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a

doprava a infrastruktura
01 - 04

01 / prostupnost krajiny - cyklokoridory

Rozvojový cíl a funkce
Řešené území je v současné době pro cykloturistiku i cyklodopravu neprostupné.
Základním cílem je propojení jádrových oblastí a sídel. Propojení umožní rozvoj dalších
funkcí a aktivit.
Doporučená lokalizace
Celé území - propojení jádrových oblastí, atraktorů v krajině a navazujících sídel.
Další doporučení
V uzlových bodech postupně zlepšovat infrastrukturu - infocentra, půjčovny kol,
servisní místa, prodejny a občerstvení. Nezbytnou součástí je řešení mobiliáře a
informačního systému. Pro trasování cyklostezek je vhodné využít stávajících struktur v
území (mostů železničních vleček, náspů apod. )
Etapizace
V 1. etapě zlepšení možností pro využití stávající cestní sítě a výstavba hlavních tras.
V 2. etapě postupné zahušťování stezek pro cyklisty.

1-04

Příklady
1 Park am Gleisdreieck / Berlín / Německo
2 Gleispark Frintrop / Essen / Německo
3 Cyklostezka Mutěnka / Kyjov / Česká republika
Základní schéma tras:

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

01-1a Park am Gleisdreieck / vedení tras v místech původních cest
01-1b Park am Gleisdreieck / informační systém

01-2a Gleispark Frintrop / zprůchodnění původních bariér

01-3a Cyklostezka Mutěnka / mobiliář a informační systém odkazující na původní využití území

01-1c Park am Gleisdreieck / využití původních struktur pro cyklotrasy

01-3b Cyklostezka Mutěnka / trasování po bývalé železnici

02 / prostupnost krajiny - energostezka

Rozvojový cíl a funkce
Propojení klíčových sídel a jádrových území oblasti atraktivním způsobem.
Doporučená lokalizace
Propojení Karviné a Havířova v trase stávajícího produktovodu.
Další doporučení
Možné doplnění trasy o vyhlídky, stezku po produktovodu, atraktivizace potrubí graffiti
festivalem apod.
Etapizace
V 1. etapě zajištění průchodnosti a vyznačení trasy, v 2. etapě vybudování vyhlídek,
stezky po produktovodu a dalších zásahů zvyšující atraktivitu energostezky.
Příklady
1 Berlín / Německo
Typickým znakem Berlína je růžové potrubí, které vede celým městem a slouží tak
kromě své primárné funkce také jako orientační prvek města.
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2 West park / Německo
Nová lávka vybudována podél původních energovodů.
3 Phoenix West / Německo
Stezka po potrubí.

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

02-1a Berlín / potrubí povýšeno na orientační a umělecký prvek
02-2a West park

02-3a Phoenix park / Německo
02-3b Phoenix park / Německo

03 - 04 / mosty, autostezky, autozastavení

Rozvojový cíl a funkce
Řešení kolizních míst silnic a železnic s cyklodopravou
Podpora image regionu
Kvalitní architektura jako turistický cíl
Doporučená lokalizace
Křížení hlavních cyklostezek s hlavními silnicemi a železnicemi
Další doporučení
Zpracování mezinárodní architektonické soutěže na návrh
Etapizace
V 1. etapě
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Příklady
1 West park / Bochum / Německo
2 Landschaftspark Hoheward / Herten / Německo
3 Albert Park / Belgie

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciá

04-1a West park / most jako promenáda
04-1b West park / překonání bariér

04-1c West park / překonání bariér

04-2c Landschaftspark Hoheward / most jako vyhlídka

04-2a,b Landschaftspark Hoheward / dračí most

04-3a Albert park / most jako architektonická dominanta
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B

občanská vybavenost veřejná
05 - 10

05 / konferenční centrum a vzdělávání

Rozvojový cíl a funkce
Současně s novým směřováním regionu např. na nové technologie, v rámci revitalizací
areálů dolů (po ukončení těžby) mohou být tyto areály doplněny o nové objekty
kvalitní architektury. Objekty by měly být dobře umístěny, přístupné, viditelné z
hlavních příjezdových komunikací a rozvíjet občany v určité oblasti. Např. konferenční
centrum může zvýšit návštěvnost regionu o odborné publikum různých profesí. Na
konferenční prostory s jedním a více sály zpravidla navazují kvalitní gastroprovozy restaurace a ubytovací zařízení vyšší kvality. Lze řešit jako přestavba stávajících objektů
např.v areálech bývalých dolů, nebo jako novostavby. Stavba by měla být výraznou,
příp. dominantní, architektonicky kvalitní.
Doporučená lokalizace
Areál Dolu ČSA, jižní část u silnice I/59
Vhodná vazba také na Lázně Darkov, univerzitu v Karviné, případně na golfové hřiště
Lipiny. Možná také lokalita bývalého Dolu Barbora, za předpokladu dalšího rozvoje v
okolí, např. PZ Nad Barborou.
Další doporučení
Možné téma pro architektonickou soutěž, kvalitní architektonické řešení je žádoucí.
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Etapizace
V 1. etapě architektonická soutěž, v 2. etapě realizace
Příklady
1 Škola designu, MBA, architekti SANAA
Objekt je novostavbou s těsnou vazbou na areál Zollverein v Essenu. Navržen byl
zcela nový objekt využívající specifika lokality (systém vytápění budovy, apod).
Architektonicky kvalitní stavba od japonských architektů SANAA.

2 Energetický park a zemská vzdělávací akademie Mont Cenis, Herne, Německo
Autorem je kancelář Jourda-Perraudin. Prakticky jde o budovy v budově, kdy skleněný
vnější plášť vytváří příznivé mikroklima pro všechny aktivity uvnitř. Solární elektrárna
na střeše objektu vyrábí ročně 750.000 kWh. Klima uvnitř budovy je podobné jako v
oblasti Středozemního moře, francouzské Riviéry. Řízené větrání zajišťuje kvalitní klima
po celý rok.
3 Kaohsiung, National Center for the Arts, Taiwan, architekti MECANOO
Výrazná architektura, centrum kultury regionu.

