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Cílem projektu je návrh multidisciplinárně pojaté varianty konceptu rekultivace 
a revitalizace územích zasažených těžbou v Ústeckém kraji respektující vedle 
aspektů technických i aspekty sociální, kulturní a umělecké. Projekt uplatňující 
humanistické a systémově pojaté utváření krajiny umožní vystříhat se úzce 
pragmatického přístupu k revitalizaci zaměřeného na zachování industriálního 
charakteru krajiny a plnohodnotně uplatnit sociální a kulturologická hlediska 
respektující stávající i budoucí dlouhodobé cíle regionu (horizont 30–50 let). 
 
Revitalizace/resocializace území silně zasažených těžební a průmyslovou činností 
je vzhledem k lokálním specifikám vždy předmětem aplikovaného výzkumu v 
kombinaci s experimentálním vývojem. Dosavadní přístupy k tomuto problému 
byly zaměřeny především na technickou stránku. Využití oborů společenských, 
humanitních nebo uměleckých věd bylo opomíjeno. Naplnění cílů programu 
přispěje naplňování priorit NPOV. Jako hlavní cíl z priorit NPOV byl zvolen 
„Vytvoření koncepčních nástrojů plánování krajiny“. Tyto nástroje se musí 
prioritně orientovat na člověka v nové krajině, pro něho, pro znovuosídlení 
krajiny, pro ozdravení životního prostředí dlouhodobě postiženého povrchovou 
těžbou, výrobou elektřiny a tepla spalováním uhlí a emisemi z těžké chemie. Je 
vhodné se dívat na tuto problematiku jako na příležitost splatit dluh, který má 
stát k tomuto regionu. Přístup SHUV je zdůrazněn volbou dvou vedlejších cílů, a 
to „Efektivní fungování nadresortního systému ochrany a podpory zdraví 
populace! a „Prevence vzniku deprivace, exkluze a segregace“. Vymezený rozsah 
Představení projektu neumožňuje zabývat se podrobně řadou 
komplementárních vedlejších cílů. Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. (dále 
jen VÚB) je odpovídajícím způsobem personálně vybaven viz. Řešitelé. Projekt 
řeší rovněž příležitost danou znovuosídlením resocializované krajiny pro 
dlouhodobé naplňování cíle Prevence vzniku deprivace, exkluze a segregace v 
podobě návrhu modelového řešení. Tento cíl bude významný pro řešení milníků 
Metodiky SHUV multidisciplinárního hodnocení sociálních, kulturních a 
humánních charakteristik revitalizovaného území ve vztahu k variantám 
technického řešení na základě přístupu SHUV a Programu revitalizace / 
resocializace již dříve rekultivovaných ploch a území po těžbě pro navazující 
budoucí výzkumné a projektové práce. 


