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1.1
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Název:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IČ:

1.3

Mikroregion Sokolov – východ
svazek obcí
Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí
709 48 755
Ing. Ivan Stefan, předseda svazku

Ing. arch. Petr Martínek
Úvalská 604/2, 360 09 Karlovy Vary
+420 353 585 188
+420 353 562 231
atelier.martinek@seznam.cz
113 63 444

Shrnutí

Vytčeným úkolem urbanistické studie je prověření možností dlouhodobého rozvoje
konkrétního vybraného území, funkčně kompaktního a úzce svázaného s povrchovou těžbou
hnědého uhlí. Urbanistická studie předkládá pro vymezené území soubor ideových návrhů a
konkrétních projektů v různých oblastech lidské činnosti, které mohou být postupně uváděny
do života v přímé souvislosti s postupem vývoje v region
Urbanistická studie obsahuje dvě základní části, analytickou a návrhovou.
V analytické části jsou v 1. fázi shromážděny obsažné soubory základních informačních dat o
řešeném území ve všech rozhodujících segmentech. Ve 2. fázi analytické části jsou data
roztříděna, a nepodstatné údaje z výchozích podkladů pro návrh vypuštěny.
Návrhová část obsahuje 4 základní fáze - kapitoly. V 1. fázi je přijata vize jako součást
ideového pilíře studie, fáze 2 obsahuje návrh vlastní koncepce urbanistického řešení
přecházejícího do 3. fáze projednání a dokončení návrhu tohoto řešení. Zvláštní kapitolu
návrhové fáze představuje výběr konkrétních aktuálních projektů zaměřených na hornické
téma a tradici. Projekty, vybrané formou komunitního plánování, mohou být následně
připraveny a realizovány.
Urbanistická studie je jedním z výstupů projektu “ReSource - Přeměna problémů v
potenciály”, který je spolufinancován z programu CENTRAL EUROPE. ReSource
představuje iniciativu regionů střední Evropy, které jsou charakteristické malými a středními
městy, v nichž těžební průmysl slábne nebo byl již v nedávné době ukončen. Cílem projektu
je obnovit konkurenceschopnost těchto strukturálně postižených oblastí a podpořit udržitelný
rozvoj. Projekt podněcuje chápání hmotného a duševního odkazu hornictví jako zdroje, který
je třeba využít.
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2

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE

Základní vymezení řešeného území (viz obrázek níže) bylo odvozeno od současného
půdorysu celé oblasti povrchové těžby hnědého uhlí na dolech Jiří a Družba včetně území
s realizovanými a plánovanými rekultivacemi. Pro přesnější geografické vymezení byla
obrysová linie vedena po hlavních obslužných komunikacích vedoucích po obvodu
zájmového území včetně částečných zásahů do urbanizovaného území měst a obcí.
Obrázek č. 1: Územní vymezení urbanistické studie
Do základního území
byly zahrnuty části
katastrů 9 měst a obcí –
Dolní Nivy, Chodov,
Královské
Poříčí,
Lomnice, Nové Sedlo,
Sokolov,
Svatava,
Vintířov a Vřesová. Při
zpracování studie bylo
řešené území rozšířeno
o část kontaktních
území tak, aby nebylo
rozděleno řešení úkolu,
projektu, či problému,
který
přesahoval
počáteční
zvolené
hranice v zadání úkolu.
Nejrozsáhlejší území, o
která bylo původní
teritorium studie rozšířené, je velká část Smolnické výsypky (v horním pravém rohu obrázku)
a kontaktní část areálu jezera Medard – Libík (v dolním levém rohu obrázku). Umístění
Sokolovského uhelného revíru v kontextu Karlovarského kraje a České republiky je
znázorněno na obrázcích níže.
Obrázek č. 2: Územní vymezení urbanistické studie v kontextu Karlovarského kraje
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Obrázek č. 3: Karlovarský region v kontextu České republiky
Velké množství informací o
řešeném území, které bylo v
rámci první fáze analytické části
studie získáno, bylo v druhé fázi
roztřízeno a seskupeno. Byly
vytvořeny 3 skupiny, které
zároveň představují základní
pilíře
trvale
udržitelného
rozvoje a také slouží pro
vyjádření potenciálu území.
Jedná se o pilíře ekonomický,
sociální a environmentální.
V analytické části studie jsou v v jednotlivých pilířích zvýrazněny pozitivní ukazatele,
které jsou výchozím základem kvalitativního i kvantitativního potenciálu území. Při
porovnání jednotlivých pilířů zahrnuje environmentální pilíř největší potenciál, zatímco
sociální pilíř je velmi slabý s malým nábojem do budoucna.
Ekonomický pilíř:
• proporčně příznivá struktura výrobní základny regionu (v regionu jsou zastoupeny
všechny sektory hospodářství, není monofunkční – kromě hornictví a energetiky zde
najdeme chemický a strojní průmysl, výrobní podniky, služby, lázeňství aj.),
• zvýšený podíl průmyslu na HDP (zejména sekundární sektor) na úkor primárního a
terciárního,
• dobrá kvantitativní stránka výrobní základny (oproti jiným krajům je podíl výrobního
sektoru vyšší než nevýrobního, výrobní základna je schopna saturovat pracovní sílu).
Sociální pilíř:
• druhý nejnižší index stáří a index závislosti (projev vlivu vysoké míry úmrtnosti
starších obyvatel).
Environmentální pilíř:
• procento zornění zemědělské půdy nejnižší v ČR (vychází z politiky EU, kdy má ČR
za úkol snižovat procento zorané a obdělávané půdy a nechávat půdu ladem k pastvě),
• výjimečně vysoký podíl a nárůst trvalých travních porostů,
• 2. nejvyšší koeficient ekologické stability v ČR a nejvyšší nárůst koeficientu v ČR,
• produkce odpadů v průmyslu i komunálního je v průměru ČR,
• investiční výdaje v přepočtu na obyvatele na ochranu ŽP jsou mírně pod průměrem
ČR, ale mají dlouhodobě stoupající směr (na základě statistik od roku 2000 postupně
roste počet přímých dotací na projekty ochrany ŽP, přestože přepočet na 1 obv. je pod
průměrem ČR),
• většina investičních i neinvestičních výdajů jde na nakládání s odpadními vodami a
nakládání s odpady s cílem výrazného posílení kvality životního prostředí (investice
do ČOV a revitalizací vodních toků má mnohem dlouhodobější příznivý efekt než
např. výsadba zeleně).
V celkovém analytickém výčtu je výrazně méně pozitivních faktorů pro řešené území
oproti negativním ukazatelům. Přesto zůstává nejvýznamnějším pozitivním jevem široká
možnost aktivně ovlivňovat utváření celého nového území ve všech jeho oblastech.
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3

