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1. Úvod 
 

1.1 Obecný úvod do problematiky 

 

Vlivy útlumu průmyslových areálů, ať uţ těţkého průmyslu či průmyslu spotřebního v České 

republice se v současné době promítají snad do všech sfér hospodářství a rovněţ do struktury 

funkčního členění města. Dříve extenzivně se rozvíjející průmyslové regiony procházejí nyní 

novou etapou svého vývoje, kdy hledají své postavení v územní dělbě práce, řeší ekonomické 

potíţe, hledají nové náplně pro opuštěné plochy a zástupci měst se snaţí navrátit těmto 

místům vyuţití a včlenit je zpět do městského organismu. 

Na všech úrovních řízení se hledají způsoby jak se vypořádat s důsledky této situace. V 

prostředí společenské nervozity, periodicky se měnících politických vlád se rozhoduje o 

pořadí naléhavosti řešení jednotlivých areálů - tzv. brownfields, které byly původně 

prosperujícími závody, které byly součástí organismu měst a zastávaly v něm jednu 

z hlavních funkcí. Je důleţité včas podchytit podstatu problémů, navrhnout promyšlenou 

strategii konverze a zajistit tak pokračování rozvoje takto postiţených či zatíţených měst a 

regionů. 

 

Zatímco v etapě rozvoje jednotlivých průmyslových odvětví se hledaly nové plochy pro 

zakládání a rozšiřování výrobních kapacit, doprovázených územně technickými nároky na 

budování souvisejících investic technické a sociální infrastruktury, je dnes hlavním 

problémem regenerace a hledání nového vyuţití pro devastované a opuštěné nebo nevhodně 

vyuţívané výrobní areály/stavby a jejich návrat do městského organismu. Mnohé z těchto 

areálů se nacházejí přímo v centrech měst a z hlediska funkčnosti a atraktivity center  je nutné 

hledat nová řešení, která by zachovala tzv.“ducha“ místa, ale zároveň by svou novou funkcí 

podpořila rozvoj center.   

 

Je si třeba připomenout, ţe podobnými problémy se zabývají nejvyspělejší průmyslové země 

a regiony světa, mnohé z nich důsledky tohoto vývoje řeší dodnes. Pro získání větší 

objektivity podkladů pro řešení návrhů kriterií, byly výsledky zkušeností zahraničních států 

promítnuty do místních podmínek. Ke státům, které řeší problematiku  hledání nového vyuţití 

devastovaných a opuštěných areálů,  majícím obdobnou strukturu průmyslu můţeme 

v Evropě zařadit: Anglii, Francii, Německo, Belgii, Nizozemí, Polsko a Rakousko. Jako 

vzorové příklady pro konverzi průmyslových památek u nás můţeme vyuţít jiţ obnovené a 
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fungující průmyslové areály (se stejnou nebo podobnou typologií) v Německu, Rakousku a 

Polsku. 
1
 

 

Rovněţ v České republice jiţ byly realizovány, nebo se připravují k realizaci projekty na 

konverzi průmyslových památek a i jiných technických brownfields, které by měly přispět 

k oţivení ekonomického růstu a zároveň by měly tyto plochy zařadit zpět do funkční struktury 

měst. Přitom tyto areály mohou představovat z hlediska dalšího vývoje měst a regionů 

významný rozvojový potenciál. 

 

K městům, ve kterých je zhruba stejné sloţení struktury průmyslových areálů patří: Ostrava, 

Praha, Brno, Kladno, Most, Olomouc, dále jsou města nebo spíše regiony se specifickým 

zastoupením průmyslu - např. textilním - Krnov, Nový Jičín,  s hornictvím a zpracováním 

surovin - Ostrava, Most, Karviná.  

 

K této problematice regenerací bylo vypracováno jiţ mnoho výzkumných projektů, byly 

pořádány mezinárodní i národní workshopy, výstavy, odborné konference a semináře, 

vydávány sborníky, rovněţ studenti technických vysokých škol se touto problematikou 

opakovaně zabývají .
2
/ 
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1.2 Význam konverzí průmyslových památek 

 

Proč tedy ochrana nefunkčních průmyslových areálů, jaký je význam památkové hodnoty? 

Výraz průmyslové architektury 19. stol. a první poloviny 20.stol. je charakteristický vnitřním 

napětím (specifickou atmosférou), umocněným rozporem mezi účelností a reprezentativností, 

mezi uměleckými ambicemi a ekonomií výroby, pečlivě uplatňovanými tradičními 

řemeslnými postupy a významnými technickými inovacemi.
4
 Porovnáním s pozdější 

výstavbou se jeví aţ nepochopitelné, ţe mnohé z objektů bývaly „pouze“ továrnou, skladem 

či textilní továrnou. Novým obsahem obdařená industriální stavba má to, co chybí výstavbě 

vzniklé bez vývoje. Konverze industriálních objektů, pojatá jako obohacení prostředí propo-

                                                
1 DOLEŢELOVÁ,L.,BERGATT JACKSON,J. Regenerace brownfields-zahraniční zkušenosti, 2004 
2 http“//www.cvut.cz/pracoviště/odbor-vedlejsich-vztahu/dokumenty/cvut 
3 ZEMÁNKOVÁ,H. Tvořit ve vytvořeném, 2003 
4 FRAGNER, B. „Brownfield“ v souvislostech průmyslového dědictví, Vesmír 84, 2005, str.58 
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jením významů, stylů, zkušeností a informací, je příjemnou změnou prostředí. Estetickou 

hodnotou se stávají i příznačné stopy zaniklé, stopy míjejícího času a bývalé existence.  

Se zaniklými průmyslovými stavbami mizí hodnoty působivé architektury, doklady o 

zručnosti, mizí moderní konstrukce a dokonalé stroje. I ve zcela změněných podmínkách 

zůstávají opuštěné průmyslové areály součástí paměti místa. Představují kontinuitu, na níţ 

naopak mohou navázat nové aktivity a ty jsou předpokladem záchrany a další existence 

památek.   

 

Záchrana hodnotných průmyslových objektů a areálů zůstává stále ještě nedořešenou otázkou 

památkové praxe. Problém spočívá zejména v tom, ţe se na tyto areály pohlíţí zejména 

z architektonických a urbanistických stránek, ale chybí náhled na kriteria zachovalých 

technologií, na jejich jedinečnost a moţnost zachování. Důkladnou znalostí celého 

průmyslového fondu by se daly vyčlenit skutečně jedinečné technické památky, jeţ vyţadují 

zachování a respektování maximální míry autenticity.  

Předpokladem záchrany industriálních památek je formulování přesvědčivého, organizačně a 

ekonomicky zvládnutého programu nového vyuţití: 

1. zásady diferencovaného přístupu, finančně a technicky přiměřeného-úvodní studie 

zhodnotí rizika a přínosy, stavební a prostorové limity a ţivotaschopnost 

záměru;dojde ke kombinování veřejných investic a soukromých podnikatelských 

iniciativ 

2. uplatnění metody postupných kroků- po méně náročných krocích se zpřístupní části 

areálu a probudí se zájem investorů 

3. výchozí kriterium- reaguje na místní potřeby a charakter stavby.
1
 

 

Důvody pro konverzi (nalezení nového vyuţití) průmyslových areálů jsou: 

- potřeby sociální 

- kulturní, historické 

- potřeby ekologické 

- potřeby bezpečnostní – odstranění vandalismu a kriminality  

- zachování (obnovení) urbanistické struktury  města 

- zachování jedinečnosti místa. 

 

                                                
1
 DOLEŢELOVÁ,L.,BERGATT JACKSON,J. Regenerace brownfields-zahraniční zkušenosti, 2004 
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Moţnosti přeměny (nejčastější formy vyuţití) v závislosti na typu PP: muzea, umělecké 

galerie, divadla, společenská, zábavní a nákupní centra, moderní kanceláře, knihovny, školy, 

romantické rekreační objekty, reprezentativní divadla, hotely, umělecká studia, pohodlné 

byty, u velkých areálů převaţují smíšené funkce- vytvářejí se polyfunkční zóny či 

mikroměsta. 

 

„Nové využívání existujících stavebních fondů je zcela výjimečnou příležitostí pro 

skutečnou kreativitu. Hledá-li dnes architekt legitimitu ve své práci, musí ji najít právě 

v logické konverzi a revitalizaci stávajících objektů. O konverzi platí, že je celkově 

náročnější než tvorba nových objektů, protože ji příliš modifikují existující struktury“. 

Renzo Piano
3
 

 

Nevyuţívané průmyslové areály mohou být různého rozsahu, často se vyznačují i obrovskými 

rozměry, jsou zatíţeny negativními sociálními jevy a i případnou ekologickou zátěţí. Jejich 

atraktivita je vlivem těchto aspektů značně sníţena a ekonomický potenciál není plně vyuţit. 

Z druhé strany je však nutné konstatovat, ţe v areálech stojí mnohdy technicky a kulturně 

cenné  budovy včetně zachovalého unikátního technického vybavení.  

 

Evropská a posléze celosvětová společnost dospěla k závěru, ţe kulturní dědictví má být 

zachováno (Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy z roku 2000).V ČR má 

památková péče jiţ bezmála 150-ti leté kořeny. Shoda však nepanuje v tom, jak má být tohoto 

společenského cíle dosaţeno. Od počátku 20.století si uvědomujeme, ţe památky obecně 

nelze zachovat bez jasné vize, jak budou v budoucnu vyuţívány a jaké najdou uplatnění ve 

společnosti. Také je zřejmé, ţe by měly památky být v řadě případů  upravovány, 

transformovány a přizpůsobovány, aby se vůbec zachovaly. Na druhou stranu se však stále 

projevují trendy, které směřují k pouhému zakonzervování památek. V dnešní době je situace  

v ochraně památek ztíţena tím, ţe obecné povědomí o historii bylo mnohokrát pozměněno a 

různými politickými systémy zpochybněno. Navíc zemský či lokální patriotismus Čechů je ve 

srovnáni s jinými evropskými státy na nízké úrovni. V současné době  při praktickém výkonu 

státní památkové péče  na úseku správy je velkým problémem skloubit účinnou ochranu 

památkově chráněných staveb s nároky společnosti na moderní způsob ţivota, na způsob 

zhodnocování nemovitostí, na obrovský rozmach nové výstavby a to vše v rámci platného 

památkového zákona a dalších právních předpisů dotýkajících se stavebnictví. Ochrana 

                                                
3 ZEMÁNKOVÁ, H. Tvořit ve vytvořeném, 2003, str.5 (autorka se ztotoţnila s názory předního italského      

  architekta s jeho přístupem k provádění rekonstrukcí a konverzí) 
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technických památek je, dá se říci, stále v pozadí nejen památkové péče, ale celé široké 

veřejnosti, a přitom stavební fond areálů průmyslových a výrobních závodů obecně vtisknul 

mnohým naším městům neopakovatelný ráz.  

Na technické a průmyslové památky se nadále pohlíţí z hlediska architektonické a umělecké 

kvality, která je pro hodnocení jejich významu pouze jedním a mnohdy nepodstatným 

hodnotovým okruhem. Problémy hodnocení spočívají v tom, ţe se pracuje s odlišnými 

hodnotovými systémy, kterými jsou především: 

- znalost vývoje technologie daného typologického druhu  

- znalost celkového dochovaného fondu. 

„Z hlediska celkového působení památky by nové zásahy měly respektovat historické 

provozní a technické znaky, neměly by hrát celkově dominantní roli a neměly by se snaţit 

překrýt novým výrazem charakter a atmosféru prostředí.“
5
  

 

Nejbolestivější oblastí je získání finančních příspěvků na obnovu technických a 

průmyslových památek a dohoda všech zúčastněných zainteresovaných stran. Ale i tato oblast 

je jiţ částečně řešena. V ČR existuje několik moţností, jak konverze technických a 

průmyslových památek financovat. Jedná se zejména o dotace z Ministerstva kultury, které 

formou grantů a programů přispívá na obnovy památek. Jsou to: 

-Program záchrany architektonického dědictví 

-Havarijní program 

-Program podpory pro památky UNESCO 

- Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 

- Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
6
 

Rovněţ z fondů EU má jiţ česká republika moţnost čerpat finanční zdroje, jsou to zejména 

programy pro spolufinancování industriálního dědictví: 

-  Operační program podnikání a inovace 

-  Operační program ţivotní prostředí 2007-2013 

-  Regionální operační programy regionů soudrţnosti NUTS 2.
7
 

 

 

 

 

                                                
5 MATĚJ, M. Péče o technické a průmyslové památky, Zprávy památkové péče 5/2008,str.419 
6 www.mkcr.cz 
7
 www.mzp.cz 
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1.3 Zhodnocení výběru použité literatury 

 

Pro práci byly zvoleny dostupné podklady zaměřené k problematice jednak obecného 

vysvětlení pojmů a problematiky spojené s konverzemi průmyslových památek a 

průmyslových brownfieldů, tak i specificky zaměřené publikace, časopisy  a sborníky, které 

řešily jednotlivé oblasti problémů. Vzhledem k zaměření a k moţnostem vyuţití závěrů 

zpracovávaného tématu byla zvolena literatura, která byla srozumitelná a která mi byla 

doporučena pomocným školitelem (a to v rámci podrobného řešení  a vysvětlení odborných 

památkových pojmů). Obecně byla literatura zaměřena na získání širokého přehledu o 

problematice průmyslových památek v ČR a ve středoevropských státech . 
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2.  Cíl a obsah disertační práce 
 

2.1 Cíl  

 

-Návrh hodnotících kriterií (zásad) či metod, zaměřených na ochranu památkových 

hodnot, podle kterých by se  hledaly  možnosti a způsob vhodného využití opuštěných a 

devastovaných průmyslových památek (areálů/staveb). 

-Pro potřeby vytvoření výše zmíněných hodnotících kriterií bude  vypracována analýza 

současné situace ve využívání opuštěných průmyslových památek, ze které pak vzejdou 

podklady pro tvorbu možných zásad. 

-Vytvořená kriteria (zásady) budou sloužit pro skupinu odborníků a specialistů z řad 

investorů, projektantů a zástupců státních správ, kteří se podílejí na zpracování 

podkladů o nevyužívaných průmyslových lokalitách a navrhují pro ně nové využívání. 

Rovněž je možné výsledky práce použít jako podklad pro výuku studentů, kteří se 

zaměřují na navrhování nového využívání průmyslových památek, případně skupiny 

tzv. brownfields. 

 

Cílem této práce bude stanovení hodnotících kriterií či jiných metod pro hledání  optimálního 

nového vyuţití za podmínky zachování památkových hodnot průmyslových památek. Bude 

potřeba analyzovat jednotlivé stavby a areály, určit druh areálu/stavby z hlediska vyuţitelnosti 

(viz.kap.č.6), stupeň jejich památkové ochrany
8
, zjistit existenci historických podkladů, 

zachovalost technologických zařízení, technický stav jednotlivých budov, spojitost investora 

s moţnostmi získání investičních prostředků, lokalizaci památky ve vztahu k sídlu, atd. Tyto 

podklady budou zahrnuty a vyhodnoceny v jednotlivých tabulkách a z výsledných kriterií by 

pak mělo být zřejmé, u kterých staveb a areálů bude převaţovat památkové hledisko, kde 

bude maximum prvků  zachováno a naopak, u kterých staveb  bude moţné (příp. nutné) 

některé památkové hodnoty opustit na úkor jejich další existence. „Důkladnou znalostí celého 

průmyslového fondu, vedeného jako kulturní památky by se tak daly oddělit skutečně 

jedinečné technické památky, jeţ vyţadují zachování, velmi citlivé zásahy a respektování 

maximální míry autenticity, od těch méně významných, s moţností kompromisů, aţ po ty 

naprosto bezvýznamné, pouze staré areály…“  
9
 

 

                                                
8 V ČR rozlišujeme KP, NKP, památky světového dědictví UNESCO, památky v území s plošnou ochranou;       
9
 MATĚJ, M. Úvod do dějin techniky z hlediska památkové péče,  Brownfields a průmyslové dědictví,      

   Praha, 2004 , str.17-18 
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Pro tento cíl bude nutné zkoumat význam památkové ochrany kaţdé průmyslové památky 

(areálu/stavby) i v jeho širších souvislostech. Bude potřeba zkoumat jednotlivé stavby a 

areály, zjistit jejich zachovalost (nemovité památky i technologická zařízení), významnost, 

polohu v souvislosti k sídlu, druh vlastnictví, způsob financování a mnohé další prvky. Pro 

sestavení výsledných kriterií budou důleţité informace zejména z hlediska památkové péče – 

tj. zachování památkových hodnot. 

