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Výstava k výsledkům mezinárodního projektu ReSource  
„Využití hornictví pro trvale udržitelný rozvoj někdejších těžebních měst a 
regionů ve Střední Evropě“ 
 
     Občané, kteří ve dnech od 15. do 30. září letošního roku  zavítali  na Městský úřad v Chodově, určitě 
neprošli  bez povšimnutí kolem 4 roll-upů ReSource, které zde byly vystaveny ke shlédnutí.  
 
Z jejich zaměření  
- Urbanistická studie rozvoje území Sokolovska 
- Plán zapojení hornických atrakcí do turistických cest 
- Geotermální energie z důlních zdrojů v Dolním Rychnově 
- Strategie využití dědictví hornictví v regionu  
vyplývá, že řešená problematika se týká nás všech.  
 
     K bližšímu obsahu tohoto projektu se před časem vyjádřil předseda rady svazku Mikroregionu 
Sokolov východ Ing. Ivan Stefan: 

     „S ohledem na blížící se ukončení těžby hnědého uhlí na Sokolovsku a zrušením mnoha tisíc 
pracovních míst během následujících dvaceti pěti let se Mikroregion Sokolov – východ zapojil jako 
partner za Českou republiku do významného mezinárodního projektu ReSource („Využití hornictví 
pro trvale udržitelný rozvoj někdejších těžebních měst a regionů ve Střední Evropě“). 

     Ve většině případů města a regiony, kde skončila těžba, čelí dramatické krizi. Výsledky těžby jsou v 
regionu ponechány ladem a pohlíží se na ně jako na problém nebo riziko. Jedná se např. o stoupající 
důlní vody, umělý a nebezpečný terén krajiny - výsypky, nevyužité zařízení a technika, nepříznivé 
image. To vše je doprovázeno velkým nárůstem lokální nezaměstnanosti se všemi důsledky. 

     Při hledání budoucích perspektiv mohou některé z výše zmíněných nepříjemností představovat 
výchozí bod k trvale udržitelnému rozvoji: z důlní vody může být generována geotermální energie, 
výsypky mohou být využity pro pěstování biomasy, z techniky se mohou stát živoucí monumenty a 
tradice těžby přetvořena na turistickou atrakci. To samo však 10 tis. nových pracovních míst 
nevytvoří. Nově formovaná krajina poskytuje příležitost pro vytváření specifických podmínek pro 
vznik a rozvoj nejrůznějších podnikatelských aktivit. V Mikroregionu Sokolov – východ jsme toho 
názoru, že jedině širokým partnerstvím komunální sféry zastoupené obcemi a krajem a 
podnikatelskými subjekty musí dojít k tvorbě potřebných pracovních míst a k udržení podmínek pro 
další pozitivní rozvoj kraje. Je zapotřebí vytvořit zcela nové koncepty, strategie a provést průzkum 
proveditelnosti s jednoznačným výsledkem vytvoření nových pracovních míst“. 

     Zmíněný tříletý mezinárodní projekt dospěl nyní ke svému konci. Na závěrečné konferenci ve 
slovinském městě Zagorje ob Savi byla 21. 6. 2012 podepsána Rezoluce rozvoje hornických regionů. 
Mezi signatáři je kromě řady měst, obcí a organizací ze Sokolovska i město Chodov, Nové Sedlo, 
Sokolov  a nezisková organizace MAS Sokolovsko o.p.s  

     Mezi nejdůležitější doporučení v rezoluci patří  včasné předvídání post-těžebního období, 
rekvalifikace pracovní síly, budování výzkumných a vývojových zařízení, změna image aneb 
potlačení negativních stereotypních představ o těžebních lokalitách, podpora podnikání a 
intenzivní spolupráce všech dotčených subjektu. Z konkrétních požadavků jsou to 
především včasná a komunitní tvorba rozvojových plánů, dále pak využití geotermální 
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energie z důlních vod, podpora pěstování biomasy na výsypkách, podpora hornických 
festivalu a hornické turistiky. 
 
     A právě tato problematika je obsahem 4 zmíněných roll-upů, které byly 3. října přemístěny 
z Chodovské radnice na radnici v Novém Sedle. Zde budou vystaveny do 20. října a poté si je bude 
moci veřejnost prohlédnout na Městském úřadu v Březové a v Sokolově. Svojí cestu pak zakončí na 
Krajském úřadu v Karlových Varech.   
Podrobné údaje najdete rovněž na www.resource-ce.eu, www.central2012.eu a  
www.sokolov-vychod.cz.  
 

      
 

Městský úřad Chodov 

 

      
 

Městský úřad Nové Sedlo  
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