ÚKOL STUDIE

Zásadním ideovým cílem urbanistické studie je prověření možností dlouhodobého
rozvoje konkrétního vybraného území, funkčně kompaktního a úzce svázaného s povrchovou
těžbou hnědého uhlí. Následné konkrétní cíle stanovené z výchozí ideje jsou směřovány do
pěti tematických kapitol:
I. Stanovení zásad a zpracování konkrétních návrhů řešení rozvoje kontaktního území
mezi městy a obcemi, tvořícími prstenec kolem území těžby, v období do ukončení
těžby a v období po ukončení těžby.
II. Vytvořit ucelený územně plánovací a projektový podklad pro plynulý přechod do
projektové přípravy konkrétních záměrů a opatření.
III. Prostřednictvím formy komunitního plánování zapojit do celého procesu všechny
dotčená města, obce, podnikatelské subjekty, veřejné organizace, zájmová sdružení,
vlastníky pozemků a občany. S jejich přispěním získat co nejvíce názorů na současný
stav území a představu o budoucím směřování.
IV. V průběhu zpracování studie vytipovat konkrétní úkoly, stavby a aktivity, které mají
aktuální časový horizont pro zajištění realizace ještě před ukončením těžby.
V. Převzít návrhy a závěry urbanistické studie do územně plánovací dokumentace,
případně v souladu s již platnou dokumentací záměry a projekty realizovat.
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4

POSTUP A METODY PRÁCE

4.1

Postup zpracování studie

Práce na urbanistické studii byly zahájeny 1. fází analytické části - zdrojovou.
V prvotní fázi získávání veškerých dostupných podkladů byly osloveny státní, krajské,
městské a obecní instituce, státní agentury, Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., zájmová
sdružení, veřejně prospěšné organizace, soukromé projekční kanceláře a ostatní subjekty,
které v dotčeném území působily a působí. Základní výstupy mohly být presentovány již na 1.
společném komunitním setkání (viz obrázky v příloze) Mikroregionu Sokolov–východ, které
následovalo v krátké době po zahájení prací na studii.
Podklady a údaje získané v 1. části analytické fáze byly textově, tabulkově a graficky
postupně zpracovány, aby mohly být na příštím komunitním setkání v rozpracovanosti
presentovány. Zároveň probíhaly práce na úvodních částech návrhové fáze. Dále byly ve
zmíněném období připraveny podklady pro společné tvůrčí jednání přítomných účastníků o
vizi řešeného území.
Hlavním cílem 2. komunitního setkání bylo v první části seznámit přítomné s výsledky
dokončené analytické fáze a s vyvozenými závěry, které vytvořily základní názorovou
platformu pro stanovení vize rozvoje regionu a stanovení hlavních rozvojových programů. Ve
druhé pracovní části setkání probíhala dlouhá a obsahově pestrá diskuze na téma vize (viz
kap. 5.2).
V období mezi 2. a 3. komunitním setkáním probíhaly práce na studii podle
stanoveného věcného a časového postupu. V této fázi byla zahájena dvoustranná jednání se
zástupci některých obcí, které nebyly přítomny na předchozích pracovních setkáních. Součástí
jednání byla i stručná presentace projektu na zastupitelstvech obcí. Poznatky a produktivní
náměty z jednání byly následně zapracovány do studie.
Zpracování návrhu urbanistického a návrhového řešení bylo rozdělení do 3 fází.
V první fázi byl zpracován koncepce urbanistického řešení. Souběžně byly řešeny základní
koncepce obnovy krajiny, koncepce rozvoje urbanistické struktury měst a obcí a koncepce
doplnění dopravní a technické infrastruktury. Po ukončení prvotních návrhů koncepčního
územního rozvoje a jejich projednání na společném jednání mikroregionu, byly samostatně
zahájeny práce na zbývajících tématech návrhu a detailních částech studie.
Hlavním cílem 3. komunitního setkání zástupců měst, obcí a veřejnosti bylo v první
části projednání a odsouhlasení celkové koncepce studie v jednotlivých tematických
segmentech. Samostatná kapitola v diskuzi byla věnována tématu časosběrného dokumentu.
Poslední 2 fáze zahrnovaly úpravu návrhu podle závěrů a připomínek z dalšího
společného jednání mikroregionu, následné dokončení urbanistického návrhu, sestavení
souhrnu projektů pro podrobnější řešení, propočet investičních nákladů na realizaci
jednotlivých záměrů a projektů souhrnné hodnocení v příslušných kapitolách. Výkresová část
byla doplněna o poslední vybrané a navržené projekty a celkově graficky upravena pro
veřejnou presentaci.
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4.2