 

Pro vypracování podkladů byly vybrány průmyslové památky zahraniční (Německo, 

Rakousko, Polsko) a z české republiky (kap.5.1.3 a kap.5.1.4), které byly navštíveny a byly 

k nim získány podklady ve formě fotodokumentace, dotazníků, odborných publikací a 

časopisů, informačních broţurek a informací z webových stránek. 

 

Po prostudování dostupných podkladů bylo zjištěno, ţe takto podrobně a komplexně se 

kriterii památkových hodnot průmyslových areálů jiţ publikované odborné práce a studie 

nezabývaly. Kaţdá konverze byla řešena  samostatně s individuálním přístupem, v souladu 

s platnými zákony  a podmínkami památkářů - specialistů na problematiku průmyslových 

památek. 

 

2.2 Obsah 

 

Obsahem práce bude : 

- vypracování seznamu pouţívaných pojmů souvisejících bezprostředně s řešenou  

  problematikou 

- vyhodnocení přístupu k hledání nového vyuţití průmyslových památek u nás a v zahraničí 

- zhodnocení názorů odborníků ČR na současný stav řešení  

- stanovení postupů pro moţnosti vyhodnocení a následně pro zpracování kriterií 

- definování teoretických poznatků- zejména podrobné rozpracování problematiky pojmu  

   památková hodnota 

- zhodnocení jiţ realizovaných konverzí památek u nás a v zahraničí - provedení analýzy  

   jednotlivých průmyslových areálů a památek 

- praktické řešení – vyhodnocení, SWOT analýza, bodové hodnocení, grafy, modelové řešení  

  včetně pouţití na vybrané památce 

- zhodnocení výsledků, moţnosti dalšího pokračování rozvoje problematiky, moţnosti vyuţití  

  výsledků práce v praxi. 
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3. Přehled o současném stavu problematiky  

 
3.1 Pojmy související s problematikou konverzí průmyslových areálů a staveb 

 

3.1.1 Pojmy vyplývající z právních předpisů ČR – pro zachování památkových hodnot 

 

V ČR platí pro ochranu kulturních památek zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Účelem zákona je „vytvořit všestranné podmínky pro další prohlubování politickoorgani-

zátorské a kulturně výchovné funkce státu při péči o kulturní památky , o jejich zachování a 

vhodné vyuţívání, aby se podílely na rozvoji kultury, umění, vědy a vzdělávání, formování 

tradic a vlastenectví, na estetické výchově pracujících a tím přispívaly k dalšímu rozvoji 

společnosti.“
10

 

 

Kulturní památka „je nemovitá  a movitá věc, popřípadě jejich soubor,  

a) které jsou významným dokladem historického vývoje, ţivotního způsobu a prostředí 

společnosti od nejstarších dob po současnost, jako projev tvůrčí schopnosti a práce 

člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti a pro jejich hodnoty historické, 

umělecké, vědecké a technické.  

b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem“.
10

 

Nemovité kulturní památky tvoří nejznámější a širokou veřejností nejvíce vnímanou část 

památkového fondu ČR. Patří k nim vedle státní hradů, zámků a dalších památkových objektů 

zejména mnoho církevních a náboţenských staveb, dále městské budovy, vesnická 

architektura a další stavby v krajině i mnoho dalších specifických druhů staveb – technických, 

vojenských, apod. Významnou sloţkou nemovitých KP jsou tzv. drobné stavby, zejména 

kapličky, Boţí muka, ale také exteriérové sochy, sousoší a jiná sochařská díla.
11

 

Movité památky tvoří nejpočetnější a širokou veřejností samozřejmě přijímanou část 

památkového fondu ČR. Patří k nim umělecká výtvarná díla malířská, sochařská, díla 

uměleckého řemesla, liturgické předměty, hudební památky, ale i technická díla, 

architektonické články ze zaniklých staveb, archeologické nálezy, apod.
11

 

 

Ochranné pásmo: „vyţaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí, 

vymezí obecní úřad obce s rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace státní 

                                                
10 Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

 
11 www.npu.cz 
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památkové péče ochranné pásmo. S dotčenými správními orgány můţe v ochranném pásmu 

omezit nebo zakázat určitou činnost nebo učinit jiná vhodná opatření. 

Jde-li o ochranu nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové 

zóny nebo jejich prostředí, vymezí obdobně obecní úřad obce s rozšířenou působností 

ochranné pásmo na návrh krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové 

péče“. 
10

 

 

Památková zóna: území sídelního útvaru nebo jeho částí s menším podílem kulturních 

památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní 

hodnoty. Prohlašuje ministerstvo kultury po projednání s krajským úřadem a určuje podmínky 

její ochrany. 
10

 

 

Památková rezervace: „území, jehoţ charakter a prostředí určuje soubor nemovitých 

kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů.prohlašuje vláda ČR nařízením a 

stanoví podmínky pro zabezpečení její ochrany, Tyto podmínky se mohou v potřebném 

rozsahu vztahovat i na nemovitosti na území památkové rezervace, které nejsou kulturními 

památkami“.
10

  

 

Národní kulturní památka: kulturní památka, která tvoří nejvýznamnější součást kulturního 

bohatství národa (citace dle zákona č.20/1987 Sb.). Národní kulturní památky prohlašuje 

nařízením vláda ČR a stanoví podmínky ochrany. 

 

Památka zapsaná na Seznamu světového dědictví (UNESCO): kulturní a přírodní památka 

s mimořádnými  světovými univerzálními hodnotami. Prohlašuje Výbor světového dědictví. 

Zápisy probíhají na základě Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví  

z roku 1972. Úmluva zavazuje všechny členské státy k povinnosti chránit materiální výtvory 

našich předků a také jedinečné úkazy vytvořené přírodou. ČR se stala členem v roce 1990. 
12

 

 

3.1.2 Pojmy související s památkami, s památkovými hodnotami a s jejich obnovou a 

s návrhy nového využívání (používané v ČR) 

Vzhledem k tomu, ţe se má práce zabývat zachováním památkových hodnot průmyslových 

staveb a areálů bude nutné vydefinovat pojem „památková hodnota“. Tento pojem byl jiţ 

                                                
 

 
10 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů  
12  http://pamatky_unesco.a4.cz 
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odborníky z řad památkové péče a teoretiky pro výzkum průmyslových památek definován. 

Obecně lze vyjádřit podstatu takto: 

památková hodnota: je přínos památky pro současné i budoucí generace z hlediska 

uvědomění si historického vývoje, pouţívaných a rozvíjených  technologických procesů, 

architektonických a urbanistických hodnot. Souvisí rovněţ s významem pro sídlo či region, 

kde se nachází, mnohdy  se stává součástí jeho výjimečnosti a jedinečnosti. Další podrobnosti 

a specifikace je uvedena v kap. 5.1.2. 

 

U průmyslových památek se pak jedná především o typologický význam - tedy jakým 

způsobem je památka jedinečná v souboru typově shodných staveb a dále pak o význam 

zachování technologického zařízení a jejich kontinuity. Těmito dvěma podstatami je dána 

autentičnost památky. 
13

  

 

Technická památka: do této skupiny patří všechny památky, které dokumentují vývoj a 

pokrok technických zařízení všech oborů nebo chceme-li lidských činností od jejich 

prvopočátků.  

 

„Technické památky a průmyslové stavby nás provázejí téměř na kaţdém kroku, setkáváme 

se s nimi nejen ve všech našich městech, ale i v menších lokalitách. Vnímáme je jako doklad 

technické dovednosti našich předků, ale jsou také cennou výpovědí o ekonomické i sociální 

úrovni své doby. Staly se nezanedbatelným urbanistickým prvkem některých průmyslových 

aglomerací.“
14

 

 

Do skupiny technických památek tedy patří všechny nemovité a movité památky: lomy, 

viadukty, mosty, plavební kanály, vápenky, větrné mlýny, vodní nádrţe, mlýnské náhony, 

vodní elektrárny, mlýny, papírny, doly, štoly, hutě, strojírny, pily, zdymadla, lihovary, 

pivovary, trţnice, sklárny, cementárny, malodráhy, ţelezárny, vysoké pece, kanalizační 

čistírny, petrochemické kombináty, chemické závody, kovárny, sodovkárny, cihelny, 

elektrárny a energetické ústředny, sladovny, nádraţí a dráhy, úvraťové ţeleznice, 

automobilky, vozovny,  technologická zařízení, stroje, atp. 

 

 

 

                                                
13 DVOŘÁKOVÁ,E. Technické dědictví a výzkumy v České republice, Fórum architektury a stavitelství 2/…. 
14 DVOŘÁKOVÁ, E. Technické památky-úvodní slovo a informace o programovém   projektu MK ČR, Zprávy  

    památkové péče 9/2000, str. 245 
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Průmyslová památka: 

O nástupu a uţívání pojmu „průmyslová památka“ můţeme hovořit od doby nástupu 

průmyslové revoluce – tedy asi od 2.pol. 18.století. V ČR do této skupiny patří všechny 

technické památky, které byly nebo jsou součástí průmyslových staveb a areálů, vzniklých 

v době od počátku 19.stol.
15

 

 

Obecně tyto pojmy patří do skupiny s názvem průmyslové dědictví: „Průmyslové dědictví je 

tvořeno pozůstatky průmyslu a techniky, a jako součást kulturního dědictví člověka má 

historický význam pro porozumění civilizačnímu vývoji, pro pochopení principů 

technologických změn, pro vědomí společenských souvislostí; vztahuje se k událostem a 

činnostem s dějinnými důsledky. Reprezentuje hodnoty a zkušenosti – technické, vědecké, 

architektonické, umělecké i sociální, ale také materiální, pro něţ si zaslouţí chránit a 

zachovat.“ 
16

 

 

Aby bylo zřejmé, které typy památek zařadit pod pojem průmyslové, uvádím klasifikaci 

průmyslu a kategorizaci průmyslu (3 podobné klasifikace podle zdrojů). Členění průmyslu 

obecně můţeme provádět několika způsoby v závislosti na porovnávaných parametrech: 

-podle původu pracovního předmětu a jeho stupně přetvoření rozlišujeme těţební průmysl a   

 zpracovatelský průmysl 

-podle vyuţívání výrobků rozeznáváme průmysl lehký (produkce spotřebních předmětů) a  

 těţký ( produkce výrobních zařízení). 

 

Podrobnou strukturu průmyslu vytváříme na základě srovnání různých charakteristik-tak 

vznikají jednotlivá odvětví, která se dále člení na obory. Abychom si udělali obrázek o tom, 

co vše je průmyslová památka, uvádím na podkladě dostupných zdrojů výčet druhů odvětví 

v České  republice  (kategorizace průmyslu v ČR): 

1. Průmysl paliv a energetiky 

2. Průmysl automobilový 

3. Průmysl potravinářský (masokombináty, cukrovarnictví, mlékárenství, pivovarnictví, 

lihovarnictví, konzervárny a mrazírny, trţnice, vinařské závody, stáčírny nealko a 

minerálních vod) 

                                                
15 PURŠ,J. Průmyslová revoluce v Českých zemích,  1960 
16 DVOŘÁKOVÁ,E.,FRAGNER,B.,ŠENBERGER,T. Industriál_paměť_východiska,  2007, str.10 
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4. Průmysl strojírenský 

5. Průmysl elektrotechnický 

6. Průmysl chemický (farmaceutický, petrochemický , gumárenský) 

7. Průmysl hutní 

8. Průmysl těţební 

9. Průmysl stavebních hmot (cementárny, vápenky, cihelny, sklářství, zpracování 

porcelánu a keramiky) 

10. Průmysl dřevozpracující (papír a celulóza) 

11. Průmysl textilní a oděvní 

12. Průmysl koţedělný a obuvnický. 

 

 

 

Na webových stránkách bylo nalezeno toto členění průmyslových odvětví:
17

 

1. Průmysl strojírenský-těţké strojírenství, automobilový průmysl, letecký průmysl 

2. Průmysl chemický-petrochemický, farmaceutický, gumárenský, plastikářský, výroba 

papíru 

3. Průmysl energetický-distribuce energií, těţba uhlí a surovin  a jejich vyuţití 

4. Průmysl spotřební-textilní, oděvní, obuvnický, dřevozpracující a polygrafický 

5. Průmysl potravinářský 

6. Průmysl hutní 

7. Průmysl stavební 

8. Průmysl zbrojní  

9. Průmysl sklářský 

 

Český historik, profesor UK, člen ČSAV Jaroslav Purš popisuje ve své knize Průmyslová 

revoluce v Českých zemích jednotlivé druhy průmyslu v závislosti na jejich postupném 

rozvoji v českých zemích: 

1. Textilní průmysl 

2. Cukrovarnický průmysl 

3. Mlynářský průmysl 

4. Pivovarnictví 

5. Lihovarnictví, škrobárenství a ostatní odvětví zemědělského průmyslu 

                                                
17

 Průmysl v České republice přístupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Průmysl_v_České_Republice 
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6. Sklářský průmysl a výroba porcelánu 

7. Papírenský průmysl 

8. Zpracování dřeva 

9. Ţelezárenský průmysl 

10. Strojírenský průmysl 

11. Stavební průmysl 

12. Chemický průmysl 

13. Uhelný průmysl. 
15

  

V této práci budu obecně uţívat pojem průmyslová památka (ať se jedná o  areál či stavbu): 

Průmyslové památky mohou být podle své velikosti zastoupeny jak jedním objektem tak 

souborem staveb, které vytvářejí uzavřený areál. Podle účelu můţeme rozdělit průmyslové 

památky na: 

- jednoúčelové – ve většině případů jsou vţdy obalem stroje nebo technologického 

zařízení, které je hlavním výrobním článkem-např. mlýny, vápenky, cihelny, trţnice, 

vozovny, vysoké pece, elektrárny, důlní stavby. Pro tyto stavby se jen těţko hledá 

nové vyuţití. 

- víceúčelové – jde o prostory s moţností různého vyuţití, provádění více druhů 

různých operací – např. textilky, strojírenský průmysl, zpracovatelský průmysl, 

sklady. Tyto objekty jsou pro konverze výhodné. 

- kombinované – jsou sestavou jednoúčelové výrobní jednotky a navazujících 

víceúčelových prostorů – např. potravinářské závody –lihovary, pivovary, cukrovary, 

atp. Pro konverzi velmi vhodné areály. 
18

 

 

V ČR je v současnosti  pouţíván i pojem industriální památka – tento pojem je spojován 

širokou veřejností  i odborníky především s památkami, které patří do odvětví  paliv a 

energetiky, jsou součástí průmyslu strojírenského, elektrotechnického,  chemického,  hutního 

a těţebního.
65

 Je to dle mého názoru specifická skupina technických památek, které 

dokumentují technický pokrok ve výrobě od konce 19.století. Jinak tento pojem v zahraničí 

(angličtina- industrial monuments a němčina-industrie Denkmal) je vyuţíván pro označení 

technických i průmyslových památek. 

 

                                                
15 PURŠ,J. Průmyslová revoluce v Českých zemích,  1960 
18 MAZÁČ,J. Technické kulturní památky, Ostrava 2003 
65 HLAVÁČEK,E. Architektura pohybu a proměn, 1985 (za industriální stavby povaţuje zejména objekty a  

    areály průmyslu těţkého  a  strojírenského) 
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Rovněţ mezi významné pojmy, které souvisí úzce s mou prací, patří pojem brownfields. 

Mnohé z těchto areálů jsou  památkově chráněnými průmyslovými lokalitami nebo stavbami, 

svým významem přesahující  jak městské, tak regionální památkové hodnoty, některé jsou 

významné architektonicky, jiné zachovanou technologií či svou návazností na městskou 

strukturu.  

 

Brownfields  je termín, který takto označuje „nemovitosti a pozemky v urbanizovaném 

území, které z nejrůznějších důvodů pozbyly svou původní funkci, zůstávají opuštěné či 

nedostatečně vyuţité“
4
 označující opuštěná území se zastaralými průmyslovými areály a 

nefunkčními průmyslovými zónami, zemědělské objekty, nepouţívané dopravní pozemky, 

pozemky vyuţívané v oblasti odpadového hospodářství, pozemky zasaţené technickou 

infrastrukturou, bývalé vojenské prostory, území s rozpadajícími se obytnými budovami, 

nevyuţívanými dopravními stavbami apod. 