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

05-1a Škola designu, MBA, architekti SANAA
05-1b Škola designu, MBA, architekti SANAA

05-2a Energetický park a zemská vzdělávací akademie Mont Cenis, Herne, Německo

05-3a Kaohsiung, National Center for the Arts, Taiwan, architekti MECANOO

05-2b Energetický park a zemská vzdělávací akademie Mont Cenis, Herne, Německo

05-3b Kaohsiung, National Center for the Arts, Taiwan, architekti MECANOO

06 / stravovací zařízení

Rozvojový cíl a funkce
V současné době možnost stravování v řešeném území téměř chybí. Vhodné bude
vytvořit síť různé úrovně stravování.
1) Podpora kvalitní gastronomie (uzlové body, netradiční místa, místní speciality,
podpora využití lokálních surovin).
2) Standartní stravování (v celém území).
3) Jednoduchá občerstvení (na trasách cyklostezek a pěších tras).
Doporučená lokalizace
V celém území, zejména v uzlových bodech s rekreačním potenciálem (zejména
jádrové oblasti)
Další doporučení
Forma stravovacích zařízení může být různorodá a podporovat image místa (hausbóty,
železniční vagóny apod.)
Etapizace
V 1. etapě
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Příklady
1 Zollverein / Bochum / Německo
2 Natur park / Berlín / Německo
3 Baesweiler - Carl Alexander Park / Aachen / Německo
4 Nábřeží Maxipsa Fíka / Kadaň / Česká republika

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

06-1a Zollverein / restaurace v postindustriálním objektu

06-2a Natur park / občerstvení

06-3a Baesweiler / restaurace

06-2b Natur park / občerstvení

06-4a Nábřeží Maxipsa Fíka

infocentrum, návštěvnické centrum

Rozvojový cíl a funkce
V řešeném území, v případě rozsáhlejšího využití pro volnočasové aktivity, by mělo být
centrum pro návštěvníky, infocentrum (IC). IC by mělo být situováno v centru území
s dobrou dostupností z hlavní dopravní infrastruktury a s vazbou na hlavní aktivity
v území. Objekt by měl zahrnovat, kromě hlavní místnosti IC, stravovací zařízení a
toalety pro návštěvníky. Možné je doplnění také o půjčovnu kol (elektrokol). Areál musí
zahrnovat také dostatečně kapacitní parkoviště a napojení na infrastrukturu veřejné
hromadné dopravy.
Doporučená lokalizace
Nejvhodnější je z hlediska komplexního řešení oblast u šikmého kostela a navazující
prostor směrem k areálu bývalého Dolu Gabriela. Alternativními místy může být areál
Dolu ČSA.
Další doporučení
Vhodné téma pro architektonickou soutěž, kvalitní architektonické řešení je žádoucí.
Etapizace
V 1. etapě
Příklady
1 Návštěvnické centrum Stonehenge, Velká Británie
Koncept tématicky zaměřených samostatných objektů pod společným zastřešením by
mohl být vhodný také pro poddolované území.
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2 Muzeum Tirpitz, Dánsko, autor BIG
Většina prostor je ukryta pod zemí. Zatravněná střecha splývá s okolní krajinou.
Pohledově se výrazněji uplatňují pouze koridory pro pěší.
3 Návštěvnické centrum v oblasti Atacama, Chile
Jednoduchý objekt, kde návštěvníci dostanou základní informace a služby. Charakter
budovy odpovídá okolní pouštní krajině.

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

07-1a Návštěvnické centrum Stonehenge, Velká Británie
07-1b Návštěvnické centrum Stonehenge, Velká Británie

07-2a Muzeum Tirpitz, Dánsko, autor BIG

07-3a Návštěvnické centrum v oblasti Atacama, Chile

07-2b Muzeum Tirpitz, Dánsko, autor BIG

07-3b Návštěvnické centrum v oblasti Atacama, Chile

wellness, medical centrum

Rozvojový cíl a funkce
Využití důlních vod, návaznost na pěší stezky a na lázně Darkov.
Doporučená lokalizace
V klastru Důl Darkov - golf Lipiny - lázně Darkov - Darkovské moře
Další doporučení
Soukromá investice
Etapizace
V 1. etapě
Příklady
1 Lázně Bad Essen / Německo
2 Hamburk / Německo

5-10

08

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

08-1a Lázně Bad Essen / posezení ú pramene
08-1b Lázně Bad Essen / baén s léčivou vodou

08-1c Lázně Bad Essen / detail

08-2a Hamburk / dětské vodní hřiště

08-1d Lázně Bad Essen / detail posezení

08-2b Hamburk / bazén u restaurace

ruderalpark

Rozvojový cíl a funkce
Ponechání technických objektů, postupné srůstání s přírodním prostředím.
Výzkumná činnost.
Rekreace.
Doporučená lokalizace
Opuštěná koksovna ČSA
Opuštěné areály dolů, např. Důl Lazy (po ukončení těžby)
Další doporučení
Etapizace
V 1. etapě
Příklady
1 Natur – Park Schöneberger Südgelände / Berlín / Německo
Příklad konverze seřazovacího nádraží v postindustriální park. Většina zpřístupněných
ploch a budov zůstala v původní podobě, část byla intenzívně přeměněna a některá
místa jsou návštěvníkům nepřístupná a podléhají přísné ochraně přírody. Natur –
park Südgelände je znám především fascinujícím spojením přírody, drážních budov,
železničních reliktů a soudobého umění.
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2 Alter Flugplatz Bonames / Frankfurt am Main / Německo
Příkladem může být také konverze bývalého letiště v park - prostor „na hraně mezi
parkem a divočinou“, jehož základním znakem se stala práce s asfaltovými ranvejemi
a betonovými odstavnými plochami. Zpevněné plochy jsou rozbity do částic s různou
frakcí, a spolu s protékajícím potokem pomístně vytvářejícím mělká jezera vzniká
pestrá mozaika ekologických podmínek s rozdílným sortimentem i vzrůstem rostlin.

