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1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

1.1 Zadavatel 

 Název:     Mikroregion Sokolov – východ 
 Právní forma:    svazek obcí 
 Adresa:    Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí 
 IČ:     709 48 755 
 Statutární zástupce:   ing. Ivan Stefan, předseda svazku 
 
1.2 Zpracovatel 

 Název:     ing. arch. Petr Martínek 
 Adresa:    Úvalská 604/2, 360 09 Karlovy Vary 
 Telefon:    +420 353 585 188 
 Fax:     +420 353 562 231 
 E-mail:    atelier.martinek@seznam.cz 
 IČ:     113 634 44 
 
1.3 Shrnutí 

Dokumentace „Plánu zapojení hornických atrakcí na Sokolovsku do turistických cest“ 
(dále jen Plán) řeší dvě rozhledny jako významné objekty v turisticky atraktivních centrech 
Sokolovska.  

Rozhledna, vybudovaná konverzí původního důlního zakladače1 na Smolnické výsypce 
(viz obrázek v kap. 5.4), bude součástí rozsáhlého krajinného, naučného a sportovně rekreačního 
areálu Bílá voda u Chodova. Spolu s dalšími hornickými atrakcemi a novodobými aktivitami 
bude důležitým cílem na turistických trasách regionu.  

Rozhledna Bernard (viz obrázky v kap. 5.5) bude součástí turistického a sportovně 
rekreačního komplexu kolem obnoveného statku Bernard, který je již v současné době 
významným turistickým cílem. Rozhledna bude postavena na jednom ze tří hlavních míst, odkud 
bude filmován časově dlouhodobý dokument o vývoji celého území povrchové těžby 
v následujících desetiletích. 

Dokumentace obsahuje následující:  

o textová část vč. napojení energie, předběžné výpočty investičních nákladů v současných 
cenách v EUR a zapojení obou vyhlídek do hornických turistických tras, 

o výkresy v měřítku 1:100, půdorysy všech podlaží a všechny pohledy, 

o předinvestiční studie dle pravidel ROP NUTS II Severozápad (pro každou vyhlídku 
zvlášť). 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Důlní zakladač je hornický stroj, který sype a ukládá skrývku z dolu na výsypku (v našem případě z lomu Jiří na 
Smolnickou výsypku).  
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2 POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Zpracování Plánu navazuje úzce na souběžně projektovanou „Urbanistickou studii 
rozvoje území Sokolovska (Masterplan)“. Z celkového řešení Masterplanu byly v průběhu jeho 
plánování v rámci komunitního projednávání vytipovány atraktivní, reálné a využitelné projekty, 
jejichž řešení je z pohledu dnešních komplexních podmínek aktuální. Při výběru byly zejména 
posouzeny známé a předvídatelné podmínky: 

a) ekonomické - zda je reálné stavbu v současné době investičně zajistit a dlouhodobě 
provozovat s vyrovnaným, případně mírně dotovaným rozpočtem. 

b) technické – zda technické podmínky vybraného stavebního pozemku vyhoví 
požadavkům stavby a nebudou klást nereálné finanční požadavky na úpravu.  

c) komunální a manažerské – zda bude včas ustanoven veřejný, případně privátní subjekt, 
který realizaci celého projektu zajistí. 

d) vlastnické – zohledňující vlastnická práva k pozemkům pod stavbami a doprovodnými 
stavebními objekty.  

e) společenské – zohledňující celkový dopad realizace stavby na jednotlivé segmenty 
společenského života obyvatel v bezprostředním i širším okolí, a celkový přínos pro 
region. 
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3 ÚKOL PLÁNU 

Hlavní cíle dokumentace jsou:  

a) Stanovit postup přípravy a realizace vybraných staveb. 

b) Připravit ucelenou startovací dokumentaci pro nositele projektu. 

c) Prostřednictvím zpracovaných návrhů seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost 
s nejbližšími záměry v řešeném území a najít co největší podporu k jejich realizaci. 

d) Prostřednictvím zpracovaných návrhů oslovit ekonomicky a politicky významné subjekty 
a vyzvat je k aktivní spolupráci při realizaci obou staveb. 
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4 POSTUP PRACÍ 

4.1 Postup návrhů stavby 

Práce na podrobných návrzích obou staveb probíhaly paralelně s řešením Masterplanu po 
jejich výběru z celkové nabídky projektů. Po zvážení předpokládané časové osy přípravy a 
potřebného rozsahu dokumentace pro oba projekty přizval zpracovatel projektu do týmu další 
specielní profese - strojní specialisty, statika, elektroinženýra a ekonoma. Pro oba dokumentačně 
rozdílné návrhy stanovil zpracovatel jejich potřebný rozsah tak, aby výsledné návrhy splnily 
požadovaný účel, tj. jejich plná využitelnost v procesu povolování staveb dle stavebního a 
horního zákona.  