Obecně jsou takto označovány plochy, dříve vyuţívané pro průmyslovou, zemědělskou, 

stavební či jinou činnost, jejímţ vlivem mohly být zdevastovány nebo kontaminovány a jsou 

tak do značné míry znehodnoceny starou ekologickou zátěţí. Tato devastace  nemusí být 

důsledkem někdejšího vyuţití , ale můţe se jednat i o  důsledek jednorázové ekologické 

havárie. 

 

Brownfields  mohou být různého rozsahu, často se vyznačují i obrovskými rozměry, 

negativními sociálními jevy a i případnou ekologickou zátěţí. Jejich atraktivita je vlivem 

těchto aspektů značně sníţena a ekonomický potenciál není plně  vyuţit. Na druhou stranu na 

ploše řady brownfields se mohou nacházet  technicky a kulturně cenné budovy včetně 

zachovalého unikátního technického vybavení . 

 

Otázka řešení brownfields se stává intenzivním problémem vţdy v období zásadních 

ekonomických změn ve společnosti, kdy dochází k útlumu klasických oborů a nastupují nové 

činnosti jiného zaměření. Hospodářsky uvědomělé státy (západní Evropa) si začaly 

uvědomovat, ţe extrémní rozšiřování urbanizovaných území, při současné devastaci ploch 

uvnitř jader měst, vyvolává vysoké nároky na veřejné rozpočty nutné k zajištění jejich 

ţivotaschopnosti. Tato problematika je silně spojena se širší agendou udrţitelného rozvoje 

území.  

 

                                                
4
  FRAGNER,B. „Brownfield“ v souvislostech průmyslového dědictví, Vesnír 84, 2005 
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Aktivní podpora znovuvyuţití  brownfields  směřuje ve většině případů k posílení ekono-

mické výkonnosti města a celé společnosti, ale  také pomůţe sníţit tlak na úbytky plochy ve 

volné   krajině, které způsobuje současný urbanistický rozvoj na „zelených loukách“. 

 

Typy brownfields lze rozlišovat podle několika kriterií: 

1.dělení podle původu: 

    -opuštěné průmyslové, energetické, těţební a skladovací objekty a areály-zde je moţno  

     zařadit i technické a průmyslové památky 

    -zemědělské objekty a areály  

    -dopravní stavby  (ţelezniční pozemky, přístavy a loděnice)  

    -vojenské budovy a areály 

    -degradované části města 

    -objekty ostatní zchátralé, ale mnohdy s významnou památkovou hodnotou ( barokní  

     hospodářské objekty, kláštery, špitály apod.) 

2. podle umístění v sídle: 

   -uvnitř sídla 

   -na okraji sídla 

   -mimo sídelní strukturu- ve volné krajině 

3. podle ekologického zatíţení: 

   -se zatíţením 

   -bez zatíţení.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe opuštěné, nevyuţívané či jinak zdevastované průmyslové 

areály spadají podle svého charakteru do kategorie brownfields, mají však oproti ostatním 

jednu výhodu/nevýhodu a  sice tu, ţe jsou vedeny jako kulturní památky.  

 

Další pojmy související s touto prací jsou ty, které pojmenovávají obnovu či způsob realizace 

nové funkce v daném areálu či stavbě. Mezi tyto pojmy patří: konverze, rekonverze, 

regenerace, revitalizace, obnova. 

 

Konverze (z lat. con-versio) znamená obecně změnu, proměnu, obrácení. V běţné řeči se ve 

spojení s technickými památkami uţívá pro převedení na jinou funkci. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
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„Konverzí označujeme souhrn procesů, jimiţ po zániku původního účelu  stavby či souboru 

staveb tyto prostorové struktury zachováváme a příslušným způsobem upravujeme pro nové 

vyuţití tak, aby dále slouţily pro nově vybranou funkci.“ 
3
 

Rekonverze obecně znamená opětnou přeměnu. Tento pojem byl pouţíván v počátcích při 

hledání nového vyuţívání průmyslových areálů.  

Regenerace označuje nejen proces opravy poškozených částí,  ale i nahrazení jiţ likvido- 

vaných staveb či jejich částí. V souvislosti s hledáním nového vyuţití pro průmyslové 

památky je tento pojem nedostačující. 

Revitalizace  (z lat. re-, znovu a vitalis, ţivotný, ţivotaschopný) znamená obnovení a oţivení. 

Slovo se nejprve pouţívalo pro obnovu ţivotnosti kulturních menšin, místních tradic a 

podobně. Dnes se pouţívá ve velmi mnoha případech, například  ve spojení Revitalizace 

starých staveb – asanace, modernizace, zateplení. Typické programy revitalizace ve městech 

se týkají například opuštěných továrních a skladových areálů, které  se po stavební úpravě 

mění na obytné budovy, případně galerie a podobně. Tento pojem je i v současné době 

spojován s hledáním nového vyuţití pro opuštěné areály.  

Obnova přichází v úvahu tam, kde je nutno památku zachovat v jejím historickém  stavu. 

V památkovém zákonu je tento pojem definován takto: „obnova kulturní památky je údrţba, 

oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí.“
10

 

Základním předpokladem kaţdé obnovy je definice kvalit historické stavby a důvody jejich 

ochrany. Z takovéto definice logicky vyplynou mantinely nutné obnovy historického objektu. 

Kaţdá stavba je svébytný organismus a při vší snaze neexistují obecné poučky, které lze 

bezmyšlenkovitě aplikovat. K pochopení stavby má co říci jak architekt tak historik umění či 

architektury - první vzhledem k svému tvůrčímu přístupu (neboť kaţdá stavba byla někdy 

moderní!), druhý díky schopnosti vidět věci v širším kontextu a popsat tak kvality, které při 

pohledu na detaily unikají. 

Jsou památky, které se jiţ patrně nezmění, neboť jejich hodnota je obecně přijímaná a 

srozumitelná. V nich většinou sídlí muzea či jiné kulturní instituce, které se jim přizpůsobí. 

Stejně neměnné zůstávají (aţ na detaily) i sakrální památky, které slouţí stejnému účelu, pro 

nějţ vznikly. Velká část kulturních památek však slouţí kaţdodennímu ţivotu. Je proto 

                                                
3 ZEMÁNKOVÁ,H. Tvořit ve vytvořeném, 2003, str. 10 
10

 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina


 18 

snahou i u průmyslových památek najít vhodné nové vyuţití, které by vrátilo památku zpět do 

ţivota. Hledání nového vyuţití a způsobu provedení je spjato s diskuzí všech zúčastněných: 

odborných pracovníků památkové péče, kteří chrání jejich historickou a autentickou tvář, 

architektem a investorem. Architekt má za úkol návrh nového vyuţití přizpůsobit 

poţadavkům investora, měl by vyuţít své konvence a zachovat historickou podstatu památky, 

zároveň má za úkol navrhnout vyuţití tak, aby  splňovalo poţadavky moderní doby, musí být 

splněny všechny  funkční zásady, estetické poţadavky a v neposlední řadě platné právní 

předpisy. Investor je strana, která chce realizovat svou představu a chce, aby památka dobře 

prosperovala a přinášela plánované zisky. 
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3.2   Zhodnocení přístupu k obnově průmyslových památek 
 

3.2.1 Přístup k obnově (konverzi) v zahraničí 

 

Rozdílný rozvoj průmyslu zapříčiňuje to, ţe v některých zemích dochází k úpadku průmyslu, 

někde je stále rozvíjen a v některých částech světa- jako např. v Indii nebo v Číně či Brazílii 

je industrializace ve svých současných projevech rozvíjena jako jedna z cest z venkovské 

chudoby k nové formě blahobytu. Naopak vyspělé průmyslové státy zaţívají postupný úpadek 

některých průmyslových odvětví. Jedná se především o kovovýrobu a textilní průmysl. 

Například  na konci 80.let 20.stol bylo v Manchesteru téměř 1000 prázdných textilních 

továren. Byla zlikvidována odvětví zaloţená na těţbě uhlí a výrobě ţeleza - úpadek byl 

natolik rychlý, ţe způsobil závaţné problémy v oblasti zachování hmotného dědictví. Dnes je 

těţba ve Velké Británii poloviční neţ před 15 lety a pouze 4%  ve srovnání s rokem 1913. 

K obdobné situaci došlo i ve Francii, Německu  a Belgii.
19

  

 

Téměř do 70.let 20.století  se v celosvětovém měřítku projevoval nezájem o průmyslovou 

architekturu. Postupně byl tento postoj přehodnocován a dnes  celý kulturní svět vnímá 

průmyslové památky jako neoddělitelnou součást kulturního architektonického dědictví  a 

snaţí se je uchovat. Největší zkušenosti s konverzemi průmyslových staveb a areálů mají 

v zemích, kde vypukla průmyslová revoluce jako první a kde taky došlo k prvním změnám ve 

struktuře průmyslu-k restrukturalizaci a nutnosti hledání nového vyuţití pro opuštěné areály, 

ve kterých byla ukončena jejich prvotní funkce. 

 

Zahraniční zkušenosti byly shrnuty ve studii –„Regenerace brownfields-zahraniční zkuše- 

nosti“  zpracované v roce 2004.
1
 

Studie vznikla s cílem informovat širší veřejnost o podstatě problematiky brownfields, jejichţ 

velkou část tvoří právě objekty a areály průmyslu a to nejen v ČR, ale především se jednalo o 

seznámení s řešením problémů v zahraničí. 

Problematika řešení nového vyuţívání bývalých průmyslových areálů a staveb v přístupu 

jednotlivých států – Anglie, Francie, Belgie, Nizozemí, byla posuzována zejména v oblastech: 

-stanovení databáze a vedení evidence lokalit 

-státní nebo národní strategie řešení regenerace 

-zásahu politického systému-zejména v oblasti finanční podpory 

                                                
19 Průmyslové dědictví/industrial heritage,Sborník příspěvků, 2008 
1 DOLEŢELOVÁ,L.,BERGATT JACKSON,J. Regenerace brownfields-zahraniční zkušenosti, 2004 
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-vyuţití fondů EPF-fondů pozemkových bank, které mají zkušenosti a informace týkající se    

 průzkumů trhu a terénu 

-zapojení a motivace poloveřejných vlastníků těchto lokalit 

-ochrana ţivotního prostředí v souvislosti s dekontaminací půdy-zejména v Belgii 

-zapojení procesu územního plánování do problematiky-stanovení poměru výstavby  

 v zastavitelných územích i mimo ně, kontrola dodrţování ÚPD,zpracování podrobných  

 regulačních plánů řešících danou problematiku a její dopad na okolí 

-moţnosti vyuţití procesu vyvlastnění pozemků-zejména v případech regenerace  tuto  

 moţnost zahraniční legislativa umoţňuje. 

Mimo tyto evropské země je moţné se setkat s průmyslovými areály a jiţ realizovanými 

obnovami v Portugalsku, Španělsku, Německu, Rakousku, Itálii, Maďarsku, Polsku a dalších 

zemích. 

 

V oblasti ochrany kulturních památek existuje celá řada organizací, pro přenos zkušeností a 

informací jsou pořádány mezinárodní kongresy. Světová organizace na ochranu kulturního a 

přírodního dědictví UNESCO, která vznikla v roce 1946 Organizací spojených států, má na 

seznamu jiţ okolo 850 památek. Jen velmi malá část je tvořena industriálními památkami. 

V roce 1972 byla přijata Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, Česká 

republika se připojila v roce 1991. 

V současnosti je na seznamu technických památek UNESCO, nacházejících se na území 

Evropy (rok 2010-zdroj http://www.whc.unesco.org) cca 20 čistě industriálních památek: 

-Průmyslový komplex dolu Zollverein v Německu 

-Hutní areál Völklingen Hütte  v Německu 

-Rudné doly v Rammelsbergu v Německu 

-Mlýnská síť ve městě Kinder-dijk-Elshout v Nizozemí 

-Bývalá textilní továrna v Saltaire – Bradford v Anglii 
20

 

-Solný důl Wieliczka v Polsku 

-Krajina v oblasti Hallstatt Dachstein-solné doly v Rakousku 

-Lokalita s těţbou ţelezné rudy v Ironbridge ve Velké Británii 

-Industriální krajina okolo Blaenavonu ve Walesu 

-Komplex přádelen v Derwent Halley-velká Británie 

-Skotská vesnice New Lanark-model průmyslové komunity-Velká Británie 

                                                
20

 FRAGNER,B. Saltaire a Lister Mills, Vesmír 89, 2010          
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-Komplex továrny a dělnické kolonie v Crespi d‘ Adda v Itálii. 

-Královský solivar  v Arc-et-Senans-Francie 

-Továrna na zpracování dřeva ve Verle-Finsko 

-Falun-město s tradicí těţby rud-Švédsko 

- Roros-město spjaté s těţbou mědi-Norsko a další… 

 

K  potřebě  uchovat památky  průmyslového  dědictví  byly  pořádány  mezinárodní kongresy.  

1. Mezinárodní kongres (setkání průmyslových archeologů) věnovaný uchování průmy- 

slových památek se konal v roce 1973 v Iron Bridge. Konal se v době, kdy ve většině 

západoevropských zemí dochází k úpadku tradičních výrobních odvětví-zejména  hornictví, 

těţkého a textilního průmyslu. A také v době, kdy ještě ochrana průmyslového dědictví 

neměla opěrné základy  ani v Evropě ani jinde ve světě. 
3
 

2. Mezinárodní kongres, který se konal v v roce 1975 v Bochumi, se jednomyslně vyjádřil pro 

mezinárodní spolupráci v oblasti zachování průmyslových památek. Byla zde vytvořena 

organizace TICCIH  (The International Committee for the Corservation of the Industrial 

Heritage),
21

 která se zabývá  ochranou technického dědictví. Tato organizace byla zaloţena 

pod záštitou UNESCO a jejím cílem bylo koordinovat  a organizovat mezinárodní spolupráci 

při záchraně průmyslového dědictví. V organizaci jsou Státy Evropy, Asie, Ameriky a 

Austrálie. Setkání jsou organizována co 3 roky. Na setkání v roce 2003 v Niţním Tagilu u 

Moskvy byla sepsána Charta industriálního dědictví. Tento dokument shrnuje stručně 

podstatu industriálního dědictví, vyzdvihuje celospolečenské hodnoty a definuje priority a 

způsoby jak dědictví chránit. 
22

  

 

K problematice hledání nového vyuţití průmyslového dědictví byly organizovány i četné 

výstavy a soutěţe. Vzhledem k jejich početnosti nebudu všechny vyjmenovávat. Cílem všech 

kongresů a výstav bylo předvést veřejnosti důleţitost ochrany průmyslového dědictví a 

moţnosti při hledání nového vyuţití. 

 

 

Přístup k záchraně průmyslových památek v Anglii 

 

Obecně je Anglie povaţována za průkopníka v oblasti ochrany průmyslového dědictví. 

V Anglii se věnuje ochraně a zachování průmyslového dědictví obor zvaný průmyslová 

                                                
3 ZEMÁNKOVÁ, H. Tvořit ve vytvořeném, 2003 
21 TICCIH, prac.překlad na http://vcpd.cvut.cz    
22

 www. vcpd.cvut.cz Charta industriálního dědictví, 2003 

http://vcpd.cvut.cz/
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archeologie, který vznikl v 50.letech 20.stol. Začal se jím označovat výzkum a záchrana prvků 

z počátku průmyslové revoluce. V 70. letech 20.stol. se stala průmyslová archeologie oblastí, 

která se zabývala výzkumem, evidencí, registrací a zachováním některých památek. 

Průmyslová archeologie je schopná v širším kontextu prohloubit naše znalosti ekonomického 

vývoje, jeho technických a sociálních aspektů. 
23

 

Největší „zásluhu“ v rozvoji ochrany o průmyslové dědictví  měla demolice jedné 

z nejvýznamnějších nádraţních budov Euston Arch v roce 1962, která vyburcovala odbornou 

veřejnost k zájmu o záchranu industriálního dědictví.  