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

09-1a Natur – Park Schöneberger Südgelände / možnost sledování sukcese
09-1b,c Natur – Park Schöneberger Südgelände / zpřístupnění nové divočiny

9-3a Alter Flugplatz Bonames / různá míra destrukce betonových ploch letiště
9-3b Alter Flugplatz Bonames / vznik nových přírodních biotopů

ubytovací zařízení, hotel

Rozvojový cíl a funkce
V řešeném území by mohl být realizován projekt kvalitního design (boutique) hotelu,
nejlépe ve vazbě na další aktivity typu kongresové centrum, lázně, nebo jiné volnočasové aktivity.
Doporučená lokalizace
Ve vazbě na golfové hřiště Lipiny
Zachovalá a využitelná část areálu Dolu ČSA
Částečně areál Dolu Barbora (v kombinaci dalších aktivit typu kongresové centrum)
Důl Darkov, příp.ve vazbě na Lázně Darkov
Další doporučení
Lze řešit jako přestavbu stávajících budov, nebo jako novostavbu. Soukromá investice.
Etapizace
Ve 2. etapě.
Příklady
1 Alila Hotel Yangshuo, Čína
V areálu bývalého cukrovaru byl částečně v rekonstruovaných objektech vybudován
luxusní Alila Hotel Yangshuo, Čína. Jde o převážně rekreační oblast. Moderní hotel zakonzervoval industriální charakter bývalého cukrovaru. Původní objekty jsou doplněny
moderním křídlem s ubytovací částí.
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manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

10-1a Alila Hotel Yangshuo, Čína / celkový pohled
10-1b Alila Hotel Yangshuo, Čína / detail vstupu

10-1c Alila Hotel Yangshuo, Čína / V tvarosloví budovy hraje důležitou roli také světlo.

10-1e Alila Hotel Yangshuo, Čína / staré objekty jsou sladěny s novostavbami

10-1d Alila Hotel Yangshuo, Čína / detail interiéru

10-1f Alila Hotel Yangshuo, Čína / restaurace
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občanská vybavenost - sport
11 - 19

11 - 19 / Areály pro sport a rekreaci

Rozvojový cíl a funkce
V rámci volnočasového využití krajiny mohou být realizovány veřejně přístupné areály
pro celou škálu aktivit, jako je skateboarding, in-line bruslení, horolezectví, ale i dětská
hřiště pro různé věkové skupiny. Mohou vznikat multifunkční areály sdružující jednotlivé aktivity na jednom místě či specializované areály vyhrazené pouze jednomu sportu.
Vhodná je dobrá dostupnost také z nejbližších měst a obcí.
Doporučená lokalizace
V uzlových bodech, zejména u Darkovského moře nebo Kozince.
S vazbou na cyklostezky a naučné stezky.
Vhodné využití brownfields.
U DinoParku, jako rozšíření aktivit.
Další doporučení
Možné téma pro architektonickou soutěž, kvalitní architektonické řešení je žádoucí.
Zpravidla veřejná investice (lze i jako soukromá investice)
Etapizace
Průběžně.
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Příklady
1 Skatepark Peitruss v Lucembursku
Sportovní aktivity v řešeném území mohou mít podobu skateparku Peitruss v Lucembursku, pod hradbami města.
2 Volnočasový areál v Meridě, Španělsko, autor: SalgasCano
Zahrnuje kromě skateparku např. také horolezeckou stěnu a klubovny pro mládež. Nad
areálem atypické zastřešení.

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

1a Skatepark Peitruss v Lucembursku / vizualizace - celkový pohled
1b Skatepark Peitruss v Lucembursku / areál je zasazen do skalního masivu

1c Skatepark Peitruss v Lucembursku

2b Volnočasový areál v Meridě, Španělsko, autor: SalgasCano / skatepark

2a Volnočasový areál v Meridě, Španělsko, autor: SalgasCano / zajímavá hra s osvetlěním

2c Volnočasový areál v Meridě, Španělsko, autor: SalgasCano / horolezecká stěna

11 / in-line dráha
Vybudování nejdelší in-line dráhy v ČR.
Okruh vedený po navržených trasách v blízkosti jádrové oblasti.
Realizace po ukončení poklesů.
Doporučená lokalizace
Darkovské moře, Kozinec, okolí šikmého kostela.
Další doporučení
Veřejná investice, napojení na záchytná parkoviště a hlavní turistické cíle.
Etapizace
Ve 2. etapě, po ukončení poklesů.
Příklady
1 Tempelhofer / Berlín / Německo
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12 / ledové plochy
Rozvojový cíl a funkce
Přírodní a umělé plochy, brusliště, soustava vodních ploch.
Využití FVE pro chlazení ledové plochy.
Rozvoj využití alternativních zrojů energie a nových technologií.
Doporučená lokalizace
Vodní plochy jako přírodní areály.
Umělá ledová plocha s využitím FVE v některém z areálu dolů.
Další doporučení
Možnost kombinovaného provozu pro letní a zimní využití.
Etapizace
Ve 2. etapě.
Příklady
1 Zollverein / Bochum / Německo

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

11-1a Tempelhofer / bývalé letiště přeměněné v in-line dráhu

12-1a Zollverein / zimní kluziště v bývalé koksovně

11-1b Značení formou nástřiku na asfalt

12-1b Zollverein / zimní kluziště v bývalé koksovně - celkový pohled

13 / potapěčské centrum a bazén

Rozvojový cíl a funkce
Podpora rekreačního využití krajny
Podpora image regionu
Doporučená lokalizace
Skipová věž Darkov, sportovně-rekreační klastr Důl Darkov.
Další doporučení
Etapizace
Ve 3. etapě.
Příklady
1 Zollverein / Bochum / Něměcko
Bazén v areálu bývalé koksovny.
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2 Landschaftspark Duisburg - Nord / Německo
Plynojem byl napuštěn vodou a slouží pro největší evropskou školu potápění.
Pod hladinou je umělý útes, vrak jachty a rám starého vozu, aby výcvik byl co
nejopravdovější.