Návrh rozhledny Bernard je navržen ve dvou velikostních a tvarových variantách 
z důvodů větší variability při rozhodování o výstavbě. Konečným důsledkem rozdílného řešení je 
poměrně výrazný rozdíl v celkových nákladech mezi stavbami (viz kap. 5.5) a tím dostatečný 
manévrovací prostor v rozhodování pro nositele projektu. Konečná podoba rozhledny tak může 
bezprostředně reagovat na zajištěné finanční prostředky. 

Návrhy obou staveb byly v průběhu zpracování konzultovány se zástupci města Chodova 
a obce Královské Poříčí, kteří jsou potenciálními nositeli obou projektů. 

 

4.2 Použité metody 

Zpracování dokumentace návrhů obou staveb vychází z obsahu prováděcích vyhlášek ke 
stavebnímu zákonu. V návrzích jsou použity relevantní oddíly předepsaného druhu 
dokumentace. Výchozí architektonický a stavební návrh je ověřen základním statickým 
výpočtem základových konstrukcí a nosných ocelových konstrukcí. Pro statický výpočet jsou 
použity nejnovější autorizované výpočtové metody v normových požadavcích EU. Standardní 
architektonický a technický návrh je doplněn prostorovým zobrazením a zakreslením staveb do 
fotografií. 

 

4.3 Zdroje a podklady 

Jako výchozí podklady pro zpracování obou projektů byly použity mapové podklady 
poskytnuté městem Chodov a obcí Královské Poříčí - katastrální mapy, digitální kopie územních 
plánů a ortogonální fotografické mapy dotčených území. Dalším podkladem byl polohopis a 
výškopis území spolu s technickou dokumentací zakladače, vše poskytnuté s laskavým svolením 
společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a Sokolovských strojíren a.s. 

Dále byly použity ostatní podklady charakteru evropských technických norem, eurokódů, 
technických údajů o použitých materiálech a územně analytické podklady města a obce, 
poskytnuté obcí s rozšířenou působností. Pro získání základních geologických a geotechnických 
informací o podloží budoucích staveb konzultoval projektant s odbornými pracovníky 
Sokolovské uhelné, právním nástupcem, a.s. a dalšími odbornými geologickými pracovišti. Pro 
rozhodování o umístění obou rozhleden byly dále využity informace z dalších územních a 
urbanistických studií, zpracovaných v předchozích obdobích pro dotčená území. Dokumentace 
byly zapůjčeny městem Chodov a obcí královské Poříčí. 

Poskytnuté podklady byly doplněny vlastním terénním průzkumem s pořízením detailní 
fotodokumentace a studiem literatury a archivních dokumentů vztahujících se k historické i 
současné těžbě hnědého uhlí. 
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5 ZÁVĚR A VÝSLEDNÉ ŘEŠENÍ 

5.1 Popis současného stavu staveniště 

Vybraná plocha pro umístění rozhledny – zakladače (viz obrázek níže) se nachází na 
pracovně aktivní Smolnické výsypce, na které potenciálně vytipovaný zakladač bude ještě 
několik roků pracovat. Plocha je umístěna na jižní terase, která je z celé výsypky nejstarší a 
geologicky nejstabilnější. Po zpevněné stabilizované ploše je dnes vedena kolejová trať pro 
vlaky, přivážející materiál k sypání. Přístup na výškovou úroveň terasy je v současné době nově 
vybudovanou účelovou hospodářskou obslužnou komunikací, která vede po východním břehu 
jezera Bílá voda, a která slouží pro provozní obsluhu území a zároveň umožňuje přístup pro pěší 
a cyklisty. Na vybrané ploše výsypky nejsou doposud dokončeny rekultivace, na velké části 
zájmového území probíhá prozatímní přirozená sukcese přírodních prvků.  

Satelitní snímek s vyznačením budoucího umístění rozhledny – zakladače 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plocha pro stavbu rozhledny Bernard (viz obrázek níže) se nachází na volné ploše u 
dopravní křižovatky jihozápadně od obnoveného statku Bernard. 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.  