Ochrana průmyslových památek se zde opírá o národní základ, vzniklo mnoho společností či 

sdruţení v oblasti záchrany průmyslového dědictví (z mnoha areálů se stala muzea, 

dokumentující historii míst). Velký význam má vládní podpora konverze budov pomocí 

grantů a půjček na národní i lokální úrovni. Ke konverzi lze získat finanční prostředky ze 

dvou fondů: 

-fond Millenium 

-granty Evropského fondu regionálního rozvoje. 

Tematikou obnovy průmyslových areálů, které ztratily svoji funkci se zabývaly některé 

odborné publikace. Patří k nim kniha „Nová uţití starých budov“ ( New Uses for Old 

Buildings), vydaná v roce 1975 a v které více jak polovina staveb patří k průmyslovému 

dědictví. V roce 2000 pak vyšla druhá kniha „ Průmyslové budovy:zachování a regenerace“ 

(Industrial Buildings: Conservation and regeneration), která dokumentovala pokrok ve vývoji 

názorů v procesu obnov a rekonverzí průmyslových areálů nejen ve Velké Británii, ale v celé 

Evropě. 

V Británii působilo v 80.letech  asi 12 rozvojových společností, které působily i v oblasti 

záchrany průmyslového dědictví a dále 357 partnerských organizací pro památkovou ochranu 

vybraných lokalit. Na konci 20.století se stala hlavní  organizací pro záchranu průmyslových 

areálů agentura English Partnerships, která má vlastní finanční zdroj a podporuje projekty i 

realizace regenerací průmyslových areálů. Druhou velkou organizací je iniciativa 

Regeneration Trough Heritage ( vzniklá z podnětu prince z Walesu) , která vytvořila databázi 

se seznamem industriálních staveb a podílí se na přípravě projektů a finančně podporuje 

regenerace těchto areálů.V Anglii je cca 600lokalit s různým typologickým zaměřením. Dnes 

obě organizace úzce spolupracují s agenturami pro regionální rozvoj-Regional Development 

Agency. 

                                                
23

 MATĚJ,M. Péče o průmyslové a technické památky, Zprávy památkové péče 5/2008 
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V Anglii patří k významným příkladům  obnovy tyto areály: 

-Ancoats Village, Manchester – komplex mlýnů - přebudováno na bydlení se sluţbami 

-Stanley Mills, Skotsko – bývalá textilka přebudována na luxusní byty, centrum vládní   

  instituce pro památkovou ochranu 

-Bradford – bývalé textilní rovárny Saltaire a lister Mills přebudovány na galerii, kanceláře,  

 bydlení, obchody, kulturní instituce 

-Houldsworth Mills, Stockport – bývalá přádelna bavlny přeměněna na kanceláře, obchody,  

 vysokoškolský kampus, komunitní centrum a bydlení 

-Custard Factory, Dighbeth v Birminghamu – bývalá továrna potravinářského průmyslu, která   

 byla regenerována na podniky s uměleckou a mediální funkcí, administrativu, zábavní  

 podniky, galerie, restaurace, studentské byty, hotel. 

-Harvey´s Foudry, Hayle – z bývalé slévárny  se staly kanceláře, řemeslné dílny, obchodní a   

 občanská vybavenost 

-The Great Western Designer Outlet Village, Swindon – z bývalé továrny na výrobu ţele- 

 zničních vagonů je nákupní centrum.  

 

Zhodnocení: ve velké Británii je převaha velkoplošných areálů-přístavy, potravinářské 

závody-mlýny a textilní závody – konverze  se soustředí na více nových funkcí, financování 

z více zdrojů- RDA, RTH, soukromé finance, granty z veřejných prostředků, konverze 

prováděny se zachováním max.míry památkových hodnot ( idea: méně, znamená více…) 

 

 

Přístup k záchraně průmyslových památek v Německu 

 

V Německu započali s péčí a ochranou o historické technické památky jiţ počátkem 

20.století. V roce 1910 se objevila první publikace, která srovnávala kvalitní staré průmyslové 

areály se stavbami moderny. Mnohé z uvedených příkladů pak slouţily jako vzory pro 

výstavbu dalších průmyslových areálů.  

Druhá vlna zájmu se objevila v poslední čtvrtině  20.století, kdy rychlá modernizace ničila a 

ohroţovala značnou  část  historického  průmyslového dědictví. V roce 1968 došlo k záchraně  

objektu strojovny v areálu uhelného dolu Zollern 2/4 v Dortmundu. V té době akademická 

obec, novináři a umělci vytvořili Občanskou iniciativu pro nový postoj k průmyslovým 

památkám. Od 70.let působili ve státních agenturách pro záchranu historického dědictví první 

specializovaní odborníci na technické památky. V roce 1973 byla vydána kniha s názvem 

„Technische Denkmale in Deutchen Demokratischen Republik“, která mapovala stav 
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technických památek v Německu. Celoněmecká pracovní skupina industriální archeologie  ve 

státních úřadech dnes čítá 33 členů  ze státních památkových úřadů, univerzit, muzeí a  jiných 

expertních skupin. V 90.letech bylo zahájeno pečlivé plánování, které mělo za úkol vyuţít 

historické průmyslové dědictví při rozvoji měnící se krajiny. Jednalo se zejména o oblast 

Porúří - nejcennější zkušeností v oblasti konverze průmyslových památek se stala proměna 

této oblasti. Téměř 30 let trvalo, neţ byla  původní struktura těţkého průmyslu nahrazena 

sférou sluţeb a výzkumu. Pro zvýšení atraktivity byly do areálů implementovány prvky 

kultury  a areály byly zakomponovány do okolní měnící se krajiny.
3
  

V současné době lze konstatovat, ţe trend probíhajících konverzí mají následující sloţení: 

40 % památek se vrací jiným ekonomickým činnostem 

4  % památek je nově vyuţívána pro bydlení 

56 % památek je vyuţito pro nové funkce. 

 

Mezi významné areály a stavby, u kterých  proběhla některá z forem obnovy, patří: 

-Völklingen Hütte, Dortmund – původní vysoké pece byly přeměněny na Evropské centrum    

 umění a  průmyslové kultury 

-Altona, Hamburg – původní budova na výrobu dřevozpracujících strojů byla přeměněna na  

 Centrum volného času obyvatel  

-Altona, Hamburg – bývalý areál městské plynárny se revitalizoval na  polyfunkční  

 zónu (bydlení, hotel, kanceláře, obchody, sluţby, veřejná parková plocha) 
24

  

-Region Emscher Park, Porúří – průmyslové areály přeměněny na krajinný park o ploše  

 800km2 s funkcemi: rekreace, bydlení, kultura, administrativa a vědecko-výzkumná  

 pracoviště 
25

 

-Areál dolu Zollern 2/4, Dortmund – původní černouhelný důl  byl přeměněn na kulturní,  

 společenské  a výstavní centrum, součást Vestfálského muzea průmyslu 

-Areál Zoollverein XII., Essen (poblíţ Dortmundu) – původní areál černouhelných dolů a    

 koksovny přeměněn na středisko volného času. V areálu jsou výstavní a konferenční plochy,  

 muzeum spotřebních prvků, obchody, informační centrum, kavárny, prohlídková trasa,  

 parkoviště.  

-Areál koksovny Hansa , Dortmund – konzervace objektů, tzv.areál „bez zásahu“ –    

 prohlídková trasa pro návštěvníky s moţností prohlídky technologického zařízení.
19

 

                                                
3 ZEMÁNKOVÁ, H. Tvořit ve vytvořeném, 2003 
24 HUSÁK,V. Industriálne dedičstvo-prameň sebavedomej vizie Hamburgu, Stavebnictví 08/2008 
25

 FRAGNER,B. Postindustriální krajina, Vesmír 84, 3/2005 
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Zhodnocení: v Německu  je snaha získat pozemky a stavby do vlastnictví samosprávy, potom 

je jednodušší projektová příprava i realizace, financování obnovy se provádí z více zdrojů. Při 

obnovách spolupracuje samospráva, vlastník a památková péče. Většina areálů je velkého 

rozsahu, zásahy jsou minimální, je snaha zachovat památky z důvodu jejich významu 

architektonického i technického a z důvodu zachování typického rázu měst či krajiny. Nové 

vyuţití je pro muzea  a pro společenské a kulturní funkce. Vţdy je výhodou zvolit smíšené 

funkce tak, aby památka mohla ţít. V případě zachování technologických zařízení je důleţité 

jejich zachování a moţnost předvedení široké veřejnosti.. 

 

Přístup k záchraně průmyslového dědictví ve Francii 

 

Ve Francii byl přístup veřejných orgánů i široké veřejnosti k otázkám ochrany průmyslového 

dědictví zpočátku velmi zdrţenlivý. Dalo by se říct, ţe došlo od 70.let 2O.století k posunu od   

tzv. „nuly“-tedy totální likvidace areálů aţ po dnes s citem prováděné konverze. Dnešní 

konverze se snaţí původní průmyslové areály vracet zpět do ţivota a do okolní urbanistické 

struktury. Zájem z počátku projevovalo pouze několik skupin: architekti, občanská sdruţení a 

důlní společnosti. Státní podpora v oboru industriální archeologie byla zahájena aţ v 70.letech 

minulého století. Ministerstvo kultury podporovalo vznik eko-muzeí (nejznámější je Creusot-

Montceau-les-Mines). V roce 1983 zaloţilo ministerstvo kultury oddělení pro průmyslové 

památky, v roce 1985 po určitých legislativních změnách bylo moţné průmyslové stavby 

zařadit do kategorie „Monument Historique“. Ještě i v těchto letech však došlo k zániku 

mnoha průmyslových areálů a to díky státní politice, která chtěla zahladit negativní dopady 

rozpadajících se továren a vytvořit předpoklady pro nový rozvoj v daných územích. Takto 

získané volné pozemky byly rekultivovány, některé našly novou funkci, jiné byly vráceny 

přírodě nebo vyuţity pro rekreaci. Druhou příčinou zániku byl i tehdejší hutní zákon, který 

nařizoval likvidaci nepouţívaných zařízení. Historikové v krátké době vypracovali seznam 

nejvýznamnějších průmyslových památek, aby bylo moţné alespoň některé zachránit Jiná 

situace byla ve velkých městech, kde byla větší naděje na nové vyuţití – zprvu zejména na 

bydlení a na kanceláře. Postupem času se názor na zachování průmyslového dědictví mění a 

zájem o památky se prohlubuje. Jedním z důvodů byl pravděpodobně pocit ztráty historických 

hodnot. V současné době převládají dva hlavní směry pro hledání nového vyuţití: 

-komerční vyuţití – bydlení a kanceláře 
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-nekomerční vyuţití – společensko-kulturní funkce ( zejména vznik nových muzeí,   

 společenských sálů, divadel, atp.).
3
 

 

Mezi významné areály a stavby, kde proběhla konverze patří: 

-Paříţ – předměstí Issy-les-Moulineaux – jedná se o plochu bývalého průmyslového   

 předměstí Paříţe, které bylo postupně přebudováno na kanceláře, byty a veřejnou zeleň,  

 (z původní velikosti 130 ha průmyslové plochy zbyla jen plocha velikosti 7 ha, z původních  

 staveb zůstaly pouze dvě hodnotné stavby)
19

 

-Noisiel – původní továrna na výrobu léčiv a čokolády byla přebudována na ředitelství  

 společnosti Nestlé 

-Saint-Étienne – začlenění průmyslového areálu – továrny na výrobu zbraní - přímo v centru  

 Města. Areál přestavěn na Centrum designu ( součástí jsou veřejné prostory, administrativní  

 pracoviště, Vysoká škola, ateliéry, posluchárny, výzkumná pracoviště, ubytovací kapacity) 

-Forbach – areál těţby a zpracování uhlí – důl Wendel-Vuillemin- přebudován na Muzeum   

 těţebního průmyslu Alsaska-Lotrinska a na kulturní centrum 

-Ciry-le-Noble – cihelna a továrna na výrobu keramiky pro chemický průmysl byla konverzí  

 přetvořena na sídlo Asociace profesního vzdělávání dospělých ( obsahuje muzeum se  

 zachovanými stroji a dílny pro výuku výroby keramiky) 

-Elbeuf – bývalý areál textilní továrny (konverze se dotkla objektů přádelny a tkalcovny),  

 lokalita byla přímo v centru města, konverzí byly vytvořeny byty, sluţby, obchody,  

 restaurace, parkoviště, plochy pro drobnou výrobu 

-Paříţ-La Grand Halle – původní aukční hala jatek změněna na kulturní centrum. Velikost  

 haly je 242 x 87 m, neměla být dělena, technické vybavení je v suterénu, konferenční a  

 výstavní sály, bar, kavárna, obchody.
3
 

 

Zhodnocení: rekonverze jsou zaměřeny jak na velké plochy tak i na malé lokality, nové 

vyuţití je voleno ve většině případů jako smíšené. Města se podílejí zásadně na přípravě 

regenerací projektů, realizace provádějí polo-veřejné společnosti, je rovněţ vyuţíván proces 

vyvlastnění tak, aby lokalita byla ve vlastnictví města a to pak dozoruje celý proces konverze.                                  

 

 

                                                
3 ZEMÁNKOVÁ, H. Tvořit ve vytvořeném, 2003 
19 Průmyslové dědictví/industrial heritage,in Sborník příspěvků, 2008 
3 ZEMÁNKOVÁ, H. Tvořit ve vytvořeném, 2003 
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Přístup k záchraně průmyslových památek v Holandsku 

 

V Nizozemí je hlavní problém vysoká lidnatost, tedy poptávka po volných pozemcích, takţe 

kaţdý opuštěný areál je co nejrychleji vracen zpět do ţivota. Nizozemí je bohaté na 

průmyslové KP, v zastoupení však zcela chybí těţký průmysl a těţba. Od 60.let 20.stol. se 

neustále doplňuje jejich seznam. Působí zde občanská sdruţení na ochranu TP-nejznámější 

Federace technických památek Nizozemí (FIEN). Podle odhadu je zapsáno asi 55 000 KP, 

z toho 10 % je technických památek. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o zemi, kde obnova 

probíhá velmi rychle, bylo nutné vyřešit i případné dekontaminace těchto areálů. Stát tak 

pobízí místní správy k návrhům a projektům na konverze tak, aby svou činností motivovaly 

zejména investice soukromého sektoru. Od roku 2000 byl zaveden integrovaný dotační 

program-ISV, kde se počítá se 4 oblastmi: městskou obnovou, zemědělstvím, správou přírody 

a rybolovem a hospodářstvím, přídavný je program pro dekontaminaci. Peníze jdou místním 

správám, které s nimi mohou zacházet dle svého uváţení, ale stát důsledně vyţaduje 

plánování a přípravu projektů. 

Panuje zde několik způsobů ochrany památek (řazeno podle míry zachování památkových 

hodnot): 

-ponechání starobylé výroby 

-jako nové vyuţití je zřízení muzea (poldry,mlýny) 

-moderní výroba ve starých prostorách 

-přemístění památky ( skanzeny) 

-udrţování a uchovávání objektů a fragmentů ( konzervace bez vyuţití-např. jako dominanty  

 v území)) 

-nové vyuţití-poslední moţnost.
26

 

 

Mezi významné areály a stavby, u kterých  proběhla některá z forem obnovy, patří: 

-Amsterodam – přeměna skladištních budov na sociální výstavbu 

-Groningen – skladištní budovy byly přebudovány na studentské koleje 

-Nijmegen – nové kancelářské prostory a byty byly vytvořeny v předválečné budově původní  

 benzínové stanice 

-Den Helder – zemská loděnice a dva suché doky s názvem „Cape Holland“ byly nově  

 vyuţity pro zbudování tématického vodního parku 

                                                
26 NIJHOF,P. Ochrana, nové vyuţití a udrţování  technických památek v Nizozemí, Zprávy památkové péče   

   4/2004 
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-Rotterdam – z budovy úpravny vody byly realizovány sociální byty. 

 

Zhodnocení: specifickým rysem je, ţe se téměř nerozvinul těţký průmysl, ale TP mají 

zastoupení především ve vodohospodářských stavbách. 

