
MASTERPLAN
Urbanistické studie rozvoje území Sokolovska (tzv. Mas-
terplan) předkládá soubor ideových návrhů a konkrétních 
projektů v různých oblastech lidské činnosti pro dlouho-
dobý rozvoj území okolo dolu Jiří u Sokolova. 

Masterplan je jedním z výstupů mezinárodního projek-
tu „ReSource - Přeměna problémů v potenciály”. Jeho 
cílem je řešit problémy, které postupem času vyvstávají 
na územích, kde je těžba (např. uhlí) dominantním obo-
rem lidské činnosti a kde zároveň těžená surovina jednou 
dojde. 

Rozhledna bude umístěna na volné ploše u dopravní křižovatky ji-
hozápadně od Statku Bernard. Místo není poddolováno ani zatíže-
no technickou infrastrukturou a je z něho výhled do velké části 
dolu Jiří (od Královského Pořičí až po Lomnici). 

Rozhledna je navržena ve dvou variantách. Základním výrazovým 
materiálem je ocel v čistých otevřených tvarech a profilech tak, 
jak výrazově provází důlní stavby po celou dobu jejich existence. 

Rozhledna vznikne přestavěním důlního zakladače na Smolnic-
ké výsypce, kam budou vlaky vozit skrývku z dolu Jiří přibližně až 
do r. 2016. Zakladač bude nakonec umístěn na jižní terase výsyp-
ky poblíž Bílé vody, na nejstarší a geologicky nejstabilnější čás-
ti výsypky. 

Při dobré viditelnosti bude z rozhledny výhled na cca 650 km2 
území od Doupovských hor, přes Slavkovský les směrem k Chebu 
údolím řeky Ohře. Tento nový krajinný prvek významně podpoří 
turistický ruch, protože podobná rozhledna jinde v ČR neexistuje.

Varianta A Varianta B

Rozhledna na Smolnické výsypce

Výhled na důl Jiří

Rozhledna Bernard

Výstavba
Výstavba nové rozhledny ocelové 

příhradové konstrukce s půdorysem čtverce 
(A) či trojúhelníku (B)

Zázemí Centrum tradičních řemesel na Statku 
Bernard v Královském Poříčí

Výška
Varianta A Varianta B

 25  m 19  m

Náklady 
na realizaci 7,6 mil. Kč 5,1 mil. Kč

Náklady 
na údržbu (ročně) 35 000  Kč 35 000  Kč 

Rizika pro 
realizaci

Majetkoprávní vztahy k pozemku
Stavební povolení

Získání dotace na realizaci

Rozhledna 
na Smolnické výsypce

Dlouhodobý záměr Dlouhodobý záměr

Výstavba Přestavba důlního zakladače

Zázemí Rozsáhlý krajinný, naučný a sportovně 
rekreační areál Bílá voda u Chodova

Výška 30,4 m

Náklady 
na realizaci 14,4 mil. Kč

Náklady na údržbu 
(ročně) 330 000  Kč

Rizika pro 
realizaci

Získání zakladače do vlastnictví
Majetkoprávní vztahy k pozemku

Získání dotace na realizaci

Obě rozhledny budou zapojeny do dlouhodobého 
časosběrného projektu, kdy z nich budou pořizovány 

audiovizuální záznamy o proměnách krajiny
v důsledku těžby uhlí a následné rekultivace. 

Důlní zakladač na Smolnické výsypce
hmotnost  ............ 130 000 kg
délka ............ 83,34 m
šířka ............ 12,50 m
výška ............ 28,90 m
délka výložníku ............ 70,34 m
šířka výložníku ............ 2,50 m 
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