Použité metody

Pro vytvoření zejména analytické části urbanistické studie použili zpracovatelé různé
autorizované obecně uznávané metody třídění (SWOT analýzy) a kriteriální hodnocení podle
významově vybraných kritérií. Výsledky analýz byly sestaveny do tabulek a grafů přehledně
informujících o zjištěných skutečnostech a z nich vyvozených závěrech.
Podklad pro formulování hlavních tezí a následně vize projektu včetně dalšího
postupu návrhu studie je zpracován standardní metodou SWOT analýzy. Do čtyř základních
oblastí jsou shrnuty formulace z dřívějších analýz, dotýkajících se řešeného území. Tabulky
(viz příloha) ukazují názorovou pestrost autorů jednotlivých děl a četnost jednotlivých
formulací, které se v totožné, případně velmi podobné názorové rovině shodují a opakují.
Nejvíce se opakující teze jsou v tabulkách zvýrazněny. Závěrečné sloupce v tabulkách SWOT
analýzy T6 – T9 obsahují dle názoru autorů studie nejzávažnější a nejaktuálnější teze
v jednotlivých kapitolách analýzy jako podklad pro stanovení vize a priorit návrhu studie.
V návrhové části bylo nedílnou součástí zpracování studie společné – komunitní
projednávání a posuzování jednotlivých fází a etap. Dalším nástrojem tvorby návrhu studie
byly individuelní presentace průběžných výstupů na radách a zastupitelstvech vybraných měst
a obcí. Závěry z těchto presentací a jednání byly zpětně zapracovány do návrhů. Součástí
komunitního způsobu plánování byla dvojstranná jednání autorů studie s vrcholnými
představiteli samosprávy, starosty a místostarosty měst a obcí.
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5

VÝSLEDKY

5.1

Analýzy

Základním výstupem pro následnou fázi návrhu bylo, kromě dalších dílčích témat,
stanovení priorit na základě prognózy. Pro jednotlivé pilíře se na základě odborné diskuze
stanovily jasné priority, způsob jejich konkrétního naplnění v konkrétním čase. Pro výběr
z jednotlivých pilířů jsou uvedeny hlavní myšlenky a teze:
1) Ekonomický pilíř (hospodářský rozvoj - výroba a hospodářský rozvoj, peníze, materiální
stránka rozvoje):
a) Dobudování a racionalizace dopravní infrastruktury a logistiky.
b) Změna struktury průmyslu směrem k produktům s vyšším podílem přidané hodnoty a
posílení jeho funkce jako hlavního zdroje HDP v kraji. Zavádění nových technologií
zejména v energetice, průmyslu, dopravě, zemědělství, budování moderních
technologických parků.
c) Zaměření nových průmyslových subjektů na výrobu alternativních zdrojů energie, na
výrobu samotné energie z alternativních zdrojů a na realizaci strategických produktů
(voda, elektrická energie, vodík).
d) Výrazná technická a organizační podpora rozvoje řemesel, zajištění startovacích
podmínek zejména pro střední podnikatele, podpora produktivních aktivit,
generujících pracovní místa.
e) Komplexní racionalizace a koordinace v budování, využívání, propagace a údržby
celého systému zařízení a aktivit v oblasti cestovního ruchu a turistického průmyslu.
2) Sociální pilíř (soudržnost společenství obyvatel - bydlení, OV, rekreace, komplexní
regenerace pracovní síly, kulturní a duchovní stránka rozvoje):
a) Výrazná změna vzdělanostní struktury obyvatelstva.
b) Hmotná, organizační a personální stabilizace zdravotních a sociálních služeb.
c) Výrazné snížení celkových nákladů na bydlení s cílem zvýšit disponibilní prostředky
obyvatel pro jiné sektory spotřeby.
d) Využití pracovního potenciálu dlouhodobě nezaměstnaných v sektoru rozvoje ŽP.
3) Pilíř životního prostředí (krajina, ovzduší, voda, hluk atd.):
a) Udržet nejvyšší koeficient ekologické stability v ČR a nejvyšší nárůst v ČR.
b) Nastartovat opětovný růst zlepšování kvalita ovzduší.
c) Dokončit rekultivace a revitalizaci přírodních ploch ve vazbě na těžbu hnědého uhlí.
d) V rámci ekonomického pilíře preferovat vybudování komplexního systému odpadního
hospodářství, třídění odpadů, zpracování, recyklace + navázat doplňkové technologie
pro nové produkty z recyklovaných surovin.
5.2