Návrhy pro nové vyuţívání technických památek prošly v Nizozemí za poslední desetiletí 

obrovským vývojem. Na počátku se dařilo najít vyuţití jedné budovy, jednou novou funkcí a 

realizované jedním investorem. V Nizozemí existuje spoustu soukromých organizací, které 

bojují za záchranu TP, které jsou udrţovány jako doklad průmyslové revoluce, po rekonverzi 

slouţí jako muzea, nové vyuţití je poslední moţností jak TP zachránit. V současné době 

dochází ke komplexní víceúčelové konverzi celých areálů při účasti několika investorů-

nejvíce se realizuje sociální bytová výstavba nebo studentské koleje. 

 

 

Přístup k záchraně průmyslových památek v Rakousku 

 

Ochrana KP v Rakousku se realizuje podle spolkového zákona z roku 1923. V roce 1925 bylo 

zřízeno  zvláštní oddělení pro hospodářsko-historické a technické památky. I zde je  v součas-                              

né době hodnocení technických památek podceňováno. V roce 2004 bylo zapsáno cca 1000 

památek s technickým a průmyslovým zaměřením. Po 2.světové válce byly aktivity 

památkové péče na několik desetiletí zastaveny. Příznivé podmínky pro ochranu 

průmyslového dědictví nastaly opět aţ v 70. letech minulého století,  po velkém sporu mezi 

odbornou veřejností ohledně demolice textilky v Linci v roce 1969. Nadšení Rakouska pro TP 

se projevilo i na Mezinárodním kongrese Iron-bridge v roce 1973. V roce 1976 byl obsazen 

referát pro technické památky a bylo započato s inventarizací průmyslového dědictví. Jejich 

konverze byly prováděny ve spolupráci: vlastník, obec, spolek nebo nadace pro ochranu TP. 

Zpočátku byly stavby renovovány do téměř původního stavu-selské mlýny, hamry, hornické a 

dělnické kolonie, továrnické vily, pivovary. Zachování velkých komplexů však naráţelo na 

bezradnost úřadů a na finanční neúnosnost. V současné době je uţ i tento problém překonán a 

v Rakousku je obnoveno mnoho průmyslových a technických areálů.
27

 

 

Mezi významné areály a stavby, u kterých  proběhla některá z forem obnovy, patří: 

-Helft – bývalý hutní závod byl přeměněn na Muzeum a společenské centrum 

-Pottenstein – původně továrna na sukno byla adaptována pro zemskou výstavu a později  

 přebudována na silničářské středisko 

                                                
27 STADLER,A.G. Konverze-všelék průmyslové památkové péče?Příklady z Rakouska, Zprávy památkové péče  

   4/2004 
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-Handelskai ve Vídni – obilní sýpky byly transformovány na luxusní hotel 

-Vídeň – Gasometer-City- otevřeno v roce 2001, v bývalých plynojemech ( rozsahem největší  

 plynárna  v Evropě) je vytvořeno nové město se všemi jeho funkcemi – bydlení, studentské   

 koleje, obchody, kulturní centrum, restaurace, knihovna, archiv, parkování 
27

 

-Klagenfurt – bývalý areál pivovaru Schleppe byl přestavěn na pivovar, kancelářské a   

 skladovací prostory, kavárnu a  taneční školu. 

 

Zhodnocení: péče o TP v Rakousku probíhá jiţ od r.1923, kdy byl vytvořen nový spolkový 

zákon o památkové péči. K opravám zapsaných TP se však přistoupolo aţ dlouho po 

2.sv.válce. Vzrůst zájmu se projevil aţ v 70.letech 20.stol.- v souvislosti s demolicí textilního 

závodu v Linci. V té době se započalo s inventarizací průmyslového dědictví, vyvíjely se 

různé strategie ochrany TP. Na ochraně se podílejí ve většině případů obce spolu s památkáři. 

Snahou při konverzích je zachovat co nejvíce památkových prvků. 

 

Z dalších zemí Evropy, kde probíhají konverze průmyslových a technických staveb jsou 

Itálie, Belgie, Finsko, Polsko, Švýcarsko, Španělsko a Portugalsko. Pro příklad uvedu tyto 

stavby: 

Itálie: 

-San Biagio, Benátky – z původního pivovary byly vytvořeny byty  a sociální centrum(dle  

 odborníků nepříliš zdařilá konverze-zůstalo pouze objemové řešení a vnitřek byl zcela  

 přestavěn) 

-Benátky – textilní továrna Cotonificio Veneziano byla přeměněna ve Fakultu architektury  

-Torino – komplex firmy Fiat, který obsahoval montáţní dílny, lisovnu a administrativu, byl  

  přetvořen na polyfunkční městskou část. 

Belgie: 

-Grand Hornu – v areálu průmyslového komplexu společnosti „Továrny a uhelné doly Grand  

  Hornu“ byla vytvořena v roce 2002 galerie moderního umění.  

Finsko: 

-Katajanokka (poloostrov) Helsinky – bývalé nákladové přístaviště s výrobními a skladovými   

 funkcemi bylo přeměněno na nový obytný soubor.  

Polsko: 

-Bialsko-Biala – z původní textilní továrny bylo vytvořeno administrativní centrum 

                                                
27 STADLER,A.G. Konverze-všelék průmyslové památkové péče?Příklady z Rakouska, Zprávy památkové péče  
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-Zabrze - z původního dolu Kralowa-Luisa je v současné době Muzeum hornictví 

-Nowa Ruda – z původního černouhelného dolu je dnes Muzeum gornictwa
28

 

-Poznaň – Starý pivovar, po konverzi slouţí jako umělecké, obchodní a administrativní  

 Centrum. 

Švýcarsko: 

-Zurich – areál mlynářství Tiefenbrunnen byl transformován  na polyfunkční areál-muzeum,  

 studium tance, obchody a kancelářské prostory 

Španělsko: 

-Terrassa u Barcelony – areál původní textilní továrny byl přeměněn na Muzeum vědy a  

 techniky Katalánska. 

Portugalsko: 

-sever Portugalska – Centro comercial do Norte, na místě původního areálu textilní továrny  

 zbudováno komerční centrum (interiér doplněn původním strojním zařízením). 

 

 

 

3.2.2 Přístup k zachování průmyslových památek v ČR a jejich obnova (konverze) 

 

Přístup k zachování a obecně k ochraně průmyslových památek byl v ČR aţ do 80.let 20.stol 

spíše negativní. Rozporuplné vnímání průmyslové architektury bylo dáno především 

historickým prostředím českých a moravských sídel. Mladší objekty z konce 19.stol. a 

z počátku 20. stol. většinou zůstávaly přehlíţeny také i proto, ţe stavby byly hodnoceny jako 

díla eklektická, nepůvodní, nesrovnatelná s gotickými či barokními. Kdyţ bychom se podívali 

více do historie , tak zjistíme ţe v Českých zemích nastupuje hlavní období industrializace 

v polovině 19.století, kdy dochází ke změně ţivotního prostředí, ke změně charakteru měst a 

krajiny. Nové vznikající průmyslové areály měly dokumentovat rozmach-byly stavěny jako 

reprezentativní, se specifickou architekturou. Mnohé návrhy byly zadávány předním 

stavebním firmám a  významných architektům.  Postupně, po roce 1918, kdy se k nám dostal 

zahraniční kapitál, nastal velký rozvoj průmyslu, mnohé ze staveb, vzniklých v tomto období, 

zformovaly ţivotní prostředí České republiky, zformovaly mnohá města a vytvořily jejich 

specifické a nezaměnitelné znaky. Dnes se hledá cesta, jak tyto znaky uchovat a vytvořit 

z nich pro město „historické plus“, které by uchovalo prvky dřívějšího hospodářského 

rozmachu, a po jejich konverzi by  lákalo nejen místní obyvatele ale i návštěvníky a turisty.  

                                                
28 LIS,C. Muzeum gornictwa w Nowej Rudzie, In Historyczne okregi przemyslowe w okresie dezindustrializacji,  

    1996   
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Zásadní zlom v ochraně průmyslových památek přinesl rok 1985, kdy bylo zbouráno nádraţí 

v Praze-Těšnově. Tento čin byl vnímán jako svévolný akt arogance totalitní moci. Historická 

budova nádraţí (prohlášena za KP)  musela ustoupit urbanistickému návrhu  automobilové 

magistrály vedoucí napříč Prahou. Bohuţel architektura dokumentující jednotlivá průmyslová 

odvětví je bourána i dnes. Povědomí veřejnosti je uţ ale dále – při plánování nového vyuţití 

průmyslových areálů jiţ nelze nebrat v úvahu argumenty odborné veřejnosti o postupně 

mizejících zástupcích průmyslového dědictví. Podnětem pro zaloţení pravidelně pořádaných 

akcí bienále Industriální stopy bylo zbourání významné technické památky v Praze - a sice 

Ringhofferových závodů. Takţe z toho vidíme, ţe ani zápis průmyslových památek na 

seznam nemovitých kulturních památek je nedokáţe zachránit. V současné době je ve hře o 

jejich zachování mnohem více faktorů - zájmy města, investora, finanční podmínky a 

podmínky památkové péče. 

 

V přístupu ke konverzím vidíme ještě stále snahu o „zkrášlování“ původních historických 

objektů a konstrukcí. Dochází často k jejich důkladnému očištění a novým nátěrům. To však 

není pro uchování autentičnosti památky ţádoucí, nutností je pro zachování památkové 

hodnoty uchovat budovy, technologické zařízení a doplňující konstrukce (spojovací mosty, 

potrubní vedení, apod.) v takovém rozsahu, který dokumentuje celistvost technologie výroby. 

V současné době panuje ještě stále v řadách odborníků nejednota ve způsobu přístupu 

k zachování průmyslových památek. Největší rozporuplnost v řadách odborníků je v oblasti 

zachování autenticity památky – a to jak současné tak taky té budoucí (pro někoho přestává 

být technická památka památkou, kdyţ ztratí své původní technologické zařízení, v případě 

nového vyuţívání jiţ není památka „památkou“ , protoţe v případě nového vyuţívání jiţ není 

autentická…) Tato nejednota byla v mnoha případech základem pro zničení některých 

technických památek v České republice. Někdy je příčinou demolice i liknavost orgánů 

památkové péče ( neochota prohlášení za KP či nedůsledné uplatňování památkového zákona 

ve vztahu k povinnostem vlastníka památky starat se o její dobrý technický stav). Ve většině 

případů však dochází k demolicím z hlediska poţadavku nového vyuţití lukrativních 

pozemků a z neznalostí historických souvislostí, které doprovázely dané průmyslové areály 

od jejich vzniku přes rozvoj aţ po nucený zánik. Tento stav dokumentuje publikace – „co 

jsme si zbořili“, vydaná v roce 2009 (některé významné areály):
29

 

- demolice Ringhofferových závodů v Praze, rok 2000 

                                                
29

 kol.autorů Co jsme si zbořili, 2009 
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demolice byla uskutečněna na základě nejednoty názorů pracovníků památkové péče, 

kteří v té době nebyli schopni pevně definovat památkové hodnoty daného areálu.   

- důl Ronna /č.VII/ Gottwald III v Kladně, rok 2004 

v roce 1997 skončila těţba uhlí, MK ČR areál neprohlásilo za KP na základě špatného 

technického stavu, v roce 2001 začala demolice . Důl patřil k výrazné dominantě 

města. 

- J.H.Altschul a synové, přádelna bavlny v Nové Vsi (Liberecko), významná  

      industriální stavba, blízká secesi, zdemolována kolem roku 2000 

- sklárna Robert Schicketanz v Jablonci nad Nisou, reprezentativní architektura objektů  

      areálu vytvářela atmosféru městské ulice, demolována v roce 2001. Dnes je na jejím    

      místě parkoviště. 

- Drnovický cukrovar Offermann α Co. ve Vyškově, největší továrna v širokém okolí,  

      výroba zrušena v letech 1993/1994, po privatizaci byl areál oddluţen, ale pozemky  

      byly prodány více majitelům a v roce 2001 byl areál demolován. Dnes je zde  

      supermarket LIDL.  

- automobilka Praga v Praze-Libni, nejvýznamnější výrobce osobních i nákladních  

      automobilů.Konstrukce  byly řešeny progresivně-poprvé pouţity stropy ze  

      ţelezobetonu. Soubor objektů tvořil pohledovou dominantu. Demolováno v roce 2002. 

 

V současné době je i na území ČR jiţ poměrně velké mnoţství areálů a staveb, které byly 

vráceny zpět do ţivota, dostaly novou funkci a byly opět zapojeny do ţivota města. Patří zde: 

-Brno – ze strojírenského závodu vzniklo komerční centrum Vaňkovka (galerie, obchody,  

 restaurace, parkování) 

-Praha - Corso Karlín – z původního strojírenského závodu-střiţna plechů- byla vytvořena  

 administrativní budova ( dostavovaná část je v kontrastu s původním objektem 

-Praha – Holešovice – z areálu pivovaru vzniklo obytné, administrativní a obchodní centrum   

 s názvem A7 Aréna ( bydlení formou dostavby k původním budovám-došlo tak k vytvoření  

 charakteristického městského bloku zástavby) 

-Hradec Králové – přestavba bývalého pivovaru na administrativní a komerční  

 centrum,dokončeno 2007 

-Lanškroun – z kníţecího pivovaru, umístěného v centru města, je vytvořeno kvalitní městské  

 prostředí (inspirace v tvorbě prostorů dle Camila Sitteho) s funkcemi: administrativa, by-  

 dlení, sportovní a zábavní komplex, ve výstavbě je  hotel, společenský dům, minipivovar 

-Ostrava – z bývalého dolu Eduard Urx je dnes Hornické muzeum s trvalými expozicemi,  
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 prohlídkovou trasou, moţností sfárat, harendou a kapličkou. Areál je doplněn sportovními  

 prvky tak, aby byl vyuţit a atraktivní.
69

 

-Ostrava – prostory bývalého černouhelného dolu Michal jsou dnes vyuţívány jako    

 instalovaný objekt a sídlo Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v  

 Ostravě.
69

 

 

Co by mělo být výsledkem konverzí (shrnutí výše uvedeného textu): 

Vzhledem k různorodosti a specifice průmyslového odvětví je nutné prováděné konverze 

v kaţdém oboru průmyslu posuzovat zvlášť. Z hlediska kvality by uţ neměly přetrvávat 

názory a postupy, které vedly k radosti nad tím, ţe se pro památku našlo vyuţití-ţe tedy nová 

funkce zachránila objekt. Zcela jasně by měla být stanovena památková hodnota, jedinečnost 

památky, která by byla oddělena od méně významných prvků a potom formou kompromisu 

dojít k optimálnímu návrhu na řešení konverze. 

Z hlediska konečného působení by měly být zásahy do průmyslových památek, vedoucí 

k obnově, takové, aby byly respektovány původní stavební, provozní a technické znaky 

staveb. Ty by neměly být potlačeny nově vkládanými konstrukcemi. V případě, ţe tento 

postup není dodrţen, nelze hovořit o  záchraně průmyslové památky, ale pouze o jejím novém 

vyuţití. 

 

V ČR v současné době působí několik organizací, zabývajících se problematikou ochrany 

průmyslového dědictví. Jsou to: 

- Sekce ochrany průmyslového dědictví - zaloţená v roce 1987 v Praze při NTM, vznikla 

jako základna nejen pro zodpovězení otázek souvisejících s historií a rozvojem průmyslového 

dědictví , ale rovněţ jako moţnost hledání odpovědi na znovuzapojení těchto památek do 

ţivota města. Sekce se stala základnou, která měla podněcovat zájem o tuto skupinu památek. 

Vznik souvisel i se zaměřením na průmyslové památky na FA ČVUT. Její funkcí bylo 

objevovat, shromaţďovat a publikovat technické památky. Později byly cíle Sekce 

specifikovány – došlo k publikování problematiky TP v tisku - časopis FORUM. Sekce se 

stala jedním z mnoha členů TICCIH, a tím získala granty na podporu výzkumu průmyslových 

památek. 