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

13-1a Zollverein - bazén zasazený do struktur bývalé koksovny

13-2a Landschaftspark Duisburg - Nord / bývalý plynojem - interiér

13-1b Zollverein

13-2b Landschaftspark Duisburg - Nord / bývalý plynojem - pohled zvenčí s nočním nasvětlením

14 / areál vodních sportů + pro vodní
lyžování
Rozvojový cíl a funkce
Pestrá nabídka vodních sportů (kajaky, veslování, kiting, rekreační loďky)
Podpora rekreačního využití krajiny
Podpora image regionu
Doporučená lokalizace
Darkovské moře, alternativně Kozinec
Další doporučení
Částečně soukromá investice
Etapizace
V 1. etapě
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Příklady
1 Autokemp Merkur Pasohlávky / Česká republika
2 Nábžeží u jezera / Lužice / Německo

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

14-1a

14-1c

14-1b

14-2a

15 / areály pro cyklistiku

Rozvojový cíl a funkce
Kromě cyklostezek propojujících jednotlivé části území vč.uzlových bodů, bude vhodné doplnění o bikeparky, pumptrack areál, nebo několik tras singltacků různé obtížnosti. Tyto areály by měly být dobře dostupné, a zejména na trasách jednotlivých cyklostezek. Tyto aktivity mohou také doplňovat typicky sezónní sjezdové, nebo běžecké
lyžování.
Rozvoj aktivní rekreace
Využití pro kola a elektrokola
Údržba cenných přírodních lokalit narušováním povrchu
Doporučená lokalizace
Areál napojený na cyklotrasy v území
Dobrá dostupnost také pro automobilovou dopravu
Např. blízkost dolu Gabriela, okolí Darkovského moře, Kozince
Další doporučení
Areál je nutné doplnit o infrastrukturu (půjčovny, jednoduché stravovací zařízení a další
služby)
Trasy musí být koncipovány tak, aby splňovaly různé nároky na výkonost a obtížnost

1-19

Etapizace
V 1. etapě základní struktura areálu, ve 2. etapě postupné doplňování služeb
Příklady
1 Schalker Verein, Gelsenkirchen, Německo
2 Schoenock, Německo
3 Lipovské stezky, Lipová Lázně, Jeseník
4 BMX park Queenstown, Nový Zéland
5 Singltrek pod Smrkem, Jizerské hory

16 / motokros, autokros, bvp
Plochy na kterých je disturbance žádoucí s ohledem na cennou
faunu a flóru. Potřebné detailní zpracování pravidel provozu
odborníky ochrany přírody.

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciá

15-1a Schalker Verein, Gelsenkirchen, Německo
15-2a Schoenock, Německo

15-3a Lipovské stezky, Lipová Lázně, Jeseník

15-4a BMX park Queenstown, Nový Zéland

15-3b Lipovské stezky, Lipová Lázně, Jeseník - stezky na otevřené louce

15-5a Singltrek pod Smrkem, Jizerské hory

17 / malé sportovní letiště

Rozvojový cíl a funkce
Vyhlídkové lety, balóny.
Podpora image regionu.
Doporučená lokalizace
Západní část k.ú. Karviná-Doly, dle územního plánu.
Další doporučení
Postupné doplnění areálu od vybavenost.
Etapizace
Možno realizovat, připraveno ÚP Karviná, západní část k.ú. Karviná-Doly.
Příklady
1 Alter Flugplatz Bonames / Farnkfurt / Německo
Staré vojenské letiště se stalo veřejným prostorem.

1-19

2 inspirační obrázek / bez lokalizace

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

17-1a Alter Flugplatz Bonames / původní letištní budovy dnes již plní jinou funkcí

17-2a Své místo by mělo mít také modelářské letiště a prostor pro amatérský provoz dronů.

17-1b Alter Flugplatz Bonames / původní materiál betonových ploch byl použit do gabionů

17-2b

18 / hala pro lyžování

Rozvojový cíl a funkce
Nejen v revitalizovaných územích mohou být budovány haly pro celoroční provozování
lyžování. Vedle hal pro sjezdové lyžování, hojně budovaných v zemích s omezenými přírodními podmínkami (např.Nizozemí, 19 hal pro sjezdové lyžování), mohou být realizovány haly pro běžecké lyžování.
Vhodná je dobrá dopravní dostupnost areálu, vzhledem k využití širokou veřejností a
nadregionálnímu významu. V ČR doposud nebyl podobný areál realizován.
Doporučená lokalizace
Areál Dolu Darkov
Areál Dolu Lazy
dobře dostupné místo, ale v klidnější části území s vazbou na cyklostezky
Další doporučení
Lze využít částečně existující objekty, v rámci revitalizace brownfields, bývalých areálů
dolů. Cca kolem 400mil.Kč.
Etapizace
Ve 2. etapě postupná realizace

1-19

Příklady
1 Lotto Thueringen Skisport-Halle, Oberhof / Německo
Hala pro běžecké lyžování v Oberhofu má celkovou délku drah 1.754m, převýšení cca
13m. Šířka haly od 8m, centrální prostor šířky 35m. Celková délka haly 400m, šířka
150m. V hale je udržovaná teplota vzduchu -3 až -4 C. Halu postavila firma Goldbeck za
14 měsíců za cca 14mil. EUR (cca 365mil.Kč) víceméně z veřejných prostředků. Zařízení
může být využíváno také pro biatlon s krytou částí střelnice, a také pro výkonnostní
sport.
2 Alpicenter Bottrop / Německo
Hala pro sjezdové lyžování.

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

18-1a Lotto Thueringen Skisport-Halle, Oberhof / celkový pohled

18-2a Alpicenter Bottrop / krytá hala pro sjezdové lyžování

18-1b Lotto Thueringen Skisport-Halle, Oberhof / interiér

18-2b Alpicenter Bottrop / interiér

0-31

d

občanská vybavenost - volný čas
20 - 31

20 / redesign skipových věží

Rozvojový cíl a funkce
Skipová věž je industriální objekt, součást areálu dolu. Zpravidla vytváří výškovou
dominantu v krajině. Tyto objekty mohou být využity pro celou řadu aktivit. V řešeném
území může jít o využití pro volnočasové aktivity, horolezecké centrum, rozhledna,
expozice, ubytovací zařízení, kanceláře, apod.
Doporučená lokalizace
Areály Dolů Lazy, Dolu Darkov, Dolu ČSA, ČSM sever, ČSM jih
Další doporučení
Vhodné téma pro architektonickou soutěž, kvalitní architektonické řešení je žádoucí.
Veřejná a soukromá investice.
Etapizace
V 1. etapě

0-31

Příklady
1 Bývalé silo v přístavu / Kapské město
Nejde o skipovou věž, ale o bývalé silo v přístavu Kapského města. V objektu byl realizován v horních patrech luxusní hotel s vyhlídkou. Ve spodních patrech je provozována
galerie, výstavní prostory a další zázemí.
2 Boulderingové centrum Nowa Ruda / Polsko
Těžní věž konvertována na boulderingové a lezecké centrum s vnitřními a venkovními
lezeckými stěnami. Svou nevšední výškou 58,8 m se řadí k nejvyšším lezeckým stěnám
na území Evropy.