Vize

Základní vizí, procházející všemi kapitolami prognózy, je transformace území na
prosperující a konkurence schopnou část karlovarského regionu, která je přitažlivá pro
investory, vzdělané obyvatele, střední sociální skupiny, a která je přitažlivá i pro návštěvníky.
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Nová rozvojová vize byla stanovena pomocí brainstormingu v rámci 2. komunitního
projednávání projektu. Je založena na výsledních analytické části studie.
Z mnoha námětů, mezi které patří např. ráj moderních technologií, Sokolovský region
2030 – vodní ráj, atraktivita pro mladé a schopné či průmyslové a rekreační centrum
Karlovarského kraje, byla v závěru sestavena vize pro rozvoj území: »Sokolovsko 2030 –
průmyslové a rekreační centrum Karlovarského kraje za podpory odborného
vzdělávání a vytváření podmínek pro schopné«.
Ve vztahu k nové vizi byla vypracována institucionální analýza. Byly identifikovány
subjekty, které by se měly aktivně podílet na snahách k dosažení stanovené vize a zároveň
byly uvedeny některé z úkolů těchto subjektů (viz kap. 7.3).
5.3

Návrh

Pro pracovní komunitní setkání byl připraven na podkladě závěrů analytické části
výchozí seznam mnoha myšlenek, námětů a ideových záměrů na budoucí možné využití
vhodných částí řešeného území, tak zvaný indikativní seznam projektů. Hlavním cílem
sestavení tohoto seznamu bylo vytvořit pracovní materiál k posouzení účastníky komunitního
plánování a k následnému výběru reálných záměrů do dalšího podrobnějšího rozpracování.
Stavby spojené s modelováním nové krajiny, velké krajinné stavby a rekultivace:
• nová vodní plocha jezero Jiří jako dominantní těleso v
krajině, vznikne zatopením lomů Marie, Jiří a Družba,
výška hladiny 394 m n.m.,
• areál pro čtyřkolky a jiná terénní vozidla, motokros,
autokros na Smolnické výsypce,
• areál pro technoparty, tematické zájezdy a jiná setkání
na Smolnické výsypce,
• přírodní amfiteátr na Smolnické výsypce,
• filmařské exteriéry na části Smolnické výsypky –
plošné terénní atrakce mohou být doplněny dalšími
exteriérovými stavbami,
• přečerpávací vodní elektrárna,
• veslařský areál s regatou a zázemím v severozápadní
části jezera Jiří (viz mapa níže),
• kanál pro vodní sporty, spojovací plavební kanály
mezi jezery Medard a Jiří,
• přístavy s loděnicí a zázemím pro jachting u Sokolova
a Chodova,
• malé místní pláže,
• letní bobová dráha, malá sáňkařská druha, tvarování
části Smolnické výsypky do lyžařského svahu,
• rezervní plocha pro zatím neurčené záměry.
Stavby dopravní infrastruktury, ostatní dopravní
stavby:
• hlavní obslužná komunikace kolem jezera,
• hlavní přístupové komunikace ze sídel k hlavní
okružní komunikaci,
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•
•
•

hlavní cyklotrasy,
turistické trasy podél břehu jezera,
skanzen důlní kolejové dopravy, depo zbylých
důlních vozidel, repliky důlních staveb, věží, šachty
se vstupním objektem,
• křížová cesta se zastávkami od kostela v Chodově
podél jezera Bílá voda na Smolnickou výsypku.
Pozemní stavební objekty:
• výzkumné a vývojové centrum zaměřené na
revitalizaci krajiny,
• areál pro strojírenskou výrobu a testování tepelných
čerpadel systém voda-voda,
• výzkum, vývoj a výroba malých plavidel, případně
jiných speciálních strojů jako hydroplánů, vznášedel
a sportovních plavidel,
• přístavní objekty u Sokolova a Chodova,
• brownfields – konverze vhodných výrobních objektů
dolů na jinou funkci,
• areál pro komplex skleníků areálu agroslužeb,
• areál
pro komplexní třídění a zpracování
komunálního odpadu,
• komplex výrobních budov pro následné zpracování
separovaných částí odpadu do polotovarů či finálních
výrobků.
Energetické stavby, zdroje energií:
• sluneční elektrárna na jižních svazích nově
tvarovaného terénu,
• vodní elektrárny mezi vodními plochami,
• vodárenství a úprava vody, zásobování vodou,
• teplárna s teplenými čerpadly a vodními výměníky v
jezerech,
• využití vody a obnovitelných zdrojů energie k výrobě
vodíku.
Hornické atrakce:
• konverze důlního zakladače na Smolnické výsypce v
rozhlednu,
• rozhledna Bernard s vyhlídkou do dolového území a
s pevnými místem pro dlouhodobé snímání
časosběrného dokumentu o postupu těžby uhlí a
přerodu dolů v kulturní hodnotnou krajinu,
• úprava dalších 2 míst pro pořizování dlouhodobého
dokumentu.
Následující mapy znázorňují navrhovanou koncepci obnovy krajiny, urbanistickou strukturu a
technickou a dopravní infrastrukturu.
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Obrázek č. 4: Koncepce obnovy krajiny
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Obrázek č. 5: Urbanistická struktura
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Obrázek č. 6: Technická a dopravní infrastruktura
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5.4