- Kolegium pro technické památky při ČKAIT a ČSSI –vzniklo za účelem popularizace 

záchrany průmyslového dědictví 

                                                
69 PACLOVÁ,H. Moţnosti pro nové vyuţití technických památek v Ostravě, In Sborník vědeckých prací VŠB –       

    TU Ostrava, 2011 
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- VCPD (Výzkumné centrum průmyslového dědictví) - zaloţeno v roce 2002 při ČVUT v 

Praze, vznik byl iniciován členy Sekce, jehoţ cílem je mapovat a vyhodnocovat průmyslové 

dědictví  po restrukturalizaci  průmyslových staveb  v  ČR. Výsledkem  práce je  vytvoření  

registru průmyslového dědictví  ČR. Obsahuje cca 10 tis.hesel. Je podkladem pro posuzování 

míry a hledání nástrojů památkové ochrany, je referenčním zdrojem informací pro MK ČR při 

prohlašování historických průmyslových staveb za kulturní památky. Význam Registru  (v 

digitální prezentaci) jako nástroje pro uchování průmyslových staveb je především v tom, ţe 

umoţňuje při vlastním výzkumu spolupráci mezi profesionálními a amatérskými znalci a 

studenty.  Tato databáze je propojena i se systémem GPS a tak je moţné pouţít nasbírané 

informace také  v oblasti rozvoje turistického ruchu - pro sestavení nabídky tradičních cílů 

turistiky nebo sestavení tras alternativní turistiky. 

Vedlejším produktem je publikační činnost. VCPD spolupracuje s širokým okruhem externích 

odborníků a s vysokými školami - dochází  tak  k propojení teorie a praxe. Výstupy této orga-

nizace tak jsou v oblasti vědecké, pedagogické, odborně-osvětové a prezentační. 

Mezi nejvýznamnější publikace můţeme zařadit: 

-Meziválečná průmyslová architektura, vydána v roce 2005 

-Industriální stopy – katalog konverzí industriálních opuštěných objektů v ČR, vydáno 2005  

-Industriální cesty Českým středozápadem-Kladno, Kladensko, Slánsko, Berounsko a  

 Rakovnicko, průvodce , vydán v roce 2007 

-Praţský industriál – stručný průvodce technickými stavbami Prahy, vydán 2007 

-Industriál Libereckého kraje, rok vydání 2007 

-Vodní dílo v krajině, vydáno v roce 2007 

-České a moravské pivovary, vydáno v roce 2007 

-Industriál_paměť_východiska, publikace o konverzích technických památek, vydáno 2007.
30

 

Z výčtu publikovaných prací vidíme, ţe činnost VCPD je určena pro informování široké  

veřejnosti . Slouţí pro seznámení čtenářů s historickým odkazem v oblasti vývoje technických 

a průmyslových památek, jejichţ zastoupení v ČR je velmi bohaté. 

 

Pravidelně pořádanou akcí je Bienále technických památek Industriální stopy - pořádané 

co 2 roky, první bylo v roce 2001. Za úkol má seznámit nejen odborníky, ale i širokou 

veřejnost s problematikou zachování technických a průmyslových památek. Bienále se účastní 

rovněţ odborníci na průmyslové památky ze zahraničí. Bienále má část teoretickou - tedy 

odborný seminář a doprovodnou- exkurzi  po průmyslových památkách. Ve městech, kde  

                                                
30

 www.vcpd.cvut.cz  

http://www.vcpd.cvut.cz/


 35 

probíhají odborné exkurze je plánováno v souběhu spoustu dalších akcí na podporu záchrany 

historického technického dědictví.
67

 

 

Pro ochranu technických památek není v současné době v památkové péči dostatek 

specialistů. Pouze NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě má oddělení specializované na 

technické památky. 

Ve vysokém školství je nutné zavést obor pro zajištění odborníků na problematiku 

technických památek. V současné době se vyučuje Studium industriální archeologie a  na 

FAST ČVUT v Praze byl nově akreditován v roce 2008 studijní program s názvem „Trvale 

udrţitelný rozvoj a průmyslové dědictví“.
31

 

 

Jedním z největších problémů památkové péče, které se v současné době řeší je uchování 

technologických zařízení ( převoz do technického muzea, převoz do prostředí jiné památky, 

ponechání zařízení na místě- nutno zváţit budoucí vyuţití). 

 

 

Postupný vývoj názorů k zachování průmyslových památek až po koncepce konverzí 

v ČR: 

-Na počátku převaţovaly názory směřující k totálním demolicím  (př: nádraţí Praha-Těšnov,  

 Ostrava-Koksovna Karolina, cukrovar ve Vyškově na Moravě) 

-Později došlo k výběru charakteristických reprezentantů industriálních areálů a objektů  

 s cílem je pro jejich hodnoty konzervovat. Současným trendem obnovy těchto památek je  

 tzv.“teorie posledního pracovního dne“. 
32

 Podle ní zůstávají zachovány v objektech a   

 areálech průmyslových památek věci tak, jako by je včera opustili poslední zaměstnanci –   

 ohmatané zábradlí, různé nápisy  na stěnách, informační tabulky, prošlapaná schodiště,  

 špinavé stěny, technologická zařízení na původním místě-to vše dokazuje nedávnou činnost  

 památky (př: důl Michal v Ostravě). 

-Narůstáním společenského povědomí o historické nutnosti zachování průmyslových památek  

 došlo ke stadiu, kdy některé z  areálů měly být zachovány a  nově vyuţity - prostřednictvím  

 úprav, přístaveb a  dostaveb -  a vtaţeny do urbanismu města  (př: administrativní centrum 

CORSO Praha-Karlín, Holešovický pivovar v Praze, obchodní  centrum Vaňkovka v Brně). 

                                                
67 PACLOVÁ,H.,WALICA,R.,FERKO,M. 4.mezinárodní bienále Industriální stopy 2007, Urbanismus a územní      

    rozvoj 1/2008 
31 Akreditace oboru v doktorském studiu na na FAST ČVUT v Praze 
32

 MATĚJ,M. Autenticita technických a průmyslových památek a památková péče,  ERA 21, č. 4/2003,     

     str.65-67        
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-V poslední době se objevují názory, prezentované rozsáhlými urbanistickými projekty, které  

 se zabývají řešením velkých průmyslových území  (př: integrace území do městského 

organismu, hledání atraktivního vyuţití – pro město či  region – př. EMSCHER PARK 

v Německu, areál PHOENIX v Dortmundu, v ČR plánovaná  regenerace rozsáhlé plochy po 

koksovně Karolina v Ostravě s následným začleněním do centrální části města). 

 

 

Proč přetrvává nevole k ochraně průmyslových památek? Zhodnocení konverzí. 

 

Většina těchto průmyslových památek vznikla v poslední třetině 19.stol. nebo v první třetině 

20.stol. Jednalo se tedy převáţně o závody soukromé, které byly po roce 1948 znárodněny a 

měly být proto v 90.letech odstraněny co by “doklady budovatelských symbolů“. Přitom 

mnohé z těchto areálů si prošly dlouhou historií vzniku a staly se vesměs symbolem města, ve 

kterém vznikly. Do roku 1918-tedy doby vzniku samostatného Československého státu byl jiţ 

základní průmysl vybudován, v Českých zemích bylo umístěno téměř 70% průmyslu celého 

Rakousko-Uherska a v následujících letech byl dále rozvíjen a doplňován o moderní 

technologie a objekty sluţeb a bydlení pro zaměstnance. Po roce 1989 doplatila spousta 

průmyslových památek také na nepřehledné právní prostředí, neboť kuponová privatizace 

způsobila nepřehlednost v majetkových vztazích podniků. Spoustu areálů také skončilo 

v konkurzech a jako zástavy u bank. Proto i po 20-ti letech mnoho z areálů zůstává bez 

návrhu na nové vyuţití, protoţ nejsou vyjasněny majetkoprávní vztahy. Během této doby 

přišly však areály o to nejcennější - většinou o technologická zařízení a další významné 

atributy. 

 

Dalo by se říci, ţe v posledních dvou desetiletích ztratilo mnoho průmyslových areálů svou 

původní funkci. V některých začala fungovat nová výrobní funkce, mnohé zůstaly prázdné, 

opuštěné a mnoho jich bylo zdemolováno a na jejich místě byly postaveny nové stavby ( ze 

zjištěných podkladů to jsou především levné stavby supermarketů, parkoviště a zelené 

plochy).  

Příčiny demolic byly různé: 

- jak jiţ bylo zmíněno jsou to nevyřešené majetkové vztahy 

- špatný technický stav, opotřebování 

- finanční spekulace 

- předsudky veřejnosti 

- v neposlední řadě rozdílné názory k přístupu obnovy památek. 
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Rovněţ v oblasti prezentace byl učiněn velký pokrok. Mimo publikace a odborné články bylo 

uspořádáno velké mnoţství odborných seminářů, konferencí doprovázených exkurzemi a 

výstavami. Odborné sloţky a organizace mezi sebou spolupracují: VCPD při ČVUT, ČKAIT, 

ČSSI, NPÚ, Národní a technická muzea a vysoké školy. Mnohé z památek se podařilo 

obnovit, najít správné vyuţití a vrátit opuštěné areály zpět do ţivota města. Ne ve všech 

případech dopadly konverze „dobře“.
68

 Ne vţdy byly zachovány významné památkové 

hodnoty památek. Ale i tyto příklady nového vyuţití ( a s tím spojených stavebních úprav) 

budou slouţit jako vzory pro další odbornou práci při hledání moţností zapojení opuštěných 

areálů do ţivota. 

 

 

3.2.3 Názory odborníků ČR k problematice řešení konverzí průmyslových památek  

 

V České republice se v současné době problematikou konverzí technických a průmyslových 

památek zabývá několik významných specialistů. Patří k nim jak teoretikové tak i specialisté, 

kteří se zabývají nejen historií objektů, ale zároveň sami konverze těchto areálů navrhují. Patří 

zde:  

-prof. ing.arch. Helena Zemánková , CSc. (VUT Brno, Fakulta architektury, Ústav navrhování  

 VI.),  

-PhDr. Benjamin Fragner (ČVUT Praha, Fakulta architektury, Ústav teorie a dějin  

 architektury, ředitel VCPD),  

-prof. ing.arch. Tomáš Šenberger (ČVUT Praha, Fakulta stavební, katedra architektury),  

-ing.arch. Eva Dvořáková (Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha). 

 

Prof.Ing.arch.Helena Zemánková, CSc.  

Ve své práci se zabývá jak teorií konverzí, tak i návrhy na nové vyuţívání opuštěných areálů 

průmyslových památek. Mezi hlavní zásady pro uskutečnění konverzí řadí: 

-architektonickou kvalitu, která patří mezi rozhodující kriteria, směřující k zachování  

 průmyslových  památek 

-tvorba v historickém prostředí nutí pracovat autory s ohledem na dochovanou architekturu,   

 její detaily, nutí pracovat jejich představivost a fantazii 

-při tvorbě v historickém prostředí dochází k překrývání a prolínání historického a soudobého  

                                                
68 PAXLOVÁ,H.,WALICA,R. Byl zde urbanizovaný prostor, co je zde nyní? Brownfield…Periferie města…? 

Urbanizmus a územní plánování 3/2010 
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 tvarosloví 

-vztah mezi formou (hmotou) a funkcí (obsahem) je dialektický, coţ se projevuje zejména při  

 konverzích 

-v konverzích je pozitivním řešením oţivení továrny modifikovanou výrobní funkcí  

 (popřípadě části areálu) 

-pro rozsáhlé průmyslové areály v centrech měst platí, ţe je důleţité kromě architektonického  

 vzhledu zachovat i původní urbanistickou strukturu, tak se vytvoří podmínky pro zdařilou  

 konverzi se zachováním památkových hodnot areálu 

-na počátku konverze je nutné stanovit, zda památka je kompatibilní k přijetí nové funkce  

 (v ČR platnost mnohých právních stavebních předpisů –hygiena, poţárníci, ZTP, typologie-  

 mohou mít v konečné fázi negativní dopad na architektonickou kvalitu a zapříčiní ztrátu       

 historického charakteru budov). 

-konverze ( tedy obecně funkční proměna) kaţdého průmyslového areálu vyţaduje speciální  

 přístup ( nelze srovnávat).  

 

Příklady konverzí: 

-H.Zemánková, V.Zemánek: Pracoviště vedení VUT Brno, ul.Antonínská - konverze   

 Biskupského alumnátu- neprůmyslový brownfield, realizace 1999 

-H.Zemánková, V.Zemánek: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta  

 chemická VUT, Brno, Pod Palackého vrchem – konverze neprůmyslového areálu pro výrobu  

 optiky pro vojenské účely, realizace 1995-98 

 

PhDr. Benjamin Frágner  

 

Zabývá se teoretickými východisky jak skloubit historii a současnost ve vyuţití průmyslových 

památek; více se zajímá o historii areálů, o jejich působení ve městě o dopad na strukturu 

města i ţivotní prostředí, zabývá se teorií pro stanovení zásad hledání nových moţností 

vyuţití těchto areálů. Konverzi areálů PP vnímá z hlediska opětovného vtaţení do ţivota ve 

třech hlavních krocích: 

-z hlediska místa-kdy památky působí jako ohnisko rozvoje nových urbanistických kompozic 

-z hlediska tvaru-konverze objektů obohacuje prostředí propojením významů, stylů a  

 informací 
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-z hlediska vytvoření programu-vytvoření předpokladů pro udrţitelný rozvoj-rozpoznání  

hodnot a formulování vize. 
33

 

Mezi hlavní názory k problematice průmyslových památek se řadí: 

-v současné době panuje v řadách odborné veřejnosti nejednota názorů, dle jeho mínění  

 nemají v ČR průmyslového památky ještě dostatečnou společenskou váhu 

-odborníci z řad ochránců průmyslových památek se snaţí o zviditelnění problému a o  

 prezentaci nutnosti zachovat i tuto část historického dědictví 

-mezi základní způsoby, jak vyuţít do budoucnosti opuštěné průmyslové památky, řadí: 

    -jejich zachování (konzervace) 

    -demolici a výstavbu nových objektů 

    -architektonickou přestavbu. 

-největší problém vidí v hledání nového vyuţití z hlediska obsahu památky: co s prázdným  

 obalem-jakou novou funkci do něj vloţit? 

-největší obavy má v etapě konverze z ničení památkových hodnot průmyslových areálů, pro  

 které byly na počátku zaevidovány jako památky. Vyplývá to z jeho citátu: 

 „Nebezpečí vyprazdňování zbytku odkazu, toho jediného, co většinou zůstává, intaktního   

 stavebního díla. Rubem zájmu je totiţ aktuálnější ohroţení hodnot, které kdysi na počátku  

 byly motivem a argumentem pro nové vyuţití.“
34

 

-důvody proč zachovávat průmyslové památky vidí v tom, ţe kaţdé město je něčím zvláštní,  

 má něco co vybočuje z dnešního unifikovaného světa a to něco se snaţí vyuţít pro svoje  

 zviditelnění a zatraktivnění 

-problém vidí v mezní hranici mezi provádění konverzí- tedy kde si ještě památka zachovává  

 svou jedinečnost a dynamiku a kde jiţ rekonstrukce dosáhla takového stavu, ţe vše   

 památkové mizí pod pozlátkou nové vznikající repliky- pak se ptáme, zda takováto obnova  

 má ještě cenu…. 

-za nepřítele památek povaţuje peníze – zejména v případě, jeli památka v centru, pak  

 investora zajímá pouze to, aby mu výstavba přinesla co největší zisk… 

 

Příklady konverzí:  

PhDr. Benjamin Frágner je především teoretik, realizace návrhu řešení na nové vyuţití nemá, 

ale je autorem a spoluautorem několika odborných publikací, článků a je spolutvůrcem 

                                                
33 FRAGNER,B. Konverze=lokalita+architektura+růst hodnoty+trvale udrţitelný rozvoj,2008  
34

 FRAGNER, B. Vykročení z industriálního skanzenu, In Průmyslové dědictví, sborník příspěvků   

    z Mezinárodního bienále Industriální stopy, str. 132,  2008 
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sborníků z mezinárodních konferencí Industriální stopy. Mezi jeho nejznámější publikaci 

patří: industriál_paměť_východiska z roku 2007
35

.   

 

Prof. ing.arch. Tomáš Šenberger 

Působí jako teoretik v oblasti záchrany PP, architekt a pedagog na FAST ČVUT v Praze. 

-při své práci  klade zejména důraz na prezentaci zástupců průmyslového dědictví (vidí v ČR 

nedoceněný význam průmyslové revoluce) – formou prezentací- na konferencích, seminářích, 

publikování,  výuka  odborníků, atd.  

