhledna na Smolnické výsypce včetně kompletního řešení přístupu, parkování a doprovodného 
programu. Venkovní expozice důlní techniky podél přístupové cesty k rozhledně. 

• Rozhledna Bernard s vyhlídkou do dolového území a s pevným místem pro dlouhodobé snímání 
časosběrného dokumentu o postupu těžby uhlí a přerodu dolů v kulturní hodnotnou krajinu. 

• Úprava dalších dvou míst pro pořizování dlouhodobého dokumentu o vývoji šachty v prostoru 
Podkrušnohorské výsypky a vyhlídky Pískový vrch. 

 
Konverze důlního zakladače na rozhlednu na Smolnické výsypce – jedná se o druhý návrh projektu v rámci 
Plánu zapojení hornických atrakcí na Sokolovsku do turistických cest. Předmětem studie je přestavba důlního 
zakladače na rozhlednu. Zakladač ukončí sypání skrývky na Smolnické výsypce zhruba v r. 2016. V rámci 
projektu by měl být přesunut k chodovskému volnočasovému areálu Bílá voda a přestavěn na 30 m vysokou 
rozhlednu s výhledem na Sokolovskou pánev. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.11Významné socioekonomické efekty projektu  

Přímé Nepřímé 
• Pravděpodobně: práce pro místní 

firmy při realizaci rozhledny 
(přístupové komunikace) 

• Vyšší fyzická aktivita obyvatel 
Sokolova a Královského Poříčí 
(vycházky, projížďky na kole 
k rozhledně) 

• Více návštěvníků Statku Bernard  

• Více návštěvníků okolí 
• Vyšší poptávka po službách 

stravovacích zařízení a dalších 
službách cestovního ruchu 

 

3.12  Monitorovací indikátory  

Název indikátoru Měrná jednotka 

51/13 Počet podpořených projektů na rozvoj CR v Karlovarském kraji počet = 1 

63/22/00 Počet zrekonstruovaných památkových objektů počet = 0 

63/25/10 Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekr.  zařízení celkem počet = 0 

52/02/12 Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj CR počet = 0 

07/42/70 Počet zapojených partnerů počet = 3 

 
V případě, že žadatelem bude obec Královské Poříčí, předpokládá se uzavření partnerských smluv takto: 
 přípravná fáze realizační fáze provozní fáze 
Centrum tradičních řemesel Královské Poříčí o.p.s. x x x 
Mikroregion Sokolov - východ x  x 
Správa pamětihodností s.r.o.   x 
 

3.13  Harmonogram projektu  

Harmonogram aktivit projektu v investiční fázi znázorňuje možnou fyzickou realizaci jednotlivých aktivit 
projektu. 
 
 Příprava Realizace (měsíce), r. 2013 Provoz 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Majetkoprávní řešení vlastnictví 
2011-
5/2012            

 
 

Projektová dok., územní a stavební řízení 
2011-
5/2012            

 
 

Žádost o dotaci (Leader, jarní výzva) 5/2012              
Výběrová řízení  x x x           
Terénní úpravy, přípojky, komunikace     x x         
Základy       x        
Výroba a umístění konstrukce     x x x x x x     
Kolaudace, žádost o platbu dotace           x x   
Kontrola konstrukce              Pravidelně 
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4 ANALÝZA TRHU 
Rozhledna patří do trhu volnočasových aktivit. Víme, že vstup na rozhlednu je zdarma a že ta je veřejně 
prospěšnou aktivitou. Když se lidé rozhodují o návštěvě rozhledny, zvažují i alternativy - jiné rozhledny, 
vyhlídky, kopce, lesy, parky a jiná místa, kde se neplatí vstupné. Zvažují ale i placené aktivity, jako třeba 
muzea či zpoplatněné rozhledny. Nelze předpokládat, že návštěvník přijede na Sokolovsko pouze kvůli 
rozhledně Bernard. V sektoru cestovního ruchu se jedná spíše o synergický efekt. Návštěvníkovi se vyplatí 
přijet do Sokolova kvůli dvěma hornickým zajímavostem než jen kvůli rozhledně. Nelze tedy předpokládat, že 
by rozhledna Bernard mohla způsobit nějakému subjektu rozpoznatelný úbytek příjmů. Navíc ani v případě 
návštěvy muzeí a skanzenů se nejedná o trh v pravém slova smyslu.  
 
K vypracování této kapitoly jsme využili následující materiály: 

• Statistická ročenka Karlovarského kraje – www.czso.cz 
• Webové stránky popisovaných rozhleden, skanzenů a jiných institucí (analýza konkurence) 

 

4.1 Analýza relevantní konkurence a doplňkových služeb vztahujících 
se k předmětu projektu na relevantním trhu 

V rámci této kapitoly je zpracován přehled atraktivit relevantních pro předkládaný projekt. V zásadě se shodují 
s analýzou konkurence zpracovanou pro Konverzi zakladače na Smolnické výsypce na rozhlednu. V případě 
rozhledny na Bernardu však srovnávání v celorepublikovém a zahraničním měřítku má význam minimální, 
proto tuto část zmíníme pouze okrajově. 
 
Lidé se vedle kritiky dopadů těžby uhlí na životní prostředí zajímají o technickou stránku věci. Fascinují je 
důlní velkostroje (rypadla, zakladače), pásové dopravníky, kolejová doprava. Velkostroje si můžeme prohlížet 
z vyhlídek na činné doly, které jsou v případě sokolovského dolu Jiří v obci Lomnice a osadě Pískový vrch. 
Druhou možností je využít příležitostných exkurzí (např. při Hornickém dni v Chodově). Třetí možností je 
navštívit skanzen s velkostroji nebo pravidelné exkurze. 
 
Těžební firma Czech Coal nabízí návštěvu činných mosteckých dolů Československá armáda a Vršany a 
rekultivované krajiny. 
 
Ferropolis (železné město) je hornický park u saského města Dessau na břehu rekultivačního jezera Gremminer 
See. Víceúčelový park vznikal po skončení zdejší hnědouhelné těžební činnosti v 1. pol. 90. let 20. stol. Pro 
veřejnost je zde přístupný jeden z celkem 5 velkostrojů a muzeum v bývalé elektrické rozvodně. Dochována 
byla důlní železnice; je v běžném provozu a návštěvníci sem proto mohou přijet vlakem.V průběhu roku se zde 
pořádají koncerty a velké společenské akce, protože je zde místo pro 25.000 sedících diváků o rozloze 25.000 
m2.  
Zdroj: publikace k 10. výročí založení Ferropolis; webové stránky European Route of Industrial Heritage 
www.erih.net 
 
Přehled hornických skanzenů a muzeí s hornickou tématikou v ČR: 
Hornické muzeum Příbram, Skanzen na dole Mayrau, Solvayovy lomy, OKD Landek, Důl Michal, Hornický 
skanzen dolu Paskov, Štola č. 1, Jáchymov, Hornický skanzen ve Stříbře, Hornické muzeum ve štole Ondřej 
Šlik, Podkrušnohorské technické muzeum, Muzeum v Harrachově, Muzeum Krásno, Muzeum Sokolov a 
samozřejmě Zábavné centrum řeky Ohře v Královském Poříčí. 

Rozhledny v Karlovarském kraji 
 
Krásenská rozhledna 

   
 
 
 
 
Rozhledna na Krudumu 

   
 
 
 
 
Klínovecká rozhledna 
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Rozhledny v Karlovarském kraji 

Název Poloha Kóta (m.n.m.) Výška (m) Materiál Zajímavost Vstup 
Hard Sokolov 460 14,5 hrázděná Chátrala, v r. 2001 obnovena v původním vzhledu 10 Kč 
Krásenská rozhledna Krásno, na žluté značce KČT nad Dlouhou stokou 777 25 kamenná Spirálovitá; poblíž protéká Dlouhá stoka, technická památka 0 

Rozhledna na Krudumu 
Na vrchu Krudum; značená trasa od kostela sv. 
Mikuláše (žlutá značka KČT) 

835 60, plošina 30 ocel Telekomunikační věž 0 

Diana Karlovy Vary, lázeňské lesy; na modré značce KČT 556 40 kamenná Vede k ní lanovka; restaurace 0 
Vyhlídka Karla IV. Karlovy Vary, lázeňské lesy; na žluté značce KČT 514 15 cihlová Nejstarší rozhledna v Karlových Varech 0 
Goethova vyhlídka Karlovy Vary, lázeňské lesy, žlutá značka KČT 638 42, plošina 34 cihlová Poblíž je vyhlídky Tři kříže; mimo provoz (8/2011) 0 

Doubská hora Karlovy Vary, lázeňské lesy 610 22, plošina 18 cihlová 
Součást hotelu; mimo provoz (8/2011); poblíž zřícenina 
kostela sv. Linharta  

0 

Klínovecká rozhledna Klínovec, nejvyšší bod Karlovarského kraje  1244 17, plošina 14 zděná V rekonstrukci; výhled i od její paty 0 
Rozhledna na 
Blatenském vrchu 

Horní Blatná; na žluté značce KČT 1023 21 zděná, dřevěná 
Leží na trase dvou oblíbených naučných stezek Vlčí jámy a 
Blatenský příkop. 

0 

Panská rozhledna Panský vrch u Drmoulu 650 55, plošina 40 ocelová Telekomunikační věž   

Hamelika 
Mariánské Lázně, vrch Hamelika; na červené značce 
KČT 

723 20 kamenná Vysoká válcová stavba, schodiště uvnitř 0 

Bismarckova rozhledna Cheb, vrch Zelená hora; na zelené značce KČT 637 18 kamenná Poblíž je televizní vysílač; 1 ze 3 Bismarckových věží v ČR 0 
Bismarckova rozhledna Aš, vrch Háj; na žluté a zelené značce KČT 757 24 kamenná Nejzápadněji položená vyhlídková věž v ČR 0 
Olověný vrch Olověný vrch (Bublava/Stříbrná) 802 16, plošina 13,5 zděná / dřevo Přilehlá restaurace; středisko zimních sportů  
Rozhledna – zakladač * Chodov, areál Bílá voda 490 30,4 ocelová Vyhlídka na Smolnickou výsypku a Chodov 0 
Rozhledna v arboretu 
Antonín** 

Sokolov 420 ? ? Vyhlídka na arboretum Antonín, jezero Medard, Sokolov 0 

Pozn.: (*) rozpracovaný investiční záměr, (**) uvedena v územním plánu.  
 
Vyhlídky na Sokolovskou pánev 

Poloha Kam vidíme Zajímavost, okolí 
Pískový vrch Důl Družba Vyhlídka na činný povrchový lom 
Lomnice Důl Jiří Vyhlídka na činný povrchový lom, zastávka naučné stezky 
Velká podkrušnohorská 
výsypka 

Důl Jiří a Družba, Sokolov Z nejvyšších míst na obrovské výsypce vidíme na Sokolov a okolí; hustá cestní síť vhodná pro cyklistiku 

Lítovská výsypka Habartov, Sokolov, jezero Medard, svahy Slavkovského lesa Na výsypce je naučná stezka, poblíž dvě jezera na koupání 
Pasecký vrch u Lobzů Sokolovská pánev od Sokolova směr Cheb Pohled ze Slavkovského lesa na těžební krajinu a rekultivační jezero 
 
Pískový vrch               Lomnice 
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4.2 Analýza a odhad relevantní poptávky v místě dopadu projektu na 
relevantním trhu 

 
Hlavní cílové skupiny a jejich velikost byly uvedeny v kapitole 3.7, nyní uvedeme odhad relevantní poptávky 
v místě dopadu projektu. 
 