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

20-1a bývalé silo v přístavu Kapského města

20-1b bývalé silo v přístavu Kapského města

20-2a Boulderingové centrum Nowa Ruda

20-1c bývalé silo v přístavu Kapského města

20-2b Boulderingové centrum Nowa Ruda

21 / nové chataření, individuální rekreace

Rozvojový cíl a funkce
Řešené území je celkem dobře dostupné také z větších měst okolí, je tedy předpoklad,
že by v některých částech území byla umožněna individuální rekreace v podobě chatových oblastí.
Luxusní soběstačné rekreační objekty na specifických místech
Podpora rekreační a kostry krajiny
Podpora image regionu
Rozvoj využití alternativních zrojů energie a nových technologií
Doporučená lokalizace
Klidové oblasti v území
Vizuálně atraktivní lokality (vodní plochy, haldy)
Další doporučení
Forma rekreačních objektů může být různorodá a vytvářet tak živý katalog. V regulativech by mělo být umožněno drobné zemědělství, zahrádky.

0-31

Etapizace
V 1. etapě iniciační projekty a vymezení vhodných lokalit,
ve 2. etapě postupná realizace

Příklady
1 Geierswalde / domy „Arche“
2 Stephen Turner‘s Exbury Egg, River Beaulieu, autor: PAD studio, SPUD Group
3 Modern tree house, Raray, Francie, autor Marco Lavit
4 Bývalé vojenské cvičiště v oblasti Gotlandu, Švédsko
Aktivity armády byly ukončeny a v území byly poskytnuty pozemky pro výstavbu objektů individuální rekreace. Vzniklo několik oblastí s menšími skupinami objektů kvalitního designu. Některé z objektů využily např.staré bunkry.

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

21-1a Geierswalde / domy „Arche“ na Geieswalder See byly oceněny architektonickou cenou Braniborska
21-1b Geierswalde / domy na jezeře vzniklém po těžbě hnědého uhlí

21-2a Stephen Turner‘s Exbury Egg

21-3a Modern tree house, Raray, Francie

21-2b Stephen Turner‘s Exbury Egg - interiér

21-4a Bývalé vojenské cvičiště v oblasti Gotlandu, Švédsko

22 / Drobná architektura v krajině

Rozvojový cíl a funkce
V krajině, v uzlových bodech a na trase cyklostezek, nebo naučných stezek mohou být
realizovány architektonicky kvalitní drobné stavby. Jde o pikniková místa, odpočívadla,
toalety pro návštěvníky, přístřešky a pavilony (např. pro umělecká díla, nebo jiné artefakty). Zvýší atraktivitu území za relativně minimální náklady.
Doporučená lokalizace
V celém území
Uzlové body a na trasách cyklostezek, naučných stezek
Odpočívadla na komunikacích se zajímavým výhledem
Další doporučení
Vhodné téma pro architektonickou soutěž, kvalitní architektonické řešení je žádoucí.
Etapizace
V 1. etapě iniciační projekty a vymezení vhodných lokalit,
ve 2. etapě postupná realizace

0-31

Příklady
1 přístřešek v městském parku, MP Pavilion z Melbourne, Austrálie
2 Každý rok nově realizovaný pavilon, Serpentine Gallery, Londýn, autor kancelář BIG
Zvýšit atraktivitu lze např.pravidelnou obměnou drobné stavby. Příklad z r.2016, kdy
byla autorem kancelář BIG z Dánska. Tento koncept přinese každý rok novou stavbu,
zvýší zájem o každoroční návštěvu regionu.
2 objekty malého měřítka v lokalitě Bukkekjerka v Norsku
Jde např. o zázemí odpočívadla s toaletami, posezení s vyhlídkou, nebo tábořiště.

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

22-1a přístřešek v městském parku, MP Pavilion z Melbourne, Austrálie
22-1b přístřešek v městském parku, MP Pavilion z Melbourne, Austrálie

22-2a Každý rok nově realizovaný pavilon, Serpentine Gallery, Londýn, autor kancelář BIG

22-3a objekty malého měřítka v lokalitě Bukkekjerka v Norsku

22-2b Každý rok nově realizovaný pavilon, Serpentine Gallery, Londýn, autor kancelář BIG

22-3b objekty malého měřítka v lokalitě Bukkekjerka v Norsku

23 / půjčovna elektrokol

Rozvojový cíl a funkce
Podpora rekreační a kostry krajiny
Podpora image regionu
Rozvoj využití alternativních zrojů energie a nových technologií
Vybudování půjčoven v uzlových bodech
Doporučená lokalizace
V návaznosti na cyklotrasy, jádrová území a uzlové body (např. Infocentrum u šikmého
kostela, nádraží v Havířově a Karviné, důl Barbora apod.)
Další doporučení
Etapizace
V 1. etapě

0-31

24 / hipostezky - jezdecká krajina
Rozvojový cíl a funkce
Návaznost na historické využívání území (pastevecká krajina)
Důraz na ekologické hospodaření
Doporučená lokalizace
Klidové oblasti v území
Vazba na zázemí (Doubrava, Sovinec)

Další doporučení
Soukromá investice
Etapizace
Ve 2. etapě

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

23-1a Ilustrační obrázek

24-1a Ilustrační obrázek

23-1b Ilustrační obrázek

24-1b Ilustrační obrázek

25 / industriální adrenalinové hřiště

Rozvojový cíl a funkce
Vybudování nejvetšího adrenalinového hřiště ve střední Evropě
Rozvoj aktivní rekreace
Doporučená lokalizace
Skipová věž dolu František (nebo jiná skipová věž)
Další doporučení
Vhodné propojit vnitřní a venkovní část adrenalinového hřiště
Etapizace
V 1. etapě

0-31

Příklady
1 Play Landscape be-MINE, Beringen, Belgie, autor Carve
2 Landschaftspark Duisburg - Nord, Duisburg, Německo, autor Latz + Partner
3 Skatepark Peitruss v Lucembursku
4 Boulderingové centrum Nowa Ruda