-při provádění konverzí preferuje zachování původního stavu, atmosféry bez snahy o  

 vylepšení vzhledu; pro nové vyuţívání jsou nejdůleţitější dva prvky: 

 umístění lokality-velkou roli hraje umístění v centru města nebo v jiných částech, 

záleţí na velikosti města a jeho atraktivitě; v centru je vţdy snaha lokalitu co nejlépe 

ekonomicky zhodnotit-pak většinou vyvstává problém s vyuţitím existujících 

budov. V okrajových částech a neprosperujících místech je nové vyuţití velmi 

problematické, chybí zde příliv kapitálu a areály zůstávají opuštěné. 

 charakter objektu-nutno znát přizpůsobivost architektonické a stavební kvality 

budovy, jejich stavební a technický stav (poţární bezpečnost, únosnost konstrukcí, 

pouţitý materiál, zlepšení tepelných odporů). V této souvislosti je dobré spojení 

s územně plánovací dokumentací, kde vyčteme moţnosti funkčního vyuţití území. 

-nové prvky, které se musejí vkládat do průmyslových památek slouţí pro zajištění nově  

 zvolené funkce a musejí se jednoznačně odlišovat od autentických historických prvků,  

 naproti tomu opravy exteriérů zachovalých budov je nutno provádět s pomocí původních  

 prvků a s ohledem na charakter architektury 

-v případě zachování technologického zařízení klade maximální důraz na jeho zachování 

-ze strany památkové péče vidí nutnost v jasném stanovení památkových hodnot 

-spatřuje památkovou hodnotu průmyslových areálů a staveb ve dvou rovinách: 

  1. význam typologie areálu v oborové skupině 

  2. význam zachování jak autentického stavu objektů tak technologického zařízení (podstaty  

      výrobního procesu)
36

 

 

Příklady konverzí: 

-návrh projektu konverze depa Masarykova nádraţí v Praze-Ţelezniční muzeum, rok 2000 

                                                
35 DVOŘÁKOVÁ,E.,FRAGNER,B.,ŠENBERGER,T. Industriál_paměť_východiska,2007 
36 ŠENBERGER,T. Pravda posledního pracovního dne, Důl Michal, zachování a nové vyuţití průmyslové  

     památky,  FORUM 4/2001 
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 autoři: Šenberger, Šenbergerová 

-projekt na konverzi textilní továrny Moravan v Brně – byty, kanceláře, sluţby 

 

Ing.arch. Eva Dvořáková 

Dlouhodobě pracuje v odborné organizaci- v Národním památkovém ústavu- ústředním 

odborném pracovišti v Praze, v oddělení ochrany technických památek. Vykonává odborný 

dohled při stavebních úpravách NKP technického zaměření na území celé české republiky. 

Podílí se na výzkumu v oblasti technických památek a navrhuje nové areály k zápisu do 

seznamu nemovitých kulturních památek. K hlavním názorům patří: 

-úkolem památkové péče je dokumentovat a chránit historické dědictví jako jeden z činitelů  

 společenského vývoje. Mezi historický odkaz patří bezesporu i technické a průmyslové  

 památky. 

-největší problém spatřuje v zachování technologických zařízeních (velikost, stav, údrţba,  

 místo, financování, atp,) 

-spatřuje problém v nevoli zachovávat technické památky ve dvou  rovinách: 

     - jsou to památky „kapitalismu“ 

     - na straně druhé to jsou pozůstatky socialistického budování-tedy areály spojované    

       s heslem“postavíme vše nové a lepší“
37

 

-spatřuje  zlepšení situace v zavedení speciálního vysokoškolského studia zaměřeného na  

 problematiku průmyslových památek. 

 

Příklady konverzí:  

Ing.arch. Eva Dvořáková je zejména teoretikem a památkářem-vykonává odbornou činnost na 

úseku ochrany technických památek. Je autorkou mnoha odborných článků a spoluautorkou 

publikace: industriál_paměť_východiska z roku 2007.
35

   

 

 

Souhrn zásad,  názorů a postojů významných specialistů v oboru ochrany průmyslového 

dědictví : 

 

-před návrhem na nové vyuţití stanovit jasně památkové hodnoty kaţdé památky 

-v případě zachování technologického zařízení-toto zachovat na místě-doklad výroby 

-v případech, kde se nezachovala technologie a architektura prošla podstatnými změnami,  

                                                
37

 DVOŘÁKOVÁ,E. Průmyslové dědictví a limity jeho industriální ochrany v české republice, in Průmyslové   

     dědictví, sborník příspěvků, 2008, str.136   
35
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  vzniká prostor pro snadnější nalezení nového vyuţití-převaţují pragmatické argumenty a  

  materiální hodnoty-originálním řešením nového vyuţití je potom takové, které do současné   

  doby , za pouţití soudobých materiálů zakomponuje historické prvky a zachová atmosféru  

  bývalého průmyslového prostředí 

-důleţitost prezentace průmyslového dědictví. 

 

3.2.4 Postoj památkové péče, právní prostředí pro ochranu památek  

 

Technické památky, přestoţe patří k základům historického dědictví kaţdého národa, stály 

v ČR dlouhou dobu ve stínu ostatních oborů památkové péče. Zájem uměleckých historiků, 

teoretiků a badatelů se soustředil především na zkoumání atraktivních děl profánní  a církevní 

architektury. Mezi světovými válkami se projevoval zájem o technická díla převáţně z doby 

předindustriální – mosty, vodní stavby, mlýny, kovárny a manufaktury. Tento trend 

pokračoval i po 2.sv.válce. O industriální památky nebyl zájem, protoţe v mnoha případech se 

jednalo o zchátralé, sešlé areály se ztrátou jejich původní funkčnosti. Teprve aţ v 50.letech 

20.století se u nás postupně začalo hovořit o ochraně technických památek a byly vytvořeny 

první seznamy. Do oblasti zájmu spadala díla inţenýrská, průmyslové a vodohospodářské 

stavby, dále stavby zemědělské a potravinářské výroby, stavby s rukodělnou řemeslnou prací 

a to jak s mechanizovaným zařízením, tak i bez něj. Z podkladů těchto soupisů pak  čerpal 

vznikající státní seznam nemovitých kulturních památek, který nabyl platnosti v roce 1958 

vydáním zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. 
38

 

 

Hlavním nástrojem zákona byl Ústřední seznam kulturních památek, který v té době čítal cca 

30 tis.hesel, z nichţ okolo 1 tis. byly technické památky. Systematické doplňování seznamu 

tento zákon neumoţňoval. 

Měřítkem pro zaevidování památek  průmyslového charakteru byla především technická 

unikátnost, stáří objektu a architektonická hodnota. Hodnocení památek podle stáří způsobilo, 

ţe se dlouhou dobu ochrana nezaobírala objekty a areály později vzniklých průmyslových 

areálů a staveb. Do 70.let 20.stol. byly zapisovány převáţně technické památky z 

předindustriálního období. Doba industrializace byla povaţována za etapu vývoje společnosti, 

kterou není třeba významně chránit. Uvaţovalo se také o moţnosti, ţe budou vybrány 

nejhodnotnější technologická zařízení a ta budou uloţena do specializovaných muzeí. 
39

 

                                                
38 DVOŘÁKOVÁ,E. Technické dědictví a výzkumy v České republice, Fórum architektury, 2002 
39

 Brownfields a průmyslové dědictví-nástroje rehabilitace sídel a krajiny, 2004 



 43 

Tyto stavby byly postupně, po ukončení jejich funkčnosti, likvidovány. Mnohdy se jednalo o 

areály, které vtiskly neopakovatelný ráz mnoha našim městům, ovlivnily jejich další rozvoj a 

někde  se  staly i symboly charakterizující  tato sídla. Rozsáhlé  demolice  některých  význam- 

ných průmyslových areálů a nedostatek specialistů pro technické památky vedly v 80.letech 

20.stol. k zaloţení několika významných organizací zabývajících se problematikou záchrany 

průmyslového dědictví- Sekce ochrany průmyslového dědictví a VCPD.  

 

Nový zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči dále umoţnil rozšiřování a doplňování 

stávajícího seznamu kulturních památek a postupně byla zahájena systematická práce na 

úseku průzkumu technických památek. Výzkum průmyslového dědictví  neustále probíhá. Je 

rozdělen do dvou částí: 

-průzkum plošný (zachycení dochovaných staveb v terénu) 

-průzkum oborový (výzkum dle jednotlivých výrobních odvětví). 

Dnes je stav Ústředního seznamu kulturních památek následující: 

-je evidováno celkem 40 tis. památek 

-z toho je cca 2 800 technického charakteru. 
35

 

Pro technické (průmyslové) památky to znamená téměř trojnásobný nárůst od roku 1958. 

 

Prohlašování za kulturní památku se tedy děje podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči ve znění pozdějších předpisů (změny č.139/1999 Sb. a č. 538/2002 Sb.) a 

podle prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon a dále podle 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, který určuje průběh prohlašování, stanoví účastníky 

řízení a v neposlední řadě je ochrana kulturního dědictví zakotvena i v zákoně č.183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (§ 18-Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a 

rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou sloţku 

prostředí ţivota obyvatel a základ jejich totoţnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro 

hospodárné vyuţívání zastavěného území a nezastavitelných pozemků. Dále § 90-V územním 

řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr ţadatele v souladu: 

b)s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s poţadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot území.) 

Kulturní památky prohlašuje MK ČR. Do roku 1989 byly prohlašovány jako „zvláštní zájem 

socialistické republiky“. V roce 1994 potvrdil Ústavní soud, ţe i v demokratické společnosti 

                                                
35

 DVOŘÁKOVÁ,E.,FRAGNER,B.,ŠENBERGER,T. industriál_paměť_východiska,2007, str.13 
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je nutné památky hájit a ţe to není zásah do vlastnických práv. Od roku 2005 pouţívá MK ČR 

při zápisech  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a zde se stává účastníkem procesu 

prohlašování jiţ i samotný vlastník nově prohlašované památky (většinou jsou reakce 

vlastníků zaujaté a negativní). Od této doby je viditelné, ţe poklesl počet nově 

prohlašovaných KP, do procesu prohlašování totiţ vstoupila problematika politicko-

ekonomická. Neboť zde někdy nejde o stavby, ale lukrativní pozemky, na kterých nově 

prohlašované památky stojí.  

 

Chceme-li si uchovat kulturní statky, které jsou svědky  technické vyspělosti a řemeslné 

zručnosti, musíme usilovat především o jejich začlenění do soudobého ţivota. Prohlášením za 

KP není zdaleka památková ochrana zajištěna. Je nutno provést stavebně historický průzkum 

a následně vypracovat projekt konverze technické památky. Teprve tento krok zaručí její 

zachování. V praxi to vypadá tak, ţe je moţné zabezpečit jen tu památku, která bude 

vyuţívána, a proto i udrţována. Mnoha památkám je nutné najít nové vyuţití. Pro 

zabezpečení památek je nutný i další limitující faktor a to je technická zachovalost. 

Předpokladem úspěšné konverze je důkladná znalost technického stavu autentické hmoty i 

jednotlivých konstrukcí. Často je nutné rozhodnout, které z konstrukcí je moţné ještě 

zachovat a  které naopak jsou  tak špatné, ţe  jejich  záchrana  by  byla neúnosná. Památky  po  

ukončení funkčnosti jsou ohroţeny přírodními vlivy a působením člověka (mnohé byly zcela 

rozebrány a zničeny člověkem, jinde příroda dokončila zkázu). 

Při záchraně nemovitých technických památek se v 70. a 80.letech pouţívaly nejvíce metody 

památkové konzervace 
18

, která zastavila jejich rozklad a uchovala tak památku v její hmotě. 

Druhou z metod byla celková obnova, která se neomezovala jen na zajištění dobrého 

technického stavu, ale řešila také nové vyuţití. Památky se zachovávaly ve většině případů na 

svém místě - tedy „in situ“, zvláštním opatřením pro záchranu památky bylo její úplné 

rozebrání a přemístění na jiné, kde by nebyla ohroţována - např. do muzea v přírodě. 

 

Základem péče o technické památky je tedy jejich evidence ve státním seznamu nemovitých 

kulturních památek a stanovení metod jejich ochrany a konzervace. Na půdě památkových 

ústavů bylo zpracováno několik koncepčních materiálů :  

-Hodnocení nemovitých technických památek pro účely diferencovaného přístupu  

                                                
18 MAZÁČ,J. Technické kulturní památky, Ostrava 2003 

 

 



 45 

 k technickým památkám zachovaným v terénu 

-Metodika tvorby programů záchrany, obnovy a společenského vyuţití nemovitých  

 technických památek 

 

 

-Program soustavné péče o nemovité kulturní památky – ztroskotal na nedostatcích stavebních  

 kapacit 

-Program „E“ – koncepce se pokusila delimitovat úkoly při obnově technických památek na   

 jednotlivé rezorty-koncepce nebyla MK ČSR nikdy schválena. 
40

 

 

Obnovy technických památek byly prováděny i odbornými organizacemi památkové péče-

jednalo se převáţně o technické objekty, které slouţily jako prohlídkové objekty. Rovněţ 

soukromí vlastníci se snaţili o obnovu těchto objektů - obnovy převáţně pro rekreační účely. 

Mnozí z nich však památky neudrţovali nebo je uţívali  způsobem nepřiměřeným jejich 

kapacitním moţnostem. 

Metodika a výsledky ochrany technických památek vţdy závisely na politickém názoru 

současné doby. 
41

 

 

Od roku 1995 vedl Státní ústav památkové péče programový projekt MK ČR  s názvem 

„Výzkum industriálních a technických objektů a areálů“. Výzkum probíhal současně na dvou 

pracovištích: v Ústavu památkové péče v Praze a na FA VUT v Brně. Výstupy lze povaţovat 

za startovní materiály pro konverze průmyslových objektů. Vzhledem k situaci byl tento úkol 

příleţitostí k posílení bádání v oblasti technických památek, které dosud stálo na okraji zájmů 

nejen památkové péče, ale i široké veřejnosti. Cílem šestiletého projektu bylo zmapovat 

unikátní technické dědictví v ČR, soustředit co nejvíce poznatků, dokumentů a fotografií o 

nejhodnotnějších areálech. Co se týká oblasti hornictví, podrobnou dokumentaci zpracoval 

Státní památkový ústav v Ostravě pod vedením Miloše Matěje a lze jej povaţovat za jeden 

z prvních ucelených přehledů jednoho výrobního odvětví na území  celé ČR. 
38

  

 

Od roku 1999 se odbor ochrany technických památek Národního památkového ústavu – 

územního odborného pracoviště v Ostravě zabývá systematickou dokumentací průmyslu 

v České republice. Prvními výstupy  byla hodnocení jednotlivých výrobních odvětví, 

                                                
40 DVOŘÁKOVÁ,E. Technické památky, Zprávy památkové péče,1993 
41 VONDRA,J. Počátky péče o technické památky, Zprávy památkové péče, 1993 
38

 DVOŘÁKOVÁ,E. Technické dědictví a výzkumy v České republice, Fórum architektury 2/2002 
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v současné době se provádí plošný výzkum.  Terénní práce je doprovázena dohledáním 

plánové a spisové dokumentace v archivech, na stavebních úřadech, z indikačních skic, 

pamětních knih a dalších moţných zdrojů. Podklady pro jednotlivé stavby jsou srovnány 

podle obcí a podle oborů. Zde  najdeme  základní informace  o  technické  či průmyslové 

památce a nalezneme seznam vytipovaných objektů či areálů k zápisu do státního seznamu 

nemovitých kulturních památek. 