Návštěvníci regionu 
Odhad relevantní poptávky = 2% z 952.000 návštěvníků ročně, tj.19.000  
Tito návštěvníci samozřejmě nepřijedou do Královského Poříčí pouze na rozhlednu, ale bude se jednat o 
návštěvníky Statku Bernard, kteří přijedou kvůli všem zajímavostem na Statku (především se jedná o Zábavné 
centrum řeky Ohře, řemeslné dílny s ukázkami práce, kulturní akce – např. Vánoční trhy). 
 
Obyvatelé regionu (K. Poříčí, Sokolov) 
 

Dotazníkové šetření: Trávení volného času  
Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 
Sociologický ústav AV ČR 
 
V prosinci roku 2004 zařadilo CVVM do svého výzkumu otázku na způsob trávení volného času. Z výsledků 
šetření vyplynulo, že nejvíce se respondenti ve volném čase dívají na televizi. Avšak ihned na druhém místě 
byly nejčastěji zmiňovány různé sportovní aktivity. Třetí v pořadí se umístila četba.  
 
Pořadí:  
1. televize 37 %,  
2. sport aktivně 33 %,  
3. čtení 27 %,  
rodina 24 %, zahrádka 17 %, s přáteli 16 %, péče o domácnost 14 %,  
procházky 12 %. 
 
Zdroj: CVVM http://jdem.cz/axkk7 (PDF dokument), resp. http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100435s_oz50113.pdf. 

 

Místní se podívají na rozhlednu v rámci procházky či sportovního tréninku (na kole, na bruslích, běžecky) 
Odhad relevantní poptávky = 10% z 25.264, t.j. 2.500 
 
Podnikatelé v CR, kteří budou umět ve svůj prospěch využít nové lákadlo - cca 15 
 
Obec Královské Poříčí = 1 
 

 
 
Závěrem lze říci, že analýza prokázala, že o výsledky projektu bude zájem, projekt bude využíván. Cílová 
skupina je dostatečně veliká. 
 
 
 

 

4.3 Marketingová strategie 

Poslání projektu 

Základní funkcí tohoto projektu v rámci společnosti je: 
� Vybudování potřebné infrastruktury v turisticky atraktivní lokalitě 

 

Hlavní strategický cíl projektu 

� Vybudování rozhledny 

� Využívání potenciálu těžby hnědého uhlí pro rozvoj místního cestovního ruchu. 

 
 
Zvolená marketingová strategie 
Základem zvolené marketingové strategie je investice do vybudování rozhledny a přístupové komunikace.  
Po dokončení stavebních prací bude na objekt umístěna pamětní deska informující návštěvníky o dotačním 
titulu, z kterého bude rozhledna spolufinancována. Předpokládá se slavnostní otevření rozhledny. 
Základem působení na zákazníky jsou internetové stránky www.statek-bernard.cz a dále www.kralovske-
porici.eu. Na nich se budou moci o projektu lidé dozvědět. Je možné dále využívat místních médií jako je rádio, 
místní tisk. Pro širší oslovení veřejnosti může být využita i reklama v regionální televizi apod. 
 

4.4 Marketingový MIX 

Marketingový mix je tvořen pomocí metody 4P, tedy analýzou produktu, dále cenovou strategií, způsobem 
propagace a v neposlední řadě dostupností produktu neboli místem. 

Produkt (výsledná služba) 

Produktem je v  případě tohoto projektu zážitek z výhledu na činný povrchový lom. Odhaduje se počet 
návštěvníků 21.500 ročně.  

Price (cenová politika) 

Vstup na rozhlednu bude zdarma. 

Promotion (propagace) 

Zájem návštěvníků o nabízený produkt lze ovlivnit vhodně zvoleným souborem propagačních aktivit:  
� Internetové stránky 
� Systém dopravního značení 
� Informační a propagační materiály 

Internetové stránky investora jsou základem pro prezentaci všech aktivit investora. Systém dopravního 
značení má nejen propagační funkci, ale zlepšuje dopravní dostupnost atraktivity a usměrňuje příjezd 
návštěvníků.  
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Place (místo) 

Silnou stránkou projektu je jednoznačně umístění v blízkosti stávající turistické atraktivity Statku Bernard. Je 
zde dobrá dostupnost po silnici, železnici i vodě (v Královském Poříčí je železniční vlaková zastávka a také 
vodácké tábořiště). Parkování bude na parkovišti u Statku Bernard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Letecký pohled je sice již několik let starý, takže zde nejsou zachyceny stavební úpravy v posledních letech, 
jako je parkoviště místo nevyužité plochy vpravo vedle stodoly. Ovšem snímek velmi dobře ukazuje blízkost 
dolu. 
 
Zábavné centrum řeky Ohře ● http://jdem.cz/qsth3 
 

  
 

 
Obrázek masopustního veselí na Statku Bernard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Veřejná podpora 

 
Cílovou skupinou jsou i zákazníci jiných poskytovatelů služeb (např. muzeí, expozic). 
Relevantní trh rozhleden a vyhlídkových míst neexistuje. Neexistuje soutěž pro daný produkt, protože 
neexistuje trh. Záměr nekonkuruje jiným subjektům. Projekt nemůže ohrozit konkurenci na daném trhu. Projekt 
nemá vliv ani na zákazníky z jiných členských zemí. 
Projekt nezakládá veřejnou podporu. 
 