Vazba na těžbu uhlí a problémy k řešení

Těžba hnědého uhlí bude nadále pokračovat na dole Jiří ve směru západním k obci
Lomnice. Těžba v západní polovině lomu Jiří bude po roce cca. 2027 ukončena a bude
pokračovat po jižní straně lomu směrem k východu do lomu Družba. Zde by dle současných
úvah mohla těžba uhlí na Sokolovsku skončit a to v roce cca. 2035.
Navrhované projekty a záměry, stejně tak jako problémy k řešení, jsou ve vztahu
k časovému rozložení těžby rozděleny do 4 základních skupin:
• Skupina a) - nejaktuálnější problémy k řešení, jsou spojené s probíhající důlní
činností, jedná se o velké terénní úpravy pro budoucí projekty realizované až po
ukončení příslušné fáze těžby. V této skupině jsou kromě menších akcí dva stěžejní
projekty, a to areály na části Smolnické výsypky a zemní těleso pro budoucího
veslařský areál.
• Skupina b) - projekty a stavby spojené s probíhající těžbou, zejména všechny druhy
rekultivací. Tyto projekty jsou již v současné době realizovány, mají pokročilou
projektovou přípravu. Je dostatek času na vyřešení detailů.
• Skupina c) - projekty a záměry, které nemají podmíněnou vazbu na ukončení těžby,
ani na napuštění jezera Jiří. Jsou mezi nimi projekty, které je možné začít připravovat
již po dokončení studie, i projekty dlouhodobějšího horizontu, vyžadující delší
analytickou a projektovou přípravu a jejich zahájení je v plné kompetenci nositele
projektu.
• Skupina d) - projekty, které nelze z funkčních důvodů realizovat bez ukončení těžby,
případně napuštění jezera Jiří. Jejich technické a technologické vazby jsou vzájemně
podmíněně provázané..
Aktuálním méně typickým problémem k neodkladnému řešení je projekt časosběrného
dokumentu o vývoji řešeného území v následujících letech až do ukončení těžby hnědého uhlí
a dokončení revitalizace celé krajiny.
Příprava části projektů v současné době velmi aktuálních s ohledem na postup těžby je
součástí souběžně zpracovaného „Plánu zapojení hornických atrakcí na Sokolovsku do
turistických cest“.
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6

VYHODNOCENÍ

6.1

Naplnění cíle zadané studie

Zpracování urbanistické studie představuje pracovní dokument, na který mohou
plynule navazovat další manažerská rozhodnutí a stupně přípravné a projektové dokumentace
navrhovaných záměrů a projektů. Předpokládáme, že způsobem a rozsahem zpracování studie
bylo dosaženo cíle připravit výchozí dokumentaci pro následné politické, technické a
ekonomické pokračování celého záměru.
Analytická část studie podrobným způsobem mapuje a analyzuje současný stav
v území z mnoha hlavních významných hledisek, důležitých pro co nejpřesnější stanovení
východisek návrhové části.
V návrhu sleduje studie reálné možnosti dlouhodobého rozvoje konkrétního
vybraného území, funkčně kompaktního a úzce svázaného s povrchovou těžbou hnědého uhlí.
Vytčené konkrétní cíle stanovené z výchozí ideje, směřované do pěti základních tematických
kapitol byly v jednotlivých oddílech studie řešeny a jejich závěry připraveny k dalšímu
pokračování.
6.2

Spolupráce s ostatními partnery

Masterplan pro Sokolovský region byl od samotného počátku, tj. od definování obsahu
výstupu, konzultován v rámci pracovní skupiny Integrative Approaches s ostatními partnery
projektu ReSource. S partnerem IBA Fürst-Pückler-Land (partner projektu PP2, Německo)
byla navázána úzká spolupráce formou twinningu, v rámci kterého proběhlo za dobu prací na
výstupu několik společných jednání s cílem načerpat zkušenosti, získat užitečné nápady a
postřehy. Těchto jednání se účastnili nejen představitelé partnerských regionů, ale i samotný
zpracovatel výstupu.
V průběhu projektu docházelo také ke vzájemným konzultacím zpracování
masterplanů na pravidelných schůzkách pracovní skupiny Integrative Approaches, které se
konají každých 6 měsíců spolu se setkáním všech partnerů projektu. Celkem se v rámci
projektu ReSource vypracovávají 4 masterplany. Kromě Masterplanu pro Mikroregion
Sokolov-východ v podobě urbanistické studie se jedná o Masterplan pro hornický region
Wismut v okolí města Aue (PP1 Okres Zwickau, Ekonomický region Chemnitz-Zwickau,
Německo), Masterplan pro Lužický region Welzow (PP2 IBA Fürst-Pückler-Land, Německo)
a Masterplan pro hornický region Zasavje (PP9 Regionální rozvojové centrum Zagorje,
Slovinsko).
Jednotlivé přístupy, jak plánovat využití post-těžební krajiny, budou v závěru projektu
zhodnoceny v tematické zprávě pracovní skupiny Integrative Approaches, jejíž realizace bude
provedena vedoucím skupiny PP7 Mikroregion Sokolov-východ ve spolupráci s ostatními
partnery a Leibnizovým institutem pro ekologický a regionální rozvoj, Drážďany (Německo).
Na druhé straně metody, přístupy a výsledky této dokumentace mohou být využity
jakýmkoliv jiným hornickým regionem, který má v úmyslu vytvořit plán využití svého území
podobným způsobem – tj. vytvořením urbanistické studie s využitím komunitního plánování.
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 (OÚ
Královské Poříčí).
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7

PŘÍLOHY

7.1

Fotodokumentace komunitních jednání (workshopů)
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7.2

SWOT analýza řešeného území

SILNÉ STRÁNKY
Dokument
Rok vypracování
Dopravní napojení území po dobudování komunikace R6, časová dostupnost velkých sídel směr KV,Ostrov, Cheb, SRN.
Poloha u hranic se SRN, historické a kulturní vazby, přeshraniční spolupráce
Aktivní přístup a zájem sídel na zlepšení současného stavu
Významné báňské a kulturně historické památky, muzea a zlepšujících se presentace hornictví, histor. architektura
Bezprostřední vazby na Krušné hory, Slavkovský les a jejich celkový potenciál, lesy, lyže, kola, turistika, příroda, rezervace.
Bezprostřední vazby na lázeňský trojúhelník, léčení, rehabilitace, kultura, společenský život, genia loci míst a krajiny
Značný potenciál kulturních a přírodních památek a zajímavostí
Dostatečná kapacita ubytovacích zařízení
Tradice světově významných kulturních a sportovních akcí (nekonkrétní, nejsou popsány a dohledány)
Potenciál možností využití volného času turistů
Existence informačních center
Zlepšení hlavních parametrů ŽP (čistota ovzduší, vody, ČOV, půdy, zvyšování ploch zdařilých rekultivací, zvěř)
Řídké osídlení v přírodně cenných oblastech - podmínka jejich udržení a rozvoje
Postupný pokles těžby uhlí, stanovení limitů a dokončení rekultivací na plochách po těžbě.
Snížení zátěže ze zemědělské velkovýroby, možnost využití neobdělávané a nepotřebné zemědělské půdy, málo hnojiv
Vysoký potenciál obnovitelných zdrojů energie, dostatečné plochy pro pěstování biomasy
Ekologická stabilita krajiny s vysokým podílem lesů, vlastních zdrojů kvalitní povrchové vody
Dobrá technická infrastruktura, zdroje vody, CZT, plynofikace velké části území, energetická soběstačnost, kanalizace
Dostatečně velká území s volnými plochami a možností volby jejich budoucího využití, jezera a velké vodní plochy
Údolí Ohře s celoroční splavností jako výrazný přírodní fenomén
Příznivá věková struktura s dobrým % podílem mladých lidí, potenciál pracovní síly do budoucna
Národnostní a náboženská snášenlivost
Nárůst obyvatel v malých obcích (na úkor větších sídel)
Vhodné rozmístění sídel podél komunikačních os
Přítomnost ekonomicky silných subjektů
Průmyslový charakter regionu, zájem investorů o logistická centra vzhledem k poloze
Dlouholetá tradice ve výrobě regionálních produktů (sklo, porcelán, keramika, potraviny)
Dobrá úroveň OV - dostatek vzdělávacích zařízení, dostupnost zdravotní péče, přítomnost VŠ, sociální zabezpečení
Výskyt ložisek hnědého uhlí národního významu
Malá rozloha vodohospodářsky zranitelných oblastí
Rostoucí míra materiálového využití odpadu, nízká měrná produkce odpadů na 1 obyvatele
Časově dostupné mezinárodní letiště s pravidelnou leteckou dopravou
Železniční trati kopírují hlavní osy osídlení, hustota železničních tratí mírně nad průměrem ČR
Dobré vybavení domácností informačními technologiemi, PC, dobré vybavení státní správy
Přírůstek bytového fondu v RD se stabilizačním prvkem
Dobrá nabídka rozvojových ploch pro ekonomické aktivity, dlouhodobě stabilní podnikatelská aktivita
Strategická poloha regionu v kraji