 

V roce 2000 na Mezinárodním semináři Otázky ochrany a péče o technické kulturní památky 

a průmyslové dědictví bylo navrţeno konání odborných setkání pro širokou veřejnost. Tak se 

v sudé roky pořádají odborné konference a v liché roky bienále. První bienále na propagaci 

záchrany technických památek se konalo v Praze v roce 2001. Další bienále konané v letech 

2003, 2005, 2007 a  2009 se jiţ konaly pod názvem Industriální stopy. Vedle odborných 

konferencí jsou při této příleţitosti konány výstavy, performance, kulturní pořady a exkurze 

do průmyslových areálů, kde byla ukončena původní činnost.
42

  

 

Pro představu uvádím příklad zastoupení KP průmyslového charakteru v jednotlivých krajích 

(do výčtu nebyly zahrnuty památky dopravních staveb,protoţe se jimi práce nezabývá ; první 

číslo udává celkový počet KP, druhé pak je číslo zastoupení průmyslových a technických 

památek-informace  k datu 9/2010): 

-Moravskoslezský kraj – 2062; cca 70 KP (nejvíce byly zastoupeny: doly, hutě, pivovary,  

 elektrocentrály, text.továrny, větrné mlýny) 

-Zlínský kraj – 1435; cca 11 KP (nejvíce se vyskytují vodní a větrné mlýny, pivovary, vodní    

 elektrárny);   

-Olomoucký kraj – 2199; 17 KP (nejvíce zastoupeny pivovary, lihovary, vodní a větrné  

 mlýny, vápenky, rudný důl, sklárna);  

-Jihomoravský kraj – 4255; cca 25 KP ( nejvíce: ţelezárny, strojírny, pivovary, větrné a vodní  

 mlýny); 

-Ústecký kraj – 3512; cca 48 KP (nejvíce se vyskytují pivovary, vodní a větrné mlýny, uhelné   

 doly, textilní továrny, kovárny); 

-Středočeský kraj – 4282; cca 59 KP (nejvíce jsou zastoupeny vodní mlýny, uhelné a rudné  

 doly, pivovary, sklárna, cukrovar) 

-hlavní město Praha – 2080; cca 46 KP (nejvíce se vyskytují vodní mlýny, pivovary,  

 strojírenské  závody, trafostanice, trţnice) 

-Plzeňský kraj – 3169; cca 38 KP ( nejvíce je pivovarů, kováren, vodních mlýnů, skláren, dále  

 se vyskytují strojírny a ţelezárny)  

-Jihočeský kraj – 5508; cca 64 KP ( nejvíce vodní mlýny, kovárny, pivovary, rudné doly,  

 masné krámy) 

-Karlovarský kraj – 1379; cca 19 KP (nejvíce je vodních mlýnů, rudných dolů, uhelných dolů,  

 dále jsou zde porcelánka, jatka a keramická továrna) 

-Liberecký kraj – 2246; cca 34 KP ( nejvíce je zde vodních mlýnů, pivovarů, skláren a  

                                                
42

 DVOŘÁKOVÁ,E. Technické a průmyslové dědictví v průběhu padesáti let, Zprávy památkové péče 5/2008 
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 brusíren skla, dále jsou zde kovárny a textilní továrny) 

-Královehradecký kraj – 2993; cca 42 KP (nejvíce zastoupeny vodní mlýny, kovárny,  

 pivovary, masné krámy, uhelné doly, sklárna, válenka, rudný důl, papírna) 

-Pardubický kraj – 2103; cca 21 KP ( nejvíce je vodních mlýnů, masných krámů, vápenky,   

 pivovary, plynárna, lihovar) 

-Kraj Vysočina – 3037; cca 34 KP (nejvíce jsou zastoupeny vodní mlýny, pivovary, pily,  

 dále je zde kovárna, cihelna, ţelezárna, vápenka) 

 

V oblasti Národních kulturních památek je zastoupení technických velmi nízké (uvedeny 

všechny bez rozlišení původu, zda jsou průmyslové či neprůmyslové): 

-Jihočeský kraj – Vodní mlýn v Holasovicích 

-Karlovarský kraj – rudný důl Jeroným v Čisté 

-Královehradecký kraj – vodní elektrárna – přehrada Les Království v Bílé Třemešné 

-Jihomoravský kraj – Slup-vodní mlýn 

-Olomoucký kraj – papírna ve Velkých Losinách  

                            -  vodní elektrárna v Třeštině 

-Moravskoslezský kraj – Krnov-budova přádelny se vzorkovnou 

                                      - Ostrava-Vítkovice-důl Hlubina a vysoké pece a koksovna  

                                        Vítkovických ţelezáren 

                                - Ostrava 2-kamenouhelný důl Michal. 

 

V kategorii ohroţených památek je vedeno v seznamu celkem 758 hesel, z toho 48 je 

technických a průmyslových památek (nejsou započteny  památky dopravního charakteru). 

Obecně se dá říct, ţe ochrana průmyslových památek v naší republice je teprve na počátku 

své cesty – jedná se o nevyřešené a stále otevřené téma. 

Z uvedeného počtu památkově chráněných objektů je podle  odhadu prof.Benjamina Fragnera 

pouze čtyři sta aţ pět set staveb, které by bylo moţné zahrnout s jistou licencí mezi 

"industriální památky". Vzhledem k tomu, ţe jsme patřili k nejprůmyslovějším oblastem 

rakousko-uherské monarchie není tento počet nijak závratný. 

 

Otázku ochrany technických památek, dějin průmyslu a industriální architektury v České 

republice lze shrnout do několika základních bodů: 

- vzhledem k tomu, ţe se jedná se o relativně mladé odvětví, stále ještě chybí mnoho  

  odborníků pro tuto problematiku - badatelů, historiků-specialistů na TP a archivářů        

- ochrana průmyslových památek je povaţována za něco méně hodnotného, za něco co si   

  zasluhuje pozornost pouze okrajovou  

- Česká republika v pohledu na řešení problematiky spojené s průmyslovými památkami stále    

  ještě zaostává za Západní Evropou  

- studovat můţete v ČR všechny moţné obory - problematiku technických památek a  

příbuzných oborů zatím   jen v Ostravě a v Praze  
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- prezentace technických památek zaostává za jinými obory. Velký rozvoj veřejné prezentace   

  ať formou publikací, průvodců po TP či konferencí nastal v posledních 10 letech. 

- mnozí občané ČR i zahraniční návštěvníci by si prošli třeba Vítkovické ţelezárny, ČKD, či  

  jiné továrny a podniky raději neţ středověké hrady s umělými expozicemi. Bohuţel  

  v současné době moc příleţitostí nemají.  
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4. Metody zpracování hodnotících kriterií 

 
Pro samotné zpracování hodnotících kriterií je nutné provést: 

-vymezení pojmu památková hodnota průmyslových památek  

-studium odborné literatury-teoretické základy pro získání přehledu stavu konverzí v současné    

 době, odborné články vztahující se k dané problematice 

-analýzu navštívených průmyslových památek a vyhodnocení zjištěných informací. 

 

Při návrhu moţných hodnotících kriterií bude nutno se z hlediska zachování památkových 

hodnot zabývat těmito oblastmi: 

-významem a cenou kulturních hodnot 

-společenskou důleţitostí a potřebou ochrany kulturního dědictví 

-klasifikací a specifikací památkových hodnot  

-rozhodnutím, jak se bude k obnově přistupovat-regenerace, zakonzervování, obnova,   

 konverze, stavební úpravy,…. 

-spoluprací vlastníků a orgánů památkové péče. 

 

Při konverzi je nutné skloubit poţadavky vyplývající z památkové hodnoty, stanovit jasně 

podmínky pro obnovu, znát nároky a moţnosti investora, zajistit soulad s územním plánem 

(nová funkce v území), zjistit poţadavky a potřeby nejbliţšího okolí-zajistit návaznost na 

okolní funkce i urbanistickou strukturu.  

 

Při tvorbě hodnotících kriterií jsou vyuţity  informace získané z podkladů a ze závěrů 

hodnocení jiţ proběhlých konverzí průmyslových areálů. Jako moţné varianty řešení 

hodnotících kriterií jsou vyuţity čtyři typy metod hodnocení: 

 

- SWOT analýzu 

- Grafy s % vyjádřením řešeného problému (moţná srovnávací analýza grafů) 

- kategorizace - tabulkové (bodové) hodnocení  

- dále bude pouţita metoda tzv. modelového řešení, kdy na základě provedených rozborů lze  

  na příkladu namodelovat moţnosti nového vyuţití PP. 
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4.1  SWOT analýza 

 

-tj návrh silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné  

 příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

Př: silné stránky: -výjimečnost památky v regionu 

                            -jedinečné architektonické řešení 

                            -zachování části technologických zařízení 

                            -provedený stavebně-historický průzkum  

                            -autor byl významný architekt 

                            -atd. 

    slabé stránky:  -velmi špatný technický stav  

                            -poţadavek zachovat technologie na místě 

                            -nedostupnost historických podkladů 

                            -atd. 

    

   moţná rizika:   -nález historických fragmentů-zdrţení stavby 

                            -zjištění statických poruch 

                            -nemoţná dohoda investora a orgánů památkové péče, atd. 

   příleţitosti:       -vznik nových funkcí 

                            -atraktivita prostředí-příliv návštěvníků 

                            -začlenění nevyuţívané plochy, stavby do struktury města, atd. 

 

Tento hodnotící systém lze pravděpodobně sestavit pro kaţdý areál, hodnotící kriteria však 

budou muset být volena individuálně s ohledem na původní vyuţívání a činnost v areálu. 

 

4.2 Grafy s % vyjádřením řešeného problému 

 

Př:   na  základě  získaných  podkladů jsou vytvořeny grafy, které  zhodnotí  dosavadní úspěch   

v realizovaných konverzích a obnovách průmyslových areálů a  jsou přetransformovány na 

pouţití pro další areály - s moţností předpokladů a předpovědí na areály, u kterých  se teprve 

s konverzí uvaţuje. % vyjádření  by se týkalo stupně a druhů památkových  hodnot - např.  ve 

vztahu  k  provedené  konverzi,  k  vynaloţeným finančním  částkám, k zachovaným 

památkovým hodnotám, atp. 
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4.3 Bodové hodnocení (kategorie dle kvality a významu památkových hodnot) 

 

Na základě zjištěných skutečností z analýzy PP jsou vytvořeny tabulky s obecným bodovým 

hodnocením s různými prvky způsobů památkové ochrany  a hodnocení památkových hodnot 

a pak jedna závěrečná, která  stanoví kategorie PP z hlediska jejich vyuţitelnosti. 

 

(Zde je vyuţita matematická statistika - zpracování hromadných dat v nichţ se závěry 

vyvozují na základě teorie pravděpodobnosti, dále moţnost statistické indukce - kdy na 

základě určitých dat a poznatků hledáme obecný model chování náhodné veličiny-patří zde 

bodový odhad. Pro stanovení kategorií bude vyuţita kombinace obou metod).  

 

4.4 Modelové řešení 

 

Pro moţnost předpovědět druh nového vyuţití průmyslové památky je navrţeno vyuţití i tzv. 

„modelu řešení problému“: 

Řešení obsahuje: 

-pochopení podstaty problému- v tomto případě se jedná o snahu najít nové vyuţití PP při  

 zachování jejích památkových hodnot 

-formulaci úkolů, nástin prostředků k řešení 

-nalezení principu řešení ( je opřený o poznání ze získaných informací-teorie, stav, analýza jiţ  

 proběhlých řešení u jiných, podobných PP). 

 

V případě hledání nového vyuţití PP se bude jednat pravděpodobně o modelaci postupu 

heuristicky-to je takový postup v řešení problematiky pomocí generování hypotéz a následně 

úspěšných postupů. 

 

Objektem poznání bude celá problémová situace - prvky, jevy, které jsou ve vzájemném 

působení mezi sebou. Proces řešení problému se rozpadá do tří fází: 

1. analytická ( zaloţená na získaných podkladech) 

2. operační (volba metody k vyřešení problému, popřípadě volba spojení více metod 

k získání cíle-syntéza) 

3. verifikace (převedení řešení do praxe-kontrola správnosti zvolené metody na vybranou 

situaci). 
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5. Výsledky řešení disertační práce 

5.1 Zhodnocení  realizovaných  konverzí  z hlediska zachování památkových hodnot     

     (podkladový materiál), teorie, vysvětlení pojmu památková hodnota 

 

5.1.1  Teoretické poznatky – význam zachování  průmyslových památek (areálů/staveb)  

Průmyslová výroba patří do sekundárního sektoru lidské ekonomické činnosti (kromě 

těţebního průmyslu, který spadá do sektoru primárního). Vlastní průmyslová výroba, tak jak 

ji dnes známe, se vyvinula počátkem novověku především v Anglii a Nizozemí, odkud se pak 

rozšířila do celého světa. Zvláště v 19. a počátkem 20. století tvořila páteř světové 

ekonomiky. Dnes její význam poněkud upadá díky narůstajícímu vlivu sluţeb a výměny 

informací. Tyto dvě činnosti se někde jiţ staly, jinde teprve stanou hlavní hnací silou světové 

ekonomiky (v počtu zaměstnanců i v objemu vytvořených prostředků). 

Klasifikaci průmyslu můţeme provádět několika způsoby v závislosti na porovnávaných 

vlastnostech. Podle původu pracovního předmětu a jeho stupně přetvoření rozlišujeme těţební 

průmysl (těţba a základní zpracování surovin) a zpracovatelský průmysl (produkce finálních 

výrobků). Z hlediska vyuţívání výrobků rozeznáváme průmysl lehký (produkce spotřebních 

předmětů) a těţký (produkce výrobních zařízení). Podrobnou strukturu průmyslu vytváříme 

na základě srovnávání různých charakteristik (pouţité suroviny, technologie, druhy 

výrobků…). Tak vznikají průmyslová odvětví, která se dále člení na obory-viz.kap.2.2. 

Při umisťování (lokalizaci) průmyslového závodu do krajiny se bral v minulosti v úvahu 

komplexní krajinný potenciál, z něhoţ bylo nutné vybrat ty vlastnosti, které budou mít 

rozhodující vliv na daný závod (kritičtí činitelé lokalizace, kritické lokalizační faktory). 

Potenciál krajiny můţeme rozdělit do tří částí:  

1. Fyzickogeografičtí činitelé – vlivy hydrosféry, atmosféry, georeliéfu, geologického 

sloţení, pedosféry a biosféry. 

2. Socioekonomičtí činitelé – přítomnost surovin a materiálů, dostatek energie, 

pracovních sil (kvantity i kvality), dopravní moţnosti a spotřeba výrobků. 

3. Aglomerační činitelé – umoţňují vytváření prostorových vazeb (informačních, 

distribučních, pracovních, technologických …). 
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Na moţnostech nového vyuţití se podílí samozřejmě i poloha umístění stávající průmyslové 

památky: 

    -v zastavěných částech měst (centra) 

    -v zastavěných částech měst- ve větších vzdálenostech od centra 

    -v příměstských zónách 

    -v okrajových částech malých obcí 

    -v lokalitách mimo urbanizovaný prostor. 

 

Dále lze památky (areály, stavby popřípadě doprovodné pozemky) rozdělit na: 

  -památky, pro které lze nalézt nové vhodné vyuţití ( v rámci trţních mechanismů) 

  -památky, pro které můţe být nalezeno nové vyuţití pouze za asistence   

   veřejných  finančních prostředků 

  -památky, pro které nové vyuţití nelze nalézt, ale přesto je nutné je rekultivovat. 

 

 

5.1.2 Pojem památková hodnota 

 

„Technické památky a průmyslové stavby nás provázejí téměř na kaţdém kroku, setkáváme 

se s nimi nejen ve všech našich městech, ale i v menších lokalitách. Vnímáme je  jako doklad 

technické dovednosti našich předků, ale jsou také cennou výpovědí o ekonomické i sociální 

úrovni své doby. Staly se nezaměnitelným urbanistickým prvkem některých průmyslových 

aglomerací.“
43

 

Vzhledem k tomu, ţe hlavní náplní práce má být hodnocení a moţnosti vyuţívání 

průmyslových památek na základě zachování jejich památkové hodnoty, je nutné tedy se 

tímto pojmem zabývat podrobněji. Jiţ v kapitole č. 2.2 byl vysloven základ pojmu památková 

hodnota. 

Mezi důleţité prvky, významné z hlediska zachování památkových hodnot, patří autenticita 

památek. Na technických a průmyslových památkách vnímáme především (základní podklady 

pro definování památkových hodnot získány z prací prof.ing.arch.Tomáše Šenbergera  a prof. 

Emila Hlaváčka a byly následně doplněny) 
44

,
65

: 

-prostorovou strukturu 

                                                
43

 DVOŘÁKOVÁ,E. Technické památky-úvodní slovo a informace o programovém projektu MK ČR, Zprávy   

     památkové péče 9/2000, str 245 
44

 ŠENBERGER,T. Industriální dědictví a autenticita, ERA 21, 2003,   ročník 3., č.4,  str.63-       64 , ISSN    

     1213-6212       
65

 HLAVÁČEