Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁV A
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:
Název, cíl a
důvod cesty:

Harmonogram
cesty:

Průběh a
výsledky cesty:

26. 4. – 29. 10. 2010
Hnědouhelný průmysl v Lužickém a Dolnoslezském revíru – nové těžební
projekty a obnova funkce krajiny po těžbě - studijní cesta pro zástupce
samospráv
26. 4. 2010: odjezd z ČR do SRN (Görlitz), prohlídka dolu Welzow – Süd a
elektrárny Schwarze Pumpe
27. 4. 2010: přejezd do Polska, návštěva velkolomu Turów, návštěva
lokality Trojstyk, přejezd do SRN, prohlídka jezera Berzdorf
28. 4. 2010: odjezd do Polska, prohlídka města Wroclaw
29. 4. 2010: návrat do ČR
26. 4. 2010.
• Welzow – setkání s představiteli spolku Bergbautourismus, výměna
informací o rozvoji cestovního ruchu na území dotčeném těžbou
hnědého uhlí, především v lokalitách jezer na místě zbytkových jam.
V regionu vzniká 50 jezer, z toho 12 je již napuštěno a probíhá
revitalizace okolní krajiny.
• Technická exkurze do povrchového velkolomu Welzov – Süd
společnosti Vattenfal Mining AG, fárání terénními vozy do lomového
provozu a výstup na pracovní řez skrývkového mostu F60. Prohlídka
lesnických rekultivací krajiny, jejímž cílem je vytvoření nové krajin
vhodné pro zemědělství a lesnictví. Na části výsypkových ploch vzniká
tzv. energetický les určený pro výrobu biomasy.
• Exkurze do elektrárny Schwarze Pumpe, která je největším
odběratelem uhlí z velkolomu Welzow – Süd. Elektrárna byla uvedena
do provozu v roce 1998 s využitím nejlepší dostupné technologie, která
nahradila původní nahradila původní hnědouhelný kombinát z roku
1969. Zástupci managementu elektrárny představili své další projekty,
např. výstavbu větrných elektráren a výstavbu první pilotní jednotky
CCS pro zachycování a ukládání CO2 na světě.
27. 4. 2010
• Návštěva velkolomu Turów v Polsku patřící společnosti BOT KWB
Turóv, člena skupiny PGE. Se zástupci společnosti proběhla diskuze o
zkušenostech s projednáváním těžebních i rekultivačních záměrů
s přilehlými obcemi na území Polska, ČR i SRN. Seznámení
s komunikační strategií podniku s místními samosprávami a finanční
podporou města Bogatynia, které leží v bezprostřední blízkosti lomu.
• Návštěva lokality Trojstyk na pomezí Polska, SRN a ČR, seznámení se
s historií přeshraniční spolupráce.
• Prohlídka jezera ve zbytkové jámě bývalého povrchového dolu Berzdorf
(9,6 km2), jehož napouštění bude ukončeno v červenci 2010.
Seznámení se se systémem financování rozvojových projektů
prostřednictvím veřejných rozpočtů a s konkrétními projekty turistického
a rekreačního využití oblasti (kempink, zachování památkově
chráněných budov, přístaviště, pláže, služby, vyhlídková věž, golfové

hřiště apod.)
28. 4. 2010
• Návštěva města Legnica v Dolnoslezském vojvodství, kde je plánováno
otevření mohutného hnědouhelného ložiska a paralelní výstavba
tepelné elektrárny. V oblasti působí výbor STOP ODKRYWCE, kterou
založilo šest obcí nejohroženější těžbou ke společnému postupu proti
zahájení těžby. Mezi akce výboru patří blokády silnic, protesty a
demonstrace, bylo uspořádáno referendum, v nichž se 70% obyvatel
těchto obcí vyslovilo proti těžbě. V současné době probíhá vyjednávání
s polskou vládou, která již přijala novou státní energetickou koncepci
zaměřenou na zajištění energetické bezpečnosti země.
• Prohlídka města Wroclaw s průvodcem.
29. 4.2010
• Návštěva Wroclawské univerzity s přednáškou o historii a působení J.
E. Purkyně.
• společné jednání účastníků cesty (zástupců samospráv), vyhodnocení
získaných informací
• sjednání navazující spolupráce Ústeckého kraje se spol. Severočeské
doly, a.s. při podávání projektů zaměřených na odstraňování
ekologických škod
Spolucestující:

Ing. Jaroslava Kuszniruková – vedoucí odboru strategie, přípravy a
realizace projektů, zástupci obcí Ústeckého kraje na území postiženém
těžbou hnědého uhlí, zástupci SD, a.s.

Náklady na cestu
hrazeny z:

SD, a.s. – pořadatel cesty, KÚ Ústeckého kraje

Zpracovala:

Ing. Iva Šašková, odbor strategie, přípravy a realizace projektů
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