5 MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 
 

Management projektu zahrnuje veškeré plánování, organizaci, řízení a kontrolu všech aktivit, které je zapotřebí 
v souvislosti s projektem realizovat. Projekt není v zásadě nijak složitý, takže nevyžaduje ani rozsáhlý 
realizační tým. 
Projektový manažer jako vedoucí týmu je nadřízen všem členům týmu, je jím Ing. Ivan Stefan. V přípravné fázi 
bude zásadním členem týmu projektant, který zpracuje projektovou dokumentaci a vyřídí potřebná povolení 
stavebního úřadu. Dále bude významnou roli hrát konzultant – expert na přípravu žádosti o dotaci a v případě 
úspěšné žádosti o dotaci bude poradenská firma také zajišťovat přípravu a realizaci zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby. V realizační fázi pak bude součástí týmu technický dozor investora a účetní projektu. 
Konzultant ve spolupráci s účetní projektu zajistí vyúčtování projektu a podání žádosti o platbu dotace.  
V provozní fázi bude součástí týmu správce rozhledny a nadále účetní projektu (archivace 10 let po ukončení 
projektu). Konkrétní personální obsazení rolí členů týmu není momentálně známo. 
 
Management projektu disponuje dostatkem kancelářských prostor. Členové týmu mohou využívat běžné 
kancelářské vybavení: počítač, internet, telefon, mobil, tiskárnu, kopírku, scanner. Dále mají k dispozici 
služební automobil. 
V důsledku projektu nevznikne žádné pracovní místo. 
 
Kapitola dokládá, že projekt je po stránce organizační ve všech fázích velmi dobře zajištěn.  
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6 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU 
 
Rozhledna – varianta A 
 
Šikmá ocelová nosná konstrukce nástupní věže 
rozhledny je podepřena rovněž šikmou příhradovou 
prostorově ztuženou konstrukcí sloupů. Věž je založena 
na železobetonovém vodorovném roštu s pasy 0,8 x 0,8 
m, které budou v rozích spojeny s pilotami o profilu 0,6 
m a hloubce cca 5,0 m. Podporující sloupy jsou 
založeny na samostatných železobetonových patkách 
1,2 x 1,2 x 1,2 m, pod kterými budou piloty o průměru 
0,8 m a hloubce cca 8,0 m. Beton základů je navržen 
jako pohledový bez dalších povrchových úprav.  
 
V nosné ocelové konstrukci šikmé věže budou vloženy 
do schodnic ocelové stupnice asymetrického 
dvouramenného schodiště. Stupnice jsou navrženy 
z ocelových lisovaných tvarovaných děrovaných plechů 
do výztužných rámů, nebo z ocelových plechů plných 
rýhovaných, případně s jinou protiskluznou úpravou. 
Stupnice se navrhují tvarovat do profilu Z s delším 
ohybem do podstupnice nahoru a krátkým ohybem do 
nášlapu. Zábradlí bude z ocelových plných tyčových 
profilů s nerezovým madlem. Zábradlí bude pokud 
možno navrženo jako montované s povrchovou úpravou 
žárovým zinkováním. Stupně se navrhují provést z oceli 
se zvýšenou odolností proti atmosférickým vlivům a 
následně natřeno. Střecha bude o velmi malém spádu 
s plechovou krytinou, doporučuje se středně šedý 
předzvětralý titanzinkový plech. 
 
Ke hmotnosti konstrukce nutno připočítat cca 10% na 
drobný a spojovací materiál. Hmotnost nosné 
konstrukce rozhledny bude přibližně 47.000 kg. 
 
Hlavní vyhlídková plošina je ve výšce cca 25 m. 
 
 
 
 
Prvky ocelové konstrukce, které nebudou žárově zinkovány, budou natřeny kvalitními barvami na kovové 
konstrukce. Základní barevné řešení je navrženo ve dvou barvách + šedá barva žárového pozinkování. Hlavní 
ocelová konstrukce bude v metalické nebo kladívkové barvě stříbromodrého grafitu a ocelová konstrukce 
schodiště bude v barvě doplňkového odstínu tmavě červené. 
 

 
 
 
Rozhledna – varianta B 
 
Ocelová nosná konstrukce nástupní trojboké věže rozhledny je založena na železobetonovém vodorovném roštu 
s pasy 0,5 x 0,8 m do tvaru paprsku od středu ke krajním stojkám. Pasy jsou zakončeny patkami 1,0 x 1,0 x 1,0 
m, které budou podporovány pilotami o profilu 0,8 m a hloubce cca 8,0 m. 

 
Stavebně technické řešení ostatních částí je ze 
stejných materiálů a prvků jako u varianty A. Stejné 
zásady platí i pro konstrukční zpracování, barevné 
řešení, vnitřní osvětlení a provozování.  
Rozhledna má trojici sloupů ve vrcholech 
rovnoramenného trojúhelníku o délce strany 7,4 m. 
 
Hlavním prvkem nosné konstrukce rozhledny ve 
variantě B jsou tři sloupy HEB320. Prostorovou 
tuhost ve všech směrech zajišťují ztužidla po celé 
výšce na třech stranách věže, které tvoří diagonální 
táhla křížem ve všech polích (ondřejské kříže), 
přičemž ve statickém výpočtu byla uvažována vždy 
pouze táhla tažená (nelineární výpočet). Táhla tvoří 
tyče ø 30 až ø 34 mm. Schodišťová ramena jsou přímá 
a jsou v úrovni mezipodest podepřeny nosníky 
vytknutými do rohových sloupů, které jsou navíc 
zavěšeny pomocí svislých táhel na nosníky horní 
vyhlídkové plošiny.  
 
Sloupy budou kotveny do základů – železobetonový 
rošt podepřený široko průměrovými pilotami – 
kloubově pomocí kotevních šroubů. 
Nosná konstrukce plošiny a střechy je tvořená 
ocelovým roštem převážně z nosníků IPE240 a 
UPE240. 
 
Ke hmotnosti konstrukce nutno připočítat cca 10% na 
drobný a spojovací materiál. Hmotnost nosné 
konstrukce rozhledny bude přibližně 23.000 kg. 
 
Hlavní vyhlídková plošina je ve výšce cca 19 m. 
 

 
Základy. 
Pro obě varianty rozhledny je navrženo hlubinné zakládání především z důvodu velkých tahů v kotvení ocelové 
konstrukce.  
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Statickými výpočty vypracovanými na úrovni studie byla prokázána reálnost provedení obou variant rozhledny 
z hlediska statického. 
Před zahájením prací na dalších stupních bude zpracován inženýrsko-geologický průzkum konkrétního místa 
pro přesný návrh základů. Také nutno zajistit báňský posudek, který by stanovil podmínky pro zakládání. 
 
SO 02 Komunikace a zpevněné plochy. 
Příjezdová komunikace k rozhledně počítá s napojením na plánovanou komunikační síť kolem celého 
komplexu staveb kolem statku Bernard. 
Trasa komunikací bude očištěna od náletové zeleně, křovin i velmi malé plochy lesní zeleně (součást 
rekultivací), bude provedeno urovnání nerovností nivelety, zejména terénní prohlubně v místě původní vlečky. 
Odstraní se stávající vrstvy nefunkčního pokryvu v potřebné hloubce (průměrná tloušťka skrývaných vrstev do 
40,0 cm. Sejmuté vrstvy a dosypání bude provedeno novými konstrukčními vrstvami dále uvedenými. Šířka 
cesty bude od připojení k ploše budoucího sportoviště 4,50m a dále bude pokračovat v šířce 3,0 m. Hrany 
komunikace v šířce 4,5 m od připojení ke sportovišti budou lemovány plastovými „neviditelnými“ obrubníky. 
Základní konstrukční vrstvy jsou následující: 
 Lomová výsivka s hmotností (35kg/m2)    
 Kamenivo hrubé frakce 32-63mm   200 mm 
 Štěrkodrť      200 mm 
 Geotextilie hmotnosti 500g/m2 jako stabilizační prvek 
 Celková výška konstrukčních vrstev   400 mm 
 
SO 03 Přípojka NN elektro. 
Pro provozní osvětlení pochozích ploch a poziční scénické nasvětlení tělesa rozhledny je nutné přivést potřebný 
příkon samostatnou NN přípojkou. 
Základní délky vedení: 
---  zemní kabel celkové délky 395,0 m. 
--- kombinace zemního kabelu a vzdušného vedení – zemní kabel délky 105,0 m, vzdušný závěsný kabel na 
8 ks dřevěných sloupech délky 220,0 m. Celková délka vzdušného i zemního kabelu 325,0 m. 
 
 
Instalovaný příkon elektrické energie max. 4,5 kW 
Soudobý příkon 2,8 kW 
Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie 1.690 kWh/rok 
 
 
Revize/servis/prohlídky/údržba - Pravidelné revize – elektroinstalací. Relevantní jsou náklady na pravidelné 
kontrolní prohlídky a revize v četnosti dle platných ČSN. Úklid přístupové komunikace – zejména v zimě. 
Předpokládané roční náklady – 25 000,-Kč  
Náklady na roční provoz – spotřeba el .energie - osvětlení, cca 10.000,- Kč (4,61 Kč x 1.690 kWh x koef. 1,05)  
 
Technologie a technické parametry stavebních úprav budou v souladu s platnými normami ČSN a požadavky 
na kvalitu a jakost. Veškeré použité materiály (vyžadují-li to) budou splňovat certifikáty jakosti a prohlášení o 
shodě. 
Použité technologie a postupy pro realizaci projektu jsou nejvhodnější a využívají nejlepší dostupné poznatky, 
zkušenosti a technologie. 
 
 

7 FINANČNÍ PLÁN A HODNOCENÍ FINANČNÍ EFEKTIVITY PROJEKTU 
 
Předpokládejme, že nositelem projektu nebude nadále Mikroregion Sokolov – východ, ale Obec Královské 
Poříčí. Obec nemá dostatečně velký rozpočet, aby financovala rozhlednu pouze z vlastních zdrojů, ale má na 
spolufinancování v případě realizace z dotačních prostředků. Níže uvádíme rozpočty obou variant. 
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SO 03 PŘÍPOJKA NN ELEKTRO - varianta A - zemní kabel 

 

 
 
SO 03 PŘÍPOJKA NN ELEKTRO - varianta B - zemní + zavěšený kabel 

 

 
 
Na základě porovnání variant v kapitole 3 jsme dospěli k závěru, že větší pravděpodobnost získání dotace a 
tedy i realizace je v případě varianty B. Předpokládá se tedy, že pro realizaci využije dotační prostředky – dle 
varianty B – dotačního programu Leader MAS Sokolovsko, dále je tedy rozpracována varianta B. 

Celkové rozpočtové náklady projektu 

Typ výdajů Položka rozpočtu Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH 

SO 01 - Rozhledna 2 548 228   2 548 228 

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy 1 569 420   1 569 420 

SO 03 - Přípojka elektro 162 410   162 410 

Žádost o dotaci - způsobilá část (2 projekty) 40 000   40 000 

Projektová dokumentace - způsob.část (2 proj.) 160 000   160 000 

Způsobilé 
výdaje 

Součet způsobilé výdaje 4 480 058 0 4 480 058 

Projektové práce - nad limit 273 000 54 600 327 600 

Inženýrská činnost 128 000 25 600 153 600 

Výběrová řízení 90 000 18 000 108 000 

Žádost o dotaci nad limit 80 000 16 000 96 000 

Dotační management 40 000 8 000 48 000 

DPH ke způsobilým výdajům   896 012 896 012 

Nezpůsobilé 
výdaje 

Součet nezpůsobilé výdaje 611 000 1 018 212 1 629 212 

Celkové náklady projektu 5 091 058 1 018 212 6 109 270 

Referenční období je 15 let. Rok zahájení fyzických prací projektu = 2013. Rok zahájení provozní fáze = 2014. 

