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Abstract 

Brownfield regeneration became one of the significant aims of the regional development. This 

article tries to describe three regenerated areas from the Ruhrgebiet. These areas were regenrated 

using different approach, they have various ownership issues and different financial schema. We can 

utilize experiences taken from these cases on analogous areas in Czech Republic. 
 

ÚVOD 
Tento příspěvek obsahuje tři příklady regenerace prŧmyslových areálŧ ve Spolkové republice 

Německo konkrétně v Severním Porýní - Vestfálsku. Účelem není detailně popsat zcela neznámou 

lokalitu (většinou se jedná o území odborné veřejnosti známé), ale spíše porovnat známé příklady a to 

z hlediska postupŧ a zpŧsobu financování a vyvodit z toho doporučení pouţitelná v České republice. 

Proto byly vybrány úspěšně zregenerované lokality, které jiţ několik let díky dobře zvolené strategii 

vykazují funkčnost daného postupu a které se nacházejí v jedné spolkové zemi, protoţe řešení 

problematiky regenerací brownfields a jejich financování se ve Spolkové republice Německo pro 

jednotlivé spolkové země liší.  

Vše zastřešují federální zákony. Jsou jimi Federální stavební zákoník a Zákon o ochraně pŧdy.  

Federální stavební zákoník Baugesetzbuch – BauGB schválený v roce 1997 kromě jiného nařizuje, ţe 

pŧda musí být vyuţívána šetrně a s uváţením a rozsah pouţití pro nové investice musí být minimální. 

V sekci 164b povoluje, ţe  Federace mŧţe poskytovat grantovou finanční pomoc federálním státŧm 

na podporu hlavních investic, obcí a jejich organizací. Tyto investice musí směřovat k vyuţití 

opuštěných prŧmyslových ploch, opuštěných vojenských objektŧ nebo ţeleznice poblíţ centra a to za 

účelem výstavby bydlení, komerčních objektŧ, občanské vybavenosti. Přitom se musí jednat o stavby 

nízkonákladové s vyuţitím alternativních přírodních zdrojŧ. 

Dalším federálním zákonem je  Zákon o ochraně pŧdy  (Bodenschutzgesetz – BbodSchG), kdy 

první část je zaměřena na ochranu proti škodlivým změnám pŧdy a na rehabilitaci kontaminovaných 

ploch. Vlastní zodpovědnost za rozvoj leţí na úrovni jednotlivých zemí.  

Vybrané příklady reprezentují lokality situované v Porúří. Celá oblast je historicky postiţena 

těţbou uhlí a lokalizací těţkého prŧmyslu. Jedná se o jednu z největších konurbací v Evropě s 5,4 

miliony obyvatel, která obsahuje jedenáct velkých měst. Hospodářská krize let 1974 a 1975 vedla k 

masivní redukci aţ likvidaci mnoha podnikŧ těţkého prŧmyslu. Krize přinesla mnoţství 

nezaměstnaných, kteří začali region postupně opouštět.  

Uvedené případy regenerace bývalých prŧmyslových areálŧ  se nacházejí ve městech Essen 

(jedno u nejbohatších měst Porúří) a Gelsenkirchen. Gelsenkirchen v této oblasti patří k městŧm, 

které jsou nezaměstnaností postiţené nejvíce. [1] 
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VĚDECKO TECHNOLOGICKÝ PARK – WISSENSCHAFTSPARK -  GELSENKIRCHEN 
Prvním krokem směřujícím ke zlepšení situace v Severním Porýní – Vestfálsku, kam spadá 

oblast Porúří, bylo v roce 1982 zaloţení Fondu nemovitostí, který municipalitám umoţnil realizovat 

především obchodní a vědeckotechnologické parky. 

Dalším významným impulsem byla Mezinárodní stavební výstava IBA (Internationale 

Bauausstellung - IBA) Emscher Park. Tato výstava byla zaměřena na restrukturalizaci celého 

regionu. Podporovala rozvoj nové kulturní krajiny a probíhala v období 1990-1999. V letech 2000-

2010 se přesunula do oblasti Braniborska, kde je zaměřena na rekonstrukci krajiny po těţbě lignitu. 

Jedním z úspěšně realizovaných projektŧ vybudovaných v rámci této výstavy v Porúří je právě 

Vědeckotechnologický park v Gelsenkirchen, který je také nazýván  „místem, kde se v Porúří rodí 

solární energie“.  

Jedná se o areál staré koksovny a ţelezárny. (viz. obr. 1) Provozy byly v činnosti aţ do roku 

1984, poté  byl celý areál 5 let opuštěný.  

 

Obr.1 Wissenschaftspark Gelsenkirchen stav území před rokem 1984                                              

Zdroj: Informační tabule Wissenschaftspark Gelsenkirchen 

V roce 1989 v souvislosti s přípravou IBA, bylo zahájeno zpracování projektu na revitalizaci 

území, který zahrnoval výstavbu vědeckotechnologického parku a parkové úpravy. Parková úprava se 

nachází na přibliţně jedné polovině území a je oblastí klidu pro obyvatele sousedící obytné zóny. 

Jedinou budovou, která zŧstala z pŧvodního provozu zachována je administrativní budova ţelezárny, 

která od roku 1993 slouţí pro potřeby soudu. Vlastní vědeckotechnologický park i s okolím byl 

otevřen v roce 1995 a nabízí společnostem zabývajícím se inovacemi a vyuţitím alternativních zdrojŧ 

ideální prostředí pro rozvoj. (viz obr.2). V roce 1996 byla uvedena do provozu střešní solární 

elektrárna, která patří k jedněm z největších na světě. [2, 3] 
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Obr.2 Wissenschaftspark Gelsenkirchen stav území v roce 2003.                                                          

Foto B. Vojvodíková 
 

BISMARCK - GELSENKIRCHEN 
Lokalita Bismarck leţí také na území Gelsenkirchen. Patří k příkladŧm, kdy soukromý 

vlastník připravil z vlastních zdrojŧ oblast k dalšímu vyuţití. Jedná se o areál bývalého dolu a 

koksovny. Tyto provozy byly uzavřeny do roku 1997. Celková rozloha lokality je 26,5 ha, fakticky je 

k vyuţití pro novou zástavbu 10,5 ha. Regenerace plochy byla provedena na popud municipality, kdy 

pro vlastníka bylo finančně zajímavější provést regeneraci z vlastních zdrojŧ a následně plochu 

rozprodat, neţ platit sankce za znečištění a nevyuţívání území. Vlastníkem je MGG  -  Montan-

Grundstücksgesellschaft. Území bylo připraveno pro novou výstavbu do konce roku 2003. Celková 

investice byla cca 5,6 mil EUR. Schváleným územním plánem je více neţ jedna třetina plochy určena 

pro parkové úpravy a zalesnění. Část je navrţena pro sportovní vyuţití. Zbývající část je řešena 

jednak jako jádrové území města (například kulturní zařízení), dále pak zahrnuje bydlení, lehký 

prŧmysl, řemeslo a obchod. [4] 

  

Obr.3 Lokalita Bismarck léto 2003                                                                                                            

Foto: B. Vojvodíková 
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Významné objekty dolu (např. těţní věţ) byly zachovány a tvoří dominanty celého území. Na 

obr. 3 je vidět budova, která je dnes vyuţívaná jako divadlo. 

Část volných ploch je jiţ dnes prodána a zastavěna (viz. obr. 4) (prodejní cena je mezi 65- 80 

EUR za m2) 

 

Obr.4 Lokalita Bismarck léto 2004                                                                                                           

Foto: G. Pahlen 
 

ZECHE ZOLLVEREIN V ESSENU 
Asi nejznámější lokalitou je dŧl Zollverein v Essenu. Jedná se o komplex bývalého dolu a 

koksovny.  Dŧl byl uzavřen v roce 1986 a koksovna v roce 1993. 

Tento dŧl byl posledním činným dolem na území města Essen. Po svém uzavření a následné 

likvidaci dŧlního díla byl otevřen veřejnosti hlavně rodinám horníkŧ, aby mohli nahlédnout na místa, 

kde jejich otcové pracovali. Zachování celého areálu byl odstartován městem Essen a firmou LEG.  

Bylo zaloţeno sdruţení Bauhütte Zeche Zollverein Schacht XII, které v roce 1998 areál předalo 

Nadaci Zollverein. Začalo restaurováním staveb, byly pořádány rŧzné kulturní a společenské akce. 

Areál se postupně zaplňoval rŧznými firmami.[5]   

V roce 2001 se areál dolu a koksovny stal součástí světového kulturního dědictví UNESCO. 

Dnes se v budovách nachází muzea, restaurace, kasino, designérská škola a podobná zařízení 

Budova prádla slouţí jako vyhlídková terasa na areál a okolí. 
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Obr.5 Lokalita Zeche Zollverein                                                                                                               

Foto: J. Pletnická 
 

ZÁVĚR 
Uváděné příklady byly záměrně vybrány z oblasti, která neprošla pokřivením kontinuity 

vlastnictví (znárodněním) a zároveň je tradičně zařazována mezi ekonomicky vyspělé regiony. Také 

se jedná o oblast, která prošla z hlediska konverze prŧmyslu podobným osudem jako například 

Ostravsko a to se všemi negativními jevy. Je zřejmé, ţe v procesu regenerace bývalých prŧmyslových 

ploch sehrává město, region nebo stát významnou roli. Je zde předvedeno, ţe neviditelná ruka trhu 

nedokáţe uspokojivě z hlediska rozvoje celého regionu vyřešit situaci těchto ploch, které jiţ ztratily 

svŧj pŧvodní význam. Role municipalit mohou být rozličné. Mohou pŧsobit jako dohlíţitelé, nebo 

usměrňovatelé jak tomu bylo v lokalitě Bismarck, kdy město tlačilo na vlastníka, který pak ve svém 

vlastním – finančním - zájmu plochu uvedl do pouţitelného stavu. Nebo mohou pŧsobit jako 

iniciátoři zachování významného prŧmyslového komplexu, který by se jinak stal zchátralou ruinou, 

jak je zřejmé z příkladu Zollverin. 

Nadregionální finanční dotace, pokud jsou vhodně vkládány, mohou přinést potřebný impuls 

pro regeneraci ploch, pro výstavbu nových investic po transformaci prŧmyslové krajiny, coţ je vidět 

na příkladu IBA. 

V České republice jsou některé příklady zdánlivě nepouţitelné pro porušení kontinuity 

vlastnictví, to se však týká především starých prŧmyslových areálŧ. Co je však nutné si uvědomit pro 

budoucí zachování rozvojových potenciálŧ regionu,  je potřeba dát do rukou municipalit nebo regionŧ 

vhodné a účinné nástroje na zamezení vzniku tak zvaných novodobých brownfields, u kterých je 

vlastník známý a identifikovatelný. Dále je moţné si z těchto příkladŧ vzít poučení o nezbytnosti 

vstupu veřejného sektoru na pozici iniciátora, případně investora změn. Tuto skutečnost si dnes jiţ 

všechny regiony uvědomují a nezbývá neţ doufat, ţe se tato nutnost objeví i ve strategických 

dokumentech, operačních programech a podobně.  
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