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciá

25-1a Play Landscape be-MINE, Beringen, Belgie, hřiště na 60 m vysoké výsypce
25-1b Play Landscape be-MINE, Beringen, Belgie, autor Carve

25-2a Landschaftspark Duisburg - Nord / lezecké stěny v bývalých zásobnících rudy

25-3a Skatepark Peitruss v Lucembursku

25-2b Landschaftspark Duisburg - Nord / skluzavka

25-4a Boulderingové centrum Nowa Ruda

26 / místa výhledů

Rozvojový cíl a funkce
Na vyvýšených místech, nebo v zajímavých lokalitách je vhodné vybudování rozhleden. Pro rozhledny mohou být využitý stávající objekty, skipové věže, nebo těžní věže.
Alternativně, zejména v zajímavých částech krajiny mohou být realizovány atypické
stavby. Vhodné napojení na cyklostezky.
Doporučená lokalizace
V celém území, v místech sledování přírodních hodnot jako např.u Mokroše
U výhledů do krajiny, návrší
Vazba na systém cyklostezek, poblíž parkovišť, nebo v uzlových bodech
U šikmého kostela (těžní věž Dolu Gabriela), Dolu Barbora (těžní věž), u Darkovského
moře, Kozince, apod.
Využití skipových věží areálů Dolů Lazy, ČSA, Darkov, ČSM sever a ČSM jih
Další doporučení
Vhodné téma pro architektonickou soutěž, kvalitní architektonické řešení je žádoucí.

0-31

Etapizace
V 1. etapě vymezení vhodných lokalit, iniciační projekty, architektonická soutěž,
ve 2. etapě postupná realizace
Příklady
1 projekt DeOnlanden nedaleko Groningenu
2 projekt rozhledny v přístavu města Aarhus, Dánsko
3 Připravovaný projekt SeaSaw, kancelář MVRDV

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

26-1a projekt DeOnlanden nedaleko Groningenu
26-1b projekt DeOnlanden nedaleko Groningenu

26-2a projekt rozhledny v přístavu města Aarhus, Dánsko

26-3a Připravovaný projekt SeaSaw, kancelář MVRDV

26-2b projekt rozhledny v přístavu města Aarhus, Dánsko

26-3b Připravovaný projekt SeaSaw, kancelář MVRDV

27 / stezky přírodními lokalitami a pozorovatelny ptáků

Rozvojový cíl a funkce
Informace o hodnotách území
Interpretace přírodních hodnot
Podpora turistického ruchu
Doporučená lokalizace
Lokality s výraznou přírodní hodnotou (např. Kozinec, Mokroš)
Další doporučení
Etapizace
V 1. etapě vybrat vhodné lokality, ve 2. etapě realizace

0-31

Příklady
1 Vodárenský les / Svitavy / Česká republika
2 Optik park / Německo
3 Lednice / Česká republika

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

27-1a Vodárenský les
27-1b Vodárenský les

27-2a Optik park

27-3a Lednice / pozorovatelna

27-2b Optik park

27-3b Lednice / pozorovatelna

28 / AUTOKEMP

Rozvojový cíl a funkce
V případě využití krajiny pro volnočasové aktivity je vhodné umístit v uzlových bodech
území cenově dostupné ubytovací kapacity, např.ve formě kempů. Ubytování by mělo
být doplněno o stravovací zařízení přiměřené kvality.
Vhodné téma pro architektonickou soutěž, kvalitní architektonické řešení je žádoucí.
Doporučená lokalizace
V lesích u Dolu Gabriela, okolí Darkovské moře, Kozinec
Další doporučení
Soukromá investice
Etapizace
V 1. etapě iniciační projekty a vymezení vhodných lokalit,
ve 2. etapě postupná realizace

0-31

Příklady
1 SJCC Glamping Resort Camp / Jižní Korea
Příkladem je SJCC Glamping Resort Camp, Jižní Korea. V lesích resortu rozmístěno 15
atypických chatek (3 typy). Součástí je společenské centrum, stravovací zařízení, příp.
centrální hygienické zařízení.

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

28-1a SJCC Glamping Resort Camp
28-1b SJCC Glamping Resort Camp

28-1c SJCC Glamping Resort Camp

28-1e SJCC Glamping Resort Camp

28-1d SJCC Glamping Resort Camp

28-1f SJCC Glamping Resort Camp

29 / šlapací drezíny

Rozvojový cíl a funkce
Podpora rekreační a kostry krajiny
Podpora image regionu
Podpora konverze stávajících struktur (železničních vleček v novou funkci)
Doporučená lokalizace
Na trase vybraných železničních vleček (např. k dolu Lazy, nebo dolu 9. květen)
Při lokalizaci využít návaznost na stávající cyklotrasy
Další doporučení
Nyužít stávající objekt nebo vagóny k vybudování zázemí
Etapizace
V 1. etapě

0-31

Příklady
1 Nádraží Bad Essen / Němcko
2 Nádraží Ratíškovice / Česká republika

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

12-1a Nádraží Bad Essen

12-2a Nádraží Ratíškovice

12-1b Nádraží Bad Essen

12-2b Nádraží Ratíškovice

30 / naučné stezky

Rozvojový cíl a funkce
Informace o hodnotách území
Interpretace přírodních hodnot
Podpora turistického ruchu
Doporučená lokalizace
Lokality s výraznou přírodní hodnotou (např. Kozinec, Mokroš)
Další doporučení
-

0-31

Etapizace
V 1. etapě vybrat vhodné lokality, ve 2. etapě realizace

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

30-1a Inspirační obrázek
30-1b Inspirační obrázek

30-1c Inspirační obrázek

30-1e Inspirační obrázek

30-1d Inspirační obrázek

30-1f Inspirační obrázek

31 / rybolov

Rozvojový cíl a funkce
Podpora místní rekreace, v současné době již fungující
Doporučená lokalizace
Klidové oblasti v území
Další doporučení
Detailní výber lokalit rybářských a přírodních, regulace využívání vodních ploch
Etapizace
V 1. etapě

