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Anotace:

Práce se zabývá problematikou průmyslových a zemědělských areálů ve 
venkovském prostoru - do jaké míry narušují nebo souznějí s urbánní prostorem 
vesnice i venkovské krajiny. Pokouší se najít společné rysy těchto areálů ve 
vesnicích mezi městy Ostravou, Opavou a Krnovem, kterými protéká řeka Opava a 
jsou spojeny železniční tratí.  Pomocí stanovení kritérií pro použití shlukové analýzy 
a analýzy hlavních komponent porovnat možnosti revitalizace samotných areálů, 
případně i krajiny a vesnic. V případové studii opuštěného areálu průmyslového 
mlýna ve Lhotě pak stanovit možný postup při obnově průmyslových a zemědělských 
areálů i venkovské krajiny.

Annotation:
The work looks into the problem of industrial and agricultural premises in a rural area 
– into what extent they disrupt or harmonize with an urban area of a village and 
countryside. It tries to find common features of these premises in the villages among 
Ostrava, Opava and Krnov, through which the river Opava flows and the railway 
connects them all. It also tries, with the help of defining the standards for usage of 
conglomeration analysis and analysis of main components, to compare the 
possibilities of revitalization the premises, potentially the countryside and the villages. 
If the case of deserted area of an industrial mill in Lhota may be, to specify a 
potential procedure for the renewal of industrial and agricultural premises and the 
countryside.
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