7.1 Plánovaná rozvaha 

Nastavení odpisů 
Kategorie Odpis. skupina Počet let Koef. 1 Koef. 2+ Pořízeno 

Rozhledna 5 30 1,40% 3,40% 5 925 

 
Výše odpisů 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
83 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 

83 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 

Předpokládá se, že projekt bude v realizační fázi předfinancován  z vlastních zdrojů. 
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Aktiva 
      Přípravná Realizační Provozní fáze prodloužená na referenční období 

      2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

A. Pohledávky za upsaný ZK     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek     0 5 842 5 641 5 439 5 238 5 036 4 835 4 634 4 432 4 231 4 029 3 828 3 626 3 425 3 223 3 022 2 820 

C. Oběžná aktiva     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aktiva celkem     0 5 842 5 641 5 439 5 238 5 036 4 835 4 634 4 432 4 231 4 029 3 828 3 626 3 425 3 223 3 022 2 820 

 

7.2 Plánovaná výsledovka 

Provozní náklady 
Položka 

Za 
jednotku 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Inflace 2,50%                                 

Elektrická energie pro osvětlení 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 

Revize/servis/údržba 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 

Odpisy   83 201 206 212 217 222 228 234 239 245 252 258 264 271 278 285 

Celkem 35 119 238 244 250 257 263 270 276 283 290 298 305 313 320 328 337 

Pozn.: Položky rostou každoročně o 2,5 % pro započítání růstu cen. 
 
Vstup je zdarma. Výnosy = 0  
 
Hospodářský výsledek 
    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Provozní HV   -119 -238 -244 -250 -257 -263 -270 -276 -283 -290 -298 -305 -313 -320 -328 -337 

Finanční HV   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mimořádný HV   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hosp. výsl. celkem   -119 -238 -244 -250 -257 -263 -270 -276 -283 -290 -298 -305 -313 -320 -328 -337 

7.3 Plánovaný výkaz cash-flow 

Finanční toky v období přípravy, výstavby a čekání na proplacení dotace 
Rok 2012 2013 2014 

Výdaje (kromě provozních) 771,6 5 337,7 0,0 

Příjem - pouze dotace (90 % způsobilých výdajů) 0,0 0,0 4 032,1 

 
Cash-flow Příprava Realizace Provozní fáze + referenční období 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Provozní CF  0 0 0 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -51 -52 

Investiční CF  0 -772 -5 338 4 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finanční CF  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cash-flow 0 -772 -5 338 3 996 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -51 -52 

 
Kriteriální ukazatele 

2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Tok peněz z projektu 0 -772 -5 338 3 996 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -51 

Souč. hodnota (počátek r. 2011) 0 -700 -4 611 3 288 -29 -28 -27 -27 -26 -26 -25 -24 -24 -23 -23 -22 -22 -21 

Doba návratnosti (kumul. souč. hodn.) 0 -700 -5 311 -2 023 -2 052 -2 080 -2 107 -2 134 -2 160 -2 186 -2 211 -2 235 -2 259 -2 282 -2 305 -2 327 -2 349 -2 370 

Tok peněz z provozu 0 0 0 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -51 

Souč. hodnota (počátek r. 2011) 0 0 0 -30 -29 -28 -27 -27 -26 -26 -25 -24 -24 -23 -23 -22 -22 -21 

Doba návratnosti (kumul. souč. hodn.) 0 0 0 -30 -58 -86 -114 -141 -167 -192 -217 -242 -265 -289 -311 -333 -355 -376 

Uvádíme kumulovanou čistou současnou hodnotu, z níž vidíme, že projekt návratnosti (pozitivní hodnoty) v referenčním období nedosáhne 
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Přehled výdajů přípravné a realizační fáze projektu v rozčlenění na 
způsobilé a nezpůsobilé 

Členění výdajů přípravné fáze 
Rozpočtová položka 

Kč bez 
DPH 

DPH Kč vč. DPH 

Žádost o dotaci - způsobilá část (2 projekty) 40 000 0 40 000 

Projektová dokumentace - způsob.část (2 proj.) 160 000 0 160 000 

Celkové způsobilé výdaje 200 000 0 200 000 

Projektové práce - nad limit 273 000 54 600 327 600 

Výběrová řízení 90 000 18 000 108 000 

Žádost o dotaci nad limit 80 000 16 000 96 000 

DPH ke způsob. výdajům   40 000 40 000 

Celkové nezpůsobilé výdaje  443 000 128 600 571 600 

Celkové výdaje  643 000 128 600 771 600 

 

Členění výdajů realizační fáze 

Rozpočtová položka 
Kč bez 
DPH 

DPH Kč vč. DPH 

SO 01 - Rozhledna 2 548 228 0 2 548 228 

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy 1 569 420 0 1 569 420 

SO 03 - Přípojka elektro 162 410 0 162 410 

Celkové způsobilé výdaje 4 280 058 0 4 280 058 

Inženýrská činnost, technický a autorský dozor stavby 128 000 25 600 153 600 

Dotační management 40 000 8 000 48 000 

DPH ke způsob. výdajům   856 012 856 012 

Celkové nezpůsobilé výdaje   168 000 889 612 1 057 612 

Celkové výdaje    4 448 058 889 612 5 337 670 

 

Členění výdajů celého projektu     Kč vč. DPH 

Celkové způsobilé výdaje projektu 4 480 058 Kč 

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu 1 629 212 Kč 

Celkové výdaje projektu 6 109 270 Kč 

Celkové výdaje přípravné fáze 771 600 Kč 

Způsobilé 200 000 Kč 

Nezpůsobilé 571 600 Kč 

Celkové  výdaje realizační fáze 5 337 670 Kč 

Způsobilé 4 280 058 Kč 

Nezpůsobilé 1 057 612 Kč 

Celkové výdaje projektu 6 109 270 Kč 

 

7.4 Hodnocení finanční efektivity projektu 

Cílem finanční analýzy projektu je prokázat jeho životaschopnost a udržitelnost v dlouhodobém horizontu.  
Rozhledna nemá výnosy; nemá smysl počítat vnitřní výnosové procento. 
 
 
 

Nekvantifikovatelné přínosy projektu: 
Používaná metoda finanční analýzy však zdaleka neumožňuje zachytit některé nekvantifikovatelné benefity 
projektu jako např.: 

 
� zlepšení image oblasti  
� zvýšení návštěvnosti Karlovarského kraje  
� zpomalení, příp. zastavení vylidňování venkovských oblastí 

 
Z hlediska finančního projekt splnil očekávání, protože jeho provoz je prodělečný. Celkový ekonomický přínos 
je však dle předkladatelů projektu pozitivní. Z praktického hlediska je třeba ocenit nízké provozní náklady, 
které nijak výrazně nezatíží rozpočet obce. 
 
Projekt je očekávaně v záporné oblasti  avšak  je financovatelný z hlediska dlouhodobého i 
krátkodobého. 
 

8 ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 
 
Projekt nedosahuje celkových nákladů 90 mil. Kč, proto není analýza CBA zpracována. 
 

9  ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK 
 
V tabulce analýzy rizik jsou uvedena možná rizika, se kterými se žadatel může při realizaci projektu setkat. U 
jednotlivých rizik jsou uvedeny možnosti, zda se jedná o významné /nevýznamné riziko či jde o pravděpodobný 
/nepravděpodobný výskyt rizika. K jednotlivým rizikům jsou rovněž uvedena opatření na jejich předcházení či 
následnou eliminaci. 

Závažnost rizika = Z 

Významné riziko 
(ohrožení nebo narušení vývoje projektu, výběrem správného opatření a kvalitním 
řízením je možno dosáhnout požadovaných parametrů v plánovaných termínech) 

2 

Nevýznamné riziko 
(nepodstatné narušení vývoje projektu, operativním řízením lze obnovit plánovaný 
vývoj) 

1 

 
Pravděpodobnost výskytu rizika = P 

Pravděpodobný výskyt rizika 
(častý výskyt rizika, nebezpečí je trvalé nebo lze očekávat, že několikrát nastane) 

2 

Nepravděpodobný výskyt rizika 
(výskyt je nepravděpodobný, ale možný, lze předpokládat, že nebezpečí může 
výjimečně nastat) 

1 
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Tabulka analýzy rizik 

Druh rizika Z P 
Mapa 
rizik 

Předcházení/ eliminace rizika 

Technická rizika    
Nedostatky v projektové 
dokumentaci 

1 1 I. Dokumentace byla zpracována v souladu se statickým 
výpočtem, dle požadavků investora 

Dodatečné změny 
požadavků investora 

1 1 I. Nepředpokládají se. 

Nedostatečná koordinace 
stavebních prací 

2 1 III. Budou pravidelné kontrolní dny, technický dozor by měl toto 
včas odhalit 

Výběr nekvalitního 
dodavatele 

2 1 III. U varianty B proběhne dle podmínek PRV, tzn. budou osloveni 
pouze kvalitní dodavatelé. 

Nedodržení termínu 
výstavby 

2 1 III. Nutno včas kontrolovat a reagovat, ev. včas zažádat o změnu 
doby realizace projektu. Svolávat pravidelné kontrolní dny. 
Dělat průběžné kontroly. 

Živelné pohromy v invest. 
fázi 

2 1 III. Pojištění proti živelním pohromám 

Nekvalitní projektový tým 1 1 I. Členové týmu mají/(ti co dosud nejsou vybráni) budou mít 
zkušenosti. 

Změna v projektovém 
týmu v investiční fázi 

2 1 III. Nutno řešit předem zastupitelností, tzn. aby každý člen týmu 
měl svého zástupce, který bude při realizaci projektu v obraze.  

Finanční rizika    
Neobdržení dotace 2 2 IV. Pravděpodobnost je vysoká vzhledem k očekávanému 

vysokému převisu projektů. Žádost o dotaci je nutné připravit 
s velkou pečlivostí, se znalostí problematiky, zohlednit 
bodovací kritéria.  

Nedostatek finančních 
prostř. na předfinancování 
a v průběhu realizace 
projektu 

2 1 III. Investor si zařadí projekt do rozpočtu obce, příp. bude řešit 
úvěrem.  

Navýšení cen vstupů 1 1 I. Od VŘ, kdy budou nastaveny ceny, uběhne relativně krátká 
doba na realizaci stavebních prací. (riziko nese dodavatel). 

Právní rizika    
Nedodržení pokynů pro 
zadávání zakázek 

2 1 III. Doporučuje se, aby zadávací řízení zpracovávala poradenská 
firma se zkušenostmi. 

Nedodržení podmínek 
Programu rozvoje 
venkova 

2 1 III. Projekt bude konzultován s MAS Sokolovsko, budou využity 
odborné konzultace poradenské firmy, budou probíhat kontrolní 
dny. 

Nedodržení právních 
norem ČR, EU 

2 1 III. Nepředpokládá se, ve výjimečných případech bude řešeno 
operativně. 

Nevyřešené vlastnické 
vztahy 

2 2 IV. Pozemky ne jsou ve vlastnictví investora. Je zapotřebí 
urychleně tyto majetkové záležitosti vyřešit. 