0-31

Příklady
1 Kozinec / Doubrava
2 Heřmanický rybník / Ostrava

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

31-1a Kozinec

31-2a Heřmanický rybník, Ostrava

31-1b Kozinec

31-2b Heřmanický rybník, Ostrava

2-35

e

kultura
32 - 35

32 / fárání do dolu

Rozvojový cíl a funkce
Podpora turistického ruchu
Podpora image regionu
Doporučená lokalizace
Důl Žofie nebo důl ČSA (případně jiné) dle dohody se současným provozovatelem
Další doporučení
Limitní bezpečnostní kriteria
Etapizace
Ve 2. etapě i

2-35

Příklady
1 Guido / Zabrze / Polsko
Důl Guido a štola královna Louise jsou součástí muzea těžby uhlí v Zabrze. Možné je
fárat až do 320 m pod zemí. Skanzen v autentických slojích se nachází na patrech 170
a 320 metrů pod zemí, plus zástavba na povrchu spolu s technickým vybavením. Při
prohlídce se fárá původní těžní klecí a sjezd ve tmě trvá jen několik desítek sekund.

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

32-1a Guido Zabrze

32-1c Guido Zabrze

32-1b Guido Zabrze

32-1d Guido Zabrze

33 / expozice hornictví

Rozvojový cíl a funkce
Expozice hornictví, multimediální expozice techniky (historický vývoj techniky a nových
technologií). Na základě vyhodnocení využitelnosti stávajících budov, přednostně
využití památkově chráněných objektů, v areálech se zachovalými a architektonicky
kvalitní zástavbou.
Doporučená lokalizace
Důl Žofie, Důl Barbora, případně jinde ve vazbě na fárání do dolu nebo využití
skipových věží.
Další doporučení
Využití moderních metod interpretace kulturního dědictví.
Etapizace
Ve 2. etapě postupná realizace

2-35

Příklady
1 Muzeum ve vagónu / Ratíškovice
2 hřiště pro děti / Volklingen / Německo
3 muzeum / Zeche Zollern
4 halda Haniel / Německo
5 Zittau / Německo

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

33-1a Ratíškovice
33-2a Industriální naučné hřiště

33-3a Zeche Zollern

33-4a Halde Haniel / venkovní expozice

33-3b Zeche Zollern

33-5a Zittau / venkovní expozice

34 / centrum graffiti a další umění

Rozvojový cíl a funkce
Možnost zatraktivnění stávajících betonových struktur, např. skipových věží
Podpora image regionu
Iniciace přeměny a nového využití území
Doporučená lokalizace
Skipové věže, težební areály s plánovanou občanskou vybaveností
Další doporučení
Možnost pořádání mezinárodního graffiti sympozia
Etapizace
V 1. etapě jako iniciace dalších projektů
Příklady
1 Rhein park / Duisburg / Německo
Plocha o celkové výměře 60 hektarů má být postupně přeměněna v novou čtvrť
určenou pro bydlení, kanceláře a také kulturu. Návrh zpracoval Atelier Loidl. Velká část
zdí v areálu je využita jako umělecké plátno pro grafitty.
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2 Bunkergalerie / Duisburg / Německo
Společný projekt umělců a muzea Lehmbruck v Duisburgu je velká bunkrová galerie.
Vnitřní prostory skladišť se otevřely a byly propojeny schody, chodníčky a tunely
v jeden labyrint. Celý areál je aktivní nejen ve dne, ale také v noci, kdy jsou ocelárny
osvětleny vícebarevnými reflektory. Program osvětlení navrhl britský světelný designér
Jonathan Park.

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

34-1a Rhein park / graffiti a lezecká stěna
34-1b Rhein park / graffiti a bike park

34-1c Rhein park / betonové struktury ponechány pro graffiti

34-2a Bunker galerie

34-1d Rhein park

34-2b Bunker galerie

35 / Amfiteátr pod širým nebem

Rozvojový cíl a funkce
Podpora rekreační a kulturní kostry krajiny
Konání kulturních akcí v přímé vazbě na krajinu
Podpora image regionu
Doporučená lokalizace
Volná krajina, vrchol haldy
Blízkost dopravní infrastruktury, zvláště cyklotrasy
Vizuálně atraktivní místo (např. s dalekými výhledy na krajinné dominanty)
Další doporučení
Zpracování mezinárodní architektonické soutěže na návrh
Etapizace
V 1. etapě soutěž o návrh, ve 2. etapě realizace
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Příklady
1 Halde Haniel, Bottrop, Německo, v rámci IBA Emscher park
2 Projekt Mars, Boxberg - Oberlausitz, Německo, autor Jaroslaw Kozakiewicz
3 Dalhalla Arena, Rättvik, Švýcarsko
4 Théâtre de verdure Grâne Drôme, Grande Rue, Španělsko, autor Agence aps

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

35-1a Halde Haniel / kruhový amfiteátr na náhorní plošině haldy pojme až 800 návštěvníků
35-1b Halde Haniel / lokalizace amfiteátru

35-2a Projekt Mars / Model ucha a jeho okolí v rámci projektu Mars

35-3a Dalhalla Arena, Švýcarsko, amfiteátr v bývalém žulovém lomu

35-2b Projekt Mars / v ústí „zvukovodu“ je důvtipně situován střed celého díla - amfiteátr

35-4a Théâtre de verdure Grâne Drôme, Grande Rue, Španělsko
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průmysl a výroba
36 - 38

36 / energetika a nové technologie

Rozvojový cíl a funkce
Rozvoj využití alternativních zrojů energie a nových technologií
Podpora image regionu
Doporučená lokalizace
Areály bývalých dolů
Další doporučení
Etapizace
Průběžně
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Příklady
1 Alpincenter Bottrop, krytá hala pro sjezdové lyžování využívající solární energii
2 Škola designu, MBA, architekti SANAA, Zollverein
3 Nordsternpark, Gelsenkirchen