Místo pro rozhlednu bylo vybráno i s ohledem na složité terénní a geologické podmínky 
v okolí. Drtivá většina vhodných volných ploch v zájmovém katastru obce je 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. Ze zvoleného místa pro rozhlednu je otevřený pohled do velké části 
dolového území od Královského Poříčí až k Lomnici.  
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Satelitní snímek s vyznačením budoucího umístění rozhledny Bernard 

 
 
5.2 Potenciál řešených projektů 

Rozhledna na Smolnické výsypce, 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 zároveň 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. Vybudováním rozhledny 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 se stane 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. 
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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 
v této části revíru 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. 

Časově dlouhodobý dokument o těžbě hnědého uhlí a následné revitalizaci krajiny 

Obě rozhledny na opačných koncích řešeného území spojuje příležitost pro třetí část 
projektu, 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 pro tento dokument. 

 

5.3 Odůvodnění návrhů 

Z celého seznamu budoucích projektů pro řešené území Sokolovska byly vybrány 
návrhy, u kterých je nutné řešit realizaci s ohledem na postup těžby, a které mohou v relativně 
krátkém čase naplnit poslání smysluplného využití funkční turistické a naučné atrakce v regionu. 
Hlavní důvody pro výběr obou projektů: 

a) funkční životnost důlního zakladače na Smolnické výsypce se odhaduje do roku 2015 – 
2016. Pokud nebude včas zajištěno další využití velkostroje, měl by být rozebrán. Jedná 
se o poslední funkční zakladač v revíru.  

b) 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. 

c) obě rozhledny zároveň poskytnou v krátkém čase pevná a polohově vhodná místa pro 
pořízení časově dlouhodobého dokumentárního díla o těžbě a následné revitalizaci celé 
krajiny. 

 
5.4 Rozhledna na Smolnické výsypce 

Umístění rozhledny (viz kap. 5.1) je na nejvyšším místě nástupu na Smolnickou výsypku 
od města Chodova a vodní plochy Bílé vody. Místo je velmi dobře dostupné pro pěší, cyklisty i 
automobily. Okolí rozhledny tvoří „náhorní“ plocha vyvýšená nad hladinou vodní nádrže 
přibližně o 26 m. Výška rozhledny bude 30,4 m.  
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Z hlediska architektonického je prvotním záměrem vytvořit svébytný prvek s nedotčenou 
monumentalitou, která přirozeně plyne ze samotných rozměrů stroje. 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.  

V návrhu (viz obrázek níže) je pro rozhlednu zachován samotný sypací vůz a hlavní 
prvky nosné konstrukce. Zachovány jsou části podvozku, hlavní věže a výložníku s protizávažím 
a soustavou táhel. Zachovány jsou rovněž vybrané komunikační prvky (lávky, schodiště, rampy 
a plošiny).  

Rozhledna – zakladač na Smolnické výsypce, perspektivní zákres do fotografie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pod kolejové těleso rozhledny je vytvořeno nové únosné podloží s možností udržovat 
potřebnou únosnost v průběhu životnosti rozhledny. Celý objekt rozhledny bude mechanicky 
zajištěn proti posunutí po kolejích. Prostorová stabilita rozhledny bude zajištěna proti účinkům 
větru a dynamickým účinkům způsobovaným provozem návštěvníků fixací do podvozku a dále 
do základové konstrukce. Pro snížení účinků větru bude stroj nastaven ve směru převládajících 
větrů v krajině. 

Ponechané hlavní konstrukce se doplní novými nástupními rampami, vnitřním 
schodištěm, vyhlídkovými plošinami a chodníky v několika vyhlídkových úrovních. 

Rozhledna bude osvětlena tak, aby umožnila případné noční prohlídky. Základní 
osvětlení bude provozní pro večerní pohyb hostů po vyhlídkových plošinách. Při scénickém 
nasvětlení bude nasvícena pevná spodní část a příhradové konstrukce. Rozhledna bude po 
scénickém nasvícení výraznou noční dominantou pro široké okolí. Na rozhledně bude instalován 
kamerový systém pro zajištění kontroly bezpečnosti s napojením na pult centralizované ochrany 
Policie ČR. 
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Zpevněné a zatravněné plochy kolem rozhledny doplní její instalaci, budou upraveny a 
vybaveny vhodným mobiliářem, výsadbou na zelených plochách a instalací doprovodných 
informačních tabulí.  

Tabulky níže zobrazují odhad ročních nákladů na provoz a údržbu a odhadované 
investiční náklady stavby. Detailnější rozpočet viz plná verze dokumentace.  

Odhad nákladů na provoz a údržbu 

Odhadované náklady EUR 

Odhad nákladů na elektrickou energii pro osvětlení 1.250,- 
Odvoz odpadků, ošetřování zeleně a pobytové plochy (odborný odhad) 625,- 
Náklady na kontroly a revize 417,- 
Náklady na údržbu mobiliáře a parteru (odborný odhad) 625,- 
Odhad mzdových nákladů na obsluhu (kumulovaná práce s jinou činností) 1.042,- 
Roční podíl na opravy nátěru v intervalu cca 10 let  9.167,- 
Celkem (bez DPH) 13.125,- 

 
Propočet nákladů na realizaci stavby – rekapitulace stavebních objektů 

Č. Položka 
Jedno-

tka 
Mno-
žství 

Jednotková 
cena v EUR 

Celkem   
v EUR 

1 
Inženýrská činnost, technický a autorský 
dozor stavby 

 1 
4.950,- 4.950,- 

2 Projektové práce, DUR, DSP, DPS + PR  1 30.668,- 30.668,- 
           SO 01 - Konverze zakladače 
3 Demontáže  1 67.208,- 67.208,- 
4 Nové ocelové konstrukce  1 148.750,- 148.750,- 
5 Dodávka a montáž elektroinstalace  1 31.334,- 31.334,- 
6 Opravy a nátěry  1 136.250,- 136.250,- 
7 Dokumentace strojní a elektro  1 4.750,- 4.750,- 
           SO 02 - Hrubé terénní úpravy a příprava území 

8 
Příprava území, vyrovnání pod těleso kolejové 
dráhy 

m2 350 9,- 3.150,- 

9 
Montáž a demontáž transportní kolejové cesty 
(předpoklad) 

m 200 99,- 19.800,- 

10 
Montáž trvalé kolejové cesty - stanoviště 
rozhledny včetně založení 

m 140 452,- 63.280,- 

           SO 03 - Úprava parteru a mobiliář 
11 Osazení prvků mobiliáře  1 2.000,- 2.000,- 
12 Čisté terénní úpravy m3 20 50,- 1.000,- 
13 Sadové úpravy, osetí trávou m2 200 7,50 1.500,- 
14 Výsadba stromů a keřů ks 15 208,- 3.120,- 

15 
Komunikace a zpevněné plochy, dlažba z 
lomového kamene 

m2 200 68,- 13.600,- 

16 
Komunikace a zpevněné plochy, mineralbeton 
parkoviště 

m2 300 37,- 11.100,- 

17 Komunikace a zpevněné plochy, mineralbeton m2 600 33,- 19.800,- 
18 Ostatní neuvedené dokončovací práce  1 3.333,- 3.333,- 
           SO 04 - NN elektro přípojka 
19 NN kabel, D+M včetně zemních prací m 500 19,- 9.500,- 
Celkem (bez DPH) 575.093,- 
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5.5 Rozhledna Bernard 

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 (viz obrázek níže). Rozkročené konstrukce věže a podpory tvarově navozují 
vizuální dojem důlní věže, které se v blízkosti rozhledny kdysi nacházeli. Věž (25 m) je oproti 
druhé variantě (19 m) vyšší a finančně náročnější.  

Perspektivní zákres rozhledny Bernard – varianta B do fotografie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Varianta B  – představuje tvarově střídmé řešení rozhledny ve tvaru strážní věže 

trojúhelníkového půdorysu, evokující hmotovou podobu starých hradištních strážních věží (viz 
obrázek níže). Věž je oproti předchozí variantě konstrukčně výrazně jednodušší, celkově nižší 
(19 m) a finančně levnější. 
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Perspektivní zákres rozhledny Bernard – varianta B do fotografie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhledna Bernard, varianty A a B – 3D 
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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. 

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 trvalým osvětlením přístupové cesty se neuvažuje.  

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. 

Tabulka níže zobrazuje odhad investiční nákladů stavby. Detailnější rozpočet viz plná 
verze dokumentace.  

Odhad investičních nákladů rozhledny Bernard  

Odhadované náklady 
Varianta A 

v EUR 
Varianta B 

v EUR 
SO 01 – Rozhledna 227.949,- 129.755,- 
SO 02 – Komunikace a zpevněné plochy 66.435,- 66.435,- 
SO 03 – Přípojka NN elektro 7.933,- 8.022,- 
Celkem (bez DPH) 302.317,- 204.212,- 

 
  

5.6 Vazby na časový dokument o těžbě uhlí 

Urychlení výstavby rozhledny Bernard je důležité ve vztahu k zahájení projektu 
dlouhodobě časového sběrného dokumentu o těžbě hnědého uhlí v Sokolovském revíru v příštích 
desetiletích. Jedním z klíčových míst, odkud bude dokument pořizován, je právě pozice 
rozhledny. V době, kdy nebude ještě rozhledna stát, bude dokument snímám buď přímo z terénu, 
případně může být vybudována provizorní menší dřevěná plošina.  