 
 

 
 

Druh rizika Z P 
Mapa 
rizik 

Předcházení/ eliminace rizika 

Provozní rizika    
Nenaplnění partnerských, 
dodavatelsko-odběratelských 
smluv 

1 1 I. Partnerské smlouvy jsou formálního charakteru, nejedná se o peněžní 
plnění. Bude kladen důraz na náležitosti uzavíraných dodavatelsko-
odběratelských smluv. 

Nedodržení monitorovacích 
ukazatelů projektu 

2 1 III. Neustále si připomínat zadání projektu a závazné indikátory, pak 
nebude problém s dodržením. 

Živelné pohromy v provozní 
fázi 

2 1 III. Je možné řešit pojištěním proti živelním pohromám. 

Nedostatek fin. prostředků 
v provozní fázi projektu 

1 1 I. V provozní fázi se očekávají nízké provozní náklady. 

 

Mapa rizik 

V
Ý
Z
N
A
M
N
É
 

• Nedostatečná koordinace stavebních prací 
• Výběr nekvalitního dodavatele  
• Nedodržení termínu realizace 
• Živelné pohromy v investiční fázi 
• Změna v projektovém týmu v inv. fázi 
• Nedostatek finančních prostředků na předfinancování  
• Nedodržení pokynů pro zadávání zakázek 
• Nedodržení podmínek Programu rozvoje venkova 
• Nedodržení norem ČR, EU 
• Nedodržení monitorovacích ukazatelů projektu 
• Živelné pohromy v provozní fázi 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Neobdržení dotace 
• Nevyřešené vlastnické vztahy 

 

N
E
V
Ý
Z
N
A
M
N
É
 • Nedostatky v projektové dokumentaci 

• Dodatečné změny požadavků investora 
• Nekvalitní projektový tým 

• Navýšení cen vstupů 
• Nenaplnění partnerských, dod.-odběr. smluv 
• Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi  

- 

 NEPRAVDĚPODOBNÉ PRAVDĚPODOBNÉ 

 
V rámci analýzy rizik byly vyhodnoceny potenciální rizikové faktory. Ke všem potenciálním rizikům byla 
uvedena opatření na jejich předcházení či eliminaci. Nejvýznamnějším rizikem je neobdržení dotace a 
nevyřešené majetkoprávní vztahy. Všechny ostatní rizikové faktory může investor velmi výrazně ovlivnit a má 
na to dostatek času. Ve faktoru obdržení dotace má největší podíl konkurence projektů a jejich vyhodnocení. 
Pro vyřešení majetkoprávních vztahů je zapotřebí kromě vůle vlastníků také čas na projednání.  
 

Rizika jsou významná proto, že bez vyřešení majetkoprávních vztahů a získání dotace projekt nebude 
realizován. 
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10  ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU 
 
Projekt řeší návrh stavby vyhlídkové věže – rozhledny v blízkosti Statku Bernard v Královském Poříčí, cca 2 
km od Sokolova. Rozhledna bude umístěna v blízkosti jak činného povrchového dolu, tak již nyní atraktivního 
areálu Statku Bernard, který bude zapojený do turistických cest s hornickou tématikou. Cílem projektu je 
využívání potenciálu těžby hnědého uhlí pro rozvoj místního cestovního ruchu. Nová rozhledna je ideově 
pojata jako připomínka historické doby hlubinné těžby hnědého uhlí v této části uhelného revíru. Původní těžní 
věže a ostatní stavební a strojní památky na hlubinnou těžbu jsou již prakticky odstraněny. 
 
Návrh stavby je zpracován ve dvou variantách. Z hlediska hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti byla vybrána 
k realizaci varianta B, náklady jsou nižší, pravděpodobnost získání dotace na realizaci vyšší, termín 
předpokládané realizace je již v roce 2013. 
 
Součástí stavby jsou další nezbytné stavební úpravy spojené s napojením na komunikace, příjezd servisních 
vozidel a pohotovostní parkování. Rozhledna bude osvětlena uvnitř pozičně z důvodu bezpečnosti a dále bude 
nasvětlena jako solitérní krajinný prvek venkovním scénickým nasvětlením. Provoz se předpokládá celoroční. 
Rozhledna poskytne pevné a polohově vhodné místo pro pořízení časově dlouhodobého dokumentárního díla o 
těžbě a následné revitalizaci celé krajiny. 
 
Nově vybudovaná rozhledna umožní nevšední zážitek výhledu na důl, kde stále aktivně pracují velkostroje. 
Přínosem bude také synergický efekt ve zvýšené návštěvnosti Statku Bernard.  
 
Nositelem projektu by dále neměl být Mikroregion Sokolov – východ, ale obec Královské Poříčí, na jejímž 
území je rozhledna plánována. Obec by měla usilovat o převod pozemků do svého majetku. Jedná se o p.p.č. 
464/1 k.ú. Královské Poříčí – vlastník Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a 459/2 – vlastník Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace. 
 

Z analýzy rizik vyplývají dvě významná rizika - vyřešení majetkoprávních vztahů a získání dotace – bez nichž 
projekt nebude realizován. Obec Královské Poříčí by tedy urychleně měla zadat práce na přípravě projektové 
dokumentace a zajištění stavebního povolení a zároveň na řešení majetkoprávních vztahů. 
 
Vzhledem ke všem uvedeným faktům lze na závěr konstatovat, že projekt je finančně, organizačně, 
institucionálně i provozně udržitelný a je  p r o v e d i t e l n ý. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ing. arch. Petr Martínek - autorizovaný architekt ČKA 00499, Úvalská 604/2, Karlovy Vary 360 09, IČO - 11363444.    ARCHITEKTONICKÝ ATELIER - Sportovní 4, Karlovy Vary, 360 09, tel.: 353 585188, fax.: 353562231, e-mail: atelier.martinek@seznam.cz 

 
Strana 19/19 

11 FOTODOKUMENTACE VÝCHOZÍHO STAVU 
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