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Sokolováci podepsali Rezoluci těžebních regionů  

Tříletý mezinárodní projekt ReSource zaměřený na budoucnost těžebních 

regionů dospěl ke svému konci. Na závěrečné konferenci ve slovinském městě 

Zagorje ob Savi byla 21. 6. 2012 podepsána Rezoluce rozvoje hornických 

regionů. Mezi signatáři jsou i organizace ze Sokolovska.  

 
Jedním ze „strůjců“ projektu je mikroregion Sokolov-

východ. Jeho předseda Ing. Ivan Stefan se nechal slyšet, že 

Rezoluci ReSource podepsal s potěšením, protože vyjadřuje 

jeho nejhlubší přesvědčení. Mezi další signatáře patří město 

Chodov a nezisková organizace MAS Sokolovsko, o.p.s. 

Signatářů je celkem 35 z pěti evropských zemí: všichni 

projektoví partneři, členové Evropského parlamentu a 

národních parlamentů, zástupci univerzit a výzkumných 

institucí, zástupci několika evropských projektů a příbuzných 

iniciativ.  

 

Rezoluce obsahuje obecná a konkrétní opatření a doporučení, 

jež mají napomoci zdárné transformaci těžebních regionů. Signatáři vyzvali politické 

představitele národní i evropské úrovně, aby jednoznačně a všemi dostupnými prostředky 

podpořili hornické regiony v jejich procesu přeměny po ukončení těžby, zejména v 
oblastech financování transformace jejího a právního rámce. 

 

Mezi nejdůležitější doporučení v rezoluci patří 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 subjektů. Z konkrétních požadavků jsou to 

především včasná a komunitní tvorba rozvojových plánů, dále pak využití geotermální 

energie z důlních vod, podpora pěstování biomasy na výsypkách, podpora hornických 

festivalů a hornické turistiky. 

 

  
Ivana Jágriková (MAS Sokolovsko) Patrik Pizinger (město Chodov) 

 

 
Ing. Ivan Stefan při podpisu 

rezoluce 
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Na samotné konferenci byly předneseny jak technické 

příspěvky (využití důlních vod pro vytápění v regionu 

Chemnitz-Zwickau), tak především strategické: evropské 

odpovědi na výzvy post-těžebních regionů (europoslanec 

Bernhard Rapkay), národní a regionální odpovědnosti za 

úspěšnou transformaci těžebních regionů do regionů 

postěžebních (ministerstvo pro místní rozvoj, Slovinsko), 

národní a evropská podpora bývalým hornickým regionům – 

požadavek politické podpory.  

 

Mikroregion Sokolov-východ uspořádal týden po 

mezinárodní konferenci dne 28. 6. 2012 veřejnou 

konferenci s účastí hostů z jiných krajů v Královském 

Poříčí, na níž představil všechny výstupy projektu 

ReSource. Proběhla diskuze nad otázkou, jak zabudovat tyto 

výstupy do místního plánování.  

 

 

V létě bude probíhat propagace výstupů jako podklad pro plodnou veřejnou diskuzi. 

 
Rozvojové studie pro Sokolovsko 
Mikroregion Sokolov-východ nechal vypracovat čtyři studie: urbanistickou studii rozvoje území Sokolovska, 

návrh dvou turistických rozhleden u dolu Jiří a na Smolnické výsypce, studii a projektovou dokumentaci 

vytápění pomocí tepelného potenciálu důlní vody v Dolním Rychnově a nakonec studii využití kulturního 

dědictví hornictví pro změnu image Sokolovska. Třešničkou na dortu byly střihy historických hornických 

krojů, podle nichž si starostové a starostky nechali ušít slušivé obleky. 
 

Všechny studie jsou ke stažení na stránkách www.sokolov-vychod.cz.  

 
Složitost post-těžební transformace 
Ukončení těžby ovlivňuje v podstatě všechny úrovně života regionu: ekonomiku, sociální péči a životní 

prostředí. To, co po těžbě nejčastěji zůstává a vážně bývalé hornické regiony znevýhodňuje v jejich 

konkurenceschopnosti, je nevhodná ekonomická a vzdělanostní struktura, vysoká nezaměstnanost, škody na 

životním prostředí a vylidnění. Výzvy spojené s post-těžební problematikou jsou obvykle náročnější než u 

mnoha jiných průmyslových dědictví z důvodu složitosti, rozsáhlosti a dlouhodobosti. 

 
V rámci Závěrečné konference se uskutečnily také dvě studijní cesty a workshop:  

   
Elektrárenský komín 

vysoký 360 m 

Turbína v elektrárně Trbovlje Závěrečný workshop  

 

 
Carsten Debes, vedoucí projektu 

ReSource, s rezolucí 