 

5.7 Problémy k řešení 

a) Pro rozhlednu – zakladač je třeba zajistit v následujících 4 – 5 ti letech jednotlivé 
technické, ekonomické, provozní a společenské podmínky pro zachování zakladače na 
Smolnické výsypce a jeho smysluplné fungování v nových podmínkách. 

b) Pro umístění rozhledny Bernard je podmínkou dopracování a vydání nového Územního 
plánu Královského Poříčí. Do té doby je zde prostor pro kompletní přípravu stavby. 

 



 

15/16 

 

6 VYHODNOCENÍ 

6.1 Naplnění cíle projektu 

Zpracování kompletních návrhů stavby pro vybrané projekty představuje základní 
ucelený dokument, na který budou plynule navazovat další pokračovatelé na realizaci projektu. 
Způsobem a rozsahem zpracování plánů bylo dosaženo cíle připravit výchozí dokumentaci pro 
následné politické, technické a ekonomické zajištění celého záměru. 

Dokumentace obou projektů rozhleden je zpracována v rozsahu podrobnějšího návrhu 
stavby včetně propočtu finančních nákladů. Textovou část bude možné bez obsahových úprav 
transformovat do šablony požadovaného stupně projektové dokumentace přikládané k žádosti o 
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 jsou 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. 

 

6.2 Návrh postupu zajištění a přípravy projekt ů 

Rozhledna na Smolnické výsypce: 

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. 

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. 
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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.  

 
6.3 Spolupráce s ostatními partnery 

Na základě úzké spolupráce s ostatními partnery v průběhu projektu jak na pravidelných 
schůzkách pracovní skupiny kulturní potenciály, které se konají každých 6 měsíců spolu se 
setkáním všech partnerů projektu, tak na dalších dodatečných setkáních parterů jsme získali 
velmi užitečné poznámky a postřehy, jak řešit danou problematiku s co nejlepšími výsledky.  

Představitelé Mikroregionu Sokolov-východ měli možnost vidět a navštívit podobné 
vyhlídky v partnerských regionech, tj. F60 v Lichterfelde (PP2 IBA) a vyhlídku 
Oelsnitz/Erzgebirge (PP1 District of Zwickau). Tyto atrakce velmi inspirovaly představitele 
mikroregionu k vytvoření podobné hornické atraktivity v Sokolovském regionu. 

Můžeme říci, že bez projektů jako je ReSource, by se na Sokolovsku žádná vyhlíka 
nerealizovala. Důlní zakladač by byl po ukočené těžby demontován a recyklován bez dalšího 
využití.  

 Celkem se v rámci projektu ReSource vypracuje 5 dokumentací zaměřených na zapojení 
hornických atrakcí do turistických tras. Kromě Mikroregionu Sokolov-východ zpracovává 
podobný výstup PP1 Okres Zwickau, Ekonomický region Chemnitz-Zwickau (Německo), PP3 
Vzdělávací instituce sdružení podnikatelů Saska-Anhaltska (Německo), PP8 Město Salgótarján 
(Maďarsko) a PP9 Regionální rozvojové centrum Zagorje (Slovinsko).  

Všechny výstupy zaměřené na využití post-těžebních potenciálů pro rozvoj turismu 
budou na závěr projektu zhodnoceny v tematické zprávě pracovní skupiny, jejíž realizace bude 
provedena vedoucím skupiny PP5 Asociace štýrské železné stezky (Rakousko) ve spolupráci 
s PP8 Městem Salgótarján. Mikroregion Sokolov-východ zůstane ve spojení s partnery projektu i 
po jeho ukončení pro navazující spolupráci a další kroky nutné k úspěšné realizaci navržených 
záměrů.  

Kromě výše vyjmenovaných výstupů je vypracovávána řada dalších v dané pracovní 
skupině, např. využití hornických železnic pro turismus či semináře pro hornické průvodce. Tyto 
výstupy budou složit jako cenný zdroj znalostí a zkušeností v době, kdy budou realizovány tímto 
Plánem navržené záměry.  

Na druhé straně metody, přístupy a výsledky této dokumentace mohou být využity 
jakýmkoliv jiným hornickým regionem, který má v úmyslu realizovat podobný záměr. Tato 
dokumentace je dostupná v kompletní verzi v českém jazyce a resumé je dostupné  v českém a 
anglickém jazyce. Výstup bude přístupný elektronicky na webových stránkách projektu 
ReSource: www.resource-ce.eu a fyzicky v sídle Mikroregionu Sokolov-východ (MÚ Královské 
Poříčí).  