A
2003

B
2005

C
2009

D
2007

E
2007

F
2009
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2010

SLABÉ STRÁNKY
Dokument
Rok vypracování
Urbanistické rozvrácení sídel, neúplnost jejich center, špatný stav mnoha významných lokalit pro cestovní průmysl
Zanedbané a neudržované části sídel, plochy veřejné i krajinné zeleně, špatný vztah k ŽP, špatná image regionu u veřejnosti
Nedostatečná nabídka atraktivních turistických cílů a s nimi spojených programů
Nedostatečná OV v segmentu kvalitního a cenově přijatelného konkurence schopného ubytování
Nedostatečné a místy nevhodné venkovní informační systémy, nepropojenost informačních center
Chybějící kapacitní nástupní místa (východiska) do regionu navázaná na komunikační tepny
Špatná věcná a časová koordinace mezi subjekty na trhu cestovního ruchu a turistiky, chybí komplexní služby
Malý aktuální kulturní náboj měst a obcí
Kritický stav dopravní infrastruktury, podprůměrná hustota silniční sítě, nízká dopravní dostupnost některých obcí
Nízká kvalita základních a doplňkových služeb cestovního ruchu versus nepřiměřené ceny
Minimální spolupráce obcí a podnikatelských subjektů v cestovním ruchu
Malá tvorba nových turisticky atraktivních produktů
Nedostatečná finanční a legislativní podpora obnovy a využití památek na místní i krajské úrovni
Velký rozsah současných devastovaných území, černé skládky, značný počet znečišťovatelů ŽP
Místně a sezónně vysoké koncentrace škodlivých látek v ovzduší
Staré zátěže v důsledku průmyslové výroby a těžby hnědého uhlí, vysoká produkce nebezpečných odpadů,
Rozsáhlá poddolovaná území
Nepříznivá druhová skladba stávajících lesů a jejich imisní poškození
Nepříznivé ovlivnění přirozeného vedení vodních toků vlivem důlní činnosti, negativní vliv těžby na vodní režim v krajině
Komplikovanější majetkoprávní vztahy znemožňující rychlejší postup rozvoje, intenzivnější využívání zemědělské půdy
Nevyhovující struktura školství, nízká vzdělanostní úroveň, odliv mozků, dlouhodobé následky vysídlení, ztráta vztahu k území
Vysoký podíl obyvatel s nezájmem pracovat
Malá připravenost ke vstupu kapitálu a investičních celků
Vysoká nezaměstnanost s ohledem na celostátní ukazatele, pomalé tempo růstu HDP
Vysoké náklady na bydlení a reprodukci pracovní síly
Nevyhovující struktura zaměstnanecké sféry - generuje malou přidanou hodnotu s nízkými nároky na úroveň kvalifikace
Nízké mzdy jako důsledek málo kvalifikované pracovní síly a malé přidané hodnoty
Vysoký podíl dopravního zatížení v některých místech
Neúčinná státní podpora malým a středním podnikatelům, ekonomické a legislativní bariery, nájmy, úřady, HK, úvěry
Absence středního stavu jako generátoru potřeb pro terciární sféru
Nedostatek otevřených vodních ploch
Malá dopravních obslužnost odlehlejších sídel, autobusy, ČD, malá mobilita jejich obyvatel - vede k vylidnění sídel
Nízká mobilita pracovní síly
Nedostatečná péče o staré občany
Snižování objemu těžby kaolínu
Nízký počet vydatných využitelných zdrojů podzemních vod, nevyhovující stav poloviny povrchových zdrojů
Dílčí část krajiny s malou ekologickou stabilitou
Velký podíl neobnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie
Vysoká koncentrace tradičních ekonomických oborů omezuje možnosti jiných oborů ekonomického rozvoje kraje

A
2003

B
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E
2007
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2010