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

36-1a Alpincenter Bottrop
36-1b Alpincenter Bottrop

12-2a Škola designu, MBA
12-3a Nordsternpark / rekonstrukce skipové věže

37 / stavby podnikatelských aktivit

Rozvojový cíl a funkce
V území je několik lokalit, kde jsou navrženy plochy pro výstavbu průmyslových
objektů, jako např. PZ Nad Barbarou. Pro ekonomické fungování regionu jsou tyto
aktivity nutné. Dá se předpokládat, že vznikne spíše více menších jednotek, než jedná
velká investice. Zároveň by měly být vytvořeny podmínky pro architektonicky kvalitní
stavby, minimálně energeticky závislé na vnějších zdrojích a optimálně hospodařících
s vodními zdroji. Současně by objekty měly být vhodně začleněny do krajiny.
Předpokládá se dobrá vazba na stávající dopravní infrastrukturu, vč.např.železniční
vlečky.
Doporučená lokalizace
PZ Nad Barbarou, PZ František, potenciálně areál Dolu 9.květen a všechny v současné
době ještě fungující areály dolů (zejména Důl ČSM sever, ČSM jih. Přednostně by měly
být využity plochy již nevyužívaných areálů dolů, viz.např.bývalý Důl František, pokud
to dovolují podmínky v území.
Další doporučení
Primárně využití stávajících těžebních areálů, až ve 2. etapě využití ostatních ploch.
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Etapizace
Průběžně.
Příklady
1 Výrobna automobilů McLaren ve Wokingu / Velká Británie
Příkladem může být vývojové centrum a výrobna automobilů McLaren ve Wokingu,
Velká Británie. Autorem návrhu je Foster+Partners.
2 Testovací centrum společnosti SKF v Schweinfurtu / Německo
Testovací centrum společnosti SKF v Schweinfurtu, Německo. Energeticky téměř
soběstačná budova využívající zejména obnovitelné zdroje energií.
3 Ewald / Herten, Německo
Areál bývalého dolu úspěšně přeměněný v průmyslovou zónu.

38 / průmyslová zóna
Pro velkou průmyslovou zónu pro automobilový průmysl, případně jiné nové
technologie (elektromobily, apod.) je možné využít některý z areálů současných dolů.

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

37-1a Výrobna automobilů McLaren ve Wokingu
37-1b Výrobna automobilů McLaren ve Wokingu

37-2a Testovací centrum společnosti SKF v Schweinfurtu

37-3a Ewald

37-2b Testovací centrum společnosti SKF v Schweinfurtu

37-3b Ewald
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ostatní
39 - 41

39 / pastevecká krajina a ekozemědělství

Rozvojový cíl a funkce
Návaznost na historické využití území
Podpora udržitelného managementu rekultivované krajiny
Rozvoj produkce ekoproduktů
Doporučená lokalizace
Území bývalých obcí, zemědělská krajina (Sovinec, Doubrava, Louky, Stonava)
Další doporučení
Etapizace
Ve 2. etapě
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Příklady

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

39-1a Biopásy - landart
39-1b Biopásy - landart

39-1c Ilustrační obrázek

39-1e mobiliář ve vazbě na využití území

39-1d Ilustrační obrázek

39-1f Ilustrační obrázek

40 / technologické zahradnictví

Rozvojový cíl a funkce
Rozvoj využití alternativních zrojů energie a nových technologií
Skleníky vytápěné geotermálně, hydroponie, fotovoltaika
Doporučená lokalizace
Prostor bývalého dolu (Důl ČSM sever nebo jih)
Další doporučení
Etapizace
Ve 2. etapě
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Příklady
1 okrasná školka H & B Plant B.V. / Nizozemí

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

40-1a intenzifikovaná okrasná školka / Nizozemí

40-2a Ilustrační obázek / Nizozemí

40-1b intenzifikovaná okrasná školka / Nizozemí

40-2b Ilustrační obázek / Nizozemí

revitalizace dolů v multifunkční areály

Rozvojový cíl a funkce
Areály dolů je možné i po ukončení těžby nadále využívat. Na základě pasportizace
by měly být identifikovány kvalitní objekty příp.památkově chráněné budovy vhodné
pro další využití. Posouzena by měla být také ekonomická stránka, náročnost následné
údržby. Obtížně využitelné objekty bez architektonických kvalit bývají zpravidla po
ukončení těžby odstraněny. Jiné mohou být ponechány svému osudu. Následné využití
těchto areálů bývá zpravidla multifunkční, vzhledem k rozsahu těchto staveb.
Vhodné téma pro architektonickou soutěž, kvalitní urbanistické a architektonické
řešení je žádoucí.
Doporučená lokalizace
Areál Dolu Lazy, Dolu ČSA, Dolu ČSM sever, Dolu ČSM jih a Dolu Darkov. Dále areály již
nevyužívaných Dolu Barbora, Dolu Gabriela, nebo Dolu Žofie.
Další doporučení
Veřejná investice
Etapizace
V 1. etapě urbanisticko-architektonická soutěž, ve 2. etapě realizace.
Příklady
1 Zollverein / Essen / Německo
Areál se sestává ze 3 částí, Šachta XII., Šachta 1/2/8 a koksovna. Těžba byla ukončena
v r.1986, od r.1990 byl areál postupně využíván (nejdříve jako dílny, kanceláře a místo
různých akcí). Masterplan území je z r.2002, autorem nizozemský architekt Rem
Koolhaas. Jinak v areálu postupně působila řada dalších známých architektů.
V areálu nyní mimo jiné muzeum designu, expozice hornictví, restaurace, volnočasové
aktivity, prohlídky areálu, a např.také veřejné kluziště. Celoročně v areálu probíhá
celá řada akcí, konference, koncerty vážné i moderní hudby, divadelní představení,
sportovní a volnočasové akce.
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2 Slezské muzeum Katovice / Polsko
Dalším příkladem je Slezské muzeum v Katovicích od rakouských architektů RieglerRiewe. Část prostor areálu se nachází pod úrovní terénu.
3 Důl Oiguiers / Francie
Revitalizace bývalého dolu v Oiguiers, ve Francii, autor Hérault Arnod. Návrh z let
2005-2007, realizace dokončena v r.2018. V současné době využité jako multifunkční
centrum s kancelářemi, přednáškovým sálem, televizním studiem, zkušebnami,
centrem pro hudbu a tanec, nahrávacím studiem, apod.

manuál tvorby pro podporu turistického a rekreačního potenciálu

41-1a Zollverein
41-1b Zollverein

41-2a Muzeum Katovice

41-3a Důl Oiguiers

41-2b Muzeum Katovice

41-3b Důl Oiguiers
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