PŘÍLEŽITOSTI
Dokument
Rok vypracování
Vybudování horské historické železniční trati Bečov - Johangeorgenstadt přes Loket, Chodov, regionální specialita
Užší propojení aktivit s příhraničními městy SRN, spolupráce v cestovním ruchu a lázeňství, ochrany přírody
Státní programy revitalizace jednotlivých segmentů obnovy krajiny a přírody, odstranění ekologických zátěží, revitalizace
Zavádění nových technologií v energetice, průmyslu, dopravě, zemědělství, budování technologických parků, výzkum, věda
Využívání dotačních titulů, přeshraničních a strukturálních fondů EU, kvalitní propagací změnit image regionu u veřejnosti
Využití rekultivovaných ploch pro turistickou infrastrukturu a volnočasové aktivity, historie hornictví v terénu, exkurze
Vybudování kvalitního výkonného informačního a reklamního systému pro celý kraj
Tvorba regionálních a nadregionálních produktů cestovního ruchu
Budování další sítě pro cykloturistiku včetně doprovodné infrastruktury a jejich následného intenzivního využití
Regenerace památkových rezervací a zón (nekonkrétní heslo)
Cestovní ruch (turistický průmysl) jako příležitost pro malé a střední podnikání, tvorba nových pracovních míst, sektor služeb
Využití neobdělávané a nepotřebné zemědělské půdy pro projektování agroenviromentálních opatření
Využití státní půdy pro obnovu a vytváření dalších stabilizačních prvků v krajině (ÚSES)
Využití stávajících technologií a průmyslových areálů v regionu k novým účelům, k odstranění a využití odpadů
Prostor pro nové velké vodní plochy a jejich maximální využití, tvorba ryze regionálních produktů
Rozvoj průmyslu lehkého a středního, zejména v oblasti strojírenství, elektrotechniky a zpracovatelského průmyslu
Podpora rozvoje řemesel, startovací podmínky pro podnikatele, zlepšení dostupnosti řemesel a služeb
Rozvoj zpracování druhotných a odpadních surovin, zpracování hlín z výsypek, využití dosud opomíjených zdrojů
Podpora přímého uplatnění podnikatelských subjektů na trzích EU
Programy na prodloužení pobytu turistů, kongresová turistika
Dobudování technické infrastruktury sídel, ČOV, dobudování komunikačních systémů, příprava nových území pro výstavbu
Výstavba pro sociální služby
Rozšíření a zkvalitnění systému vzdělávání, rekvalifikace, nábor kvalifikovaných prac. sil mimo region, spojení výuky a praxe
Využívání dosud netěžených ložisek uhlí zrušením závazných linií těžby
Uvolnění pracovních sil v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí
Komplexní programy na snižování znečištění povrchových a podzemních vod z plošných zdrojů průmyslu a zemědělství
Další rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesnictví
Stoupající význam pěstování biomasy jako obnovitelného zdroje energie, obnova přirození skladby lesních porostů
Podpora většího využívání železnice v dopravě osobní i nákladní
Větší využívání alternativních zdrojů energie
Snižování energetické náročnosti staveb a průmyslových činností, vývojové centrum, inovační technologie, výzkum, aplikace
Regenerace panelových sídlišť
Vytváření pracovních míst v periferních částech regionu, kraje
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OHROŽENÍ
Dokument
Rok vypracování
Stanovení jiných priorit na centrálních orgánech a v orgánech samospráv, politický rámec, správní reformy
Další zaostávání zájmového území v důsledku nevyváženého přístupu k jednotlivým pilířům rozvoje a špatné hodnocení jeho image
Pokles návštěvnosti v souvislosti se zaostáváním standardu služeb a zařízení cestovního ruchu
Nedostatek kapitálu pro stabilizaci a rozvoj cestovního ruchu a realizaci záměrů
Pokračující chátrání center historických měst
Zrušení nebo přemístění významných mezinárodních akcí v regionu
Zánik kulturních organizací
Ztráta, případné výrazné snížení příjmové stránky regionu, kraje a celé zájmové oblasti, zvyšování daňové zátěže
Relativně pomalý přirozený postup revitalizace krajiny
Změny v legislativním rámci ve vztahu k hospodářské situaci kraje, ČR, EU a k důsledkům globalizace v čase 30 let
Postupný úbytek obyvatel kraje v důsledku dlouhodobé a pomalé realizace záchranných programů na jeho oživení
Živelné pohromy, riziko velkých sesuvů, riziko extrémních jevů v souvislosti s klimatickými změnami
Náročnost dotačního systému, nedůvěra k systému ze strany podnikatelů, snížení motivace obcí pro jejich získání
Vyčerpání zdrojů nerostných surovin při absenci a zajištění nových pracovních míst v jiném segmentu
Negativní pohyby 3 dominantních zaměstnavatelů mají rozhodující vliv na kritické množství osob
Pohyblivá a nepředvídatelná dotační politika EU generující konkurenci velkých monopolů pro malé a střední podnikání
Předčasné ukončení činnosti SÚ a.s. a nárůst nezaměstnanosti v souvislosti s ukončením těžby hnědého uhlí
Růst cen energií s dopadem na návrat domácností k topení uhlím a zhoršení ovzduší
Rozvoj těžby nerostných surovin na úkor jiných zájmů (ochrana přírody, léčivých zdrojů)
Zrušení závazných linií těžby hnědého uhlí
Dopady změn klimatu na lesní a zemědělské ekosystémy
Rušení provozu regionálních železničních tratí, omezení údržby a rozvoje dalších tratí
Negativní změny ve struktuře vybavenosti menších sídel
Obtížná integrace vysokého podílu cizinců v populaci
Stárnutí bytového fondu vlivem zpomalení výstavby v souvislosti s očekávanou ekonomickou situací
Jednostranná orientace na lázeňství a cestovní ruch může v případě poklesu zájmu vést k ekonomické destabilizaci
Stagnace nebo pokles míry ekonomické aktivity v souvislosti s populačními změnami ve společnosti
Další pokles podílu VŠ vzdělaných obyvatel, zpomalení růstu HDP, pomalý rozvoj ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou
SEZNAM POUŽITÝCH DOKUMENTŮ:
A 2003 – Studie tvorby a využití krajiny v koridoru projektu Trasa hornictví G. Agricoly
B 2005 – Studie proveditelnosti na využití Smolnické výsypky a možnosti znovuvyužívání původních industriálních oblastí ve městě
C 2009 – Územní studie Rozvojového území Královské Poříčí západ
D 2007 - SWOT analýza MAS Sokolovsko
E 2007 - SWOT analýza Mikroregionu Sokolov-východ
F 2009 – Rozbor udržitelného rozvoje území Karlovarského kraje
2010 – označení rozhodujících tezí z pohledu zpracovatele studie
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VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKY:
- barevné řádky = nejčastější výskyt tezí v dokumentech
- barevná pole ve sloupcích = výskyt v daném dokumentu
- poslední sloupech = názor zpracovatele na důležitost teze
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7.3

Návrh institucionálního řešení

Následující tabulka znázorňuje klíčové hráče v implementačním procesu a jaké jsou
jejich role – úkoly.
Mikroregion Sokolov-východ
Vytvořit urbanistickou studii a promítnout
její závěry do územních plánů
Komunitní projednání
Vyhledávat možnosti financování záměrů
Jednat za města a obce (+ vyjasnit mandát)
Realizovat další rozvojové projekty
Spolupracovat se SU, a.s.
Obce a města

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Komunikovat s obcemi jako s partnerem
Realizovat nové podnikatelské aktivity
Rozvíjet developerskou činnost pro využití
vlastních pozemků a objektů
Karlovarský kraj

Iniciace a management projektů

Územně plánovací dokumentace

Nápady na rozvojové projekty

Investice do projektů VaV
Investice do rozhodujících infrastrukturálních
staveb

Připravovat vhodné plochy pro podnikání,
vytvářet sociální podmínky pro spokojenost
obyvatel
Spolupráce s MSV, SU, a.s.

Podpora rozvoje zájmového území (účast na
jednáních, tlak na postup).
Vhodné směřování středního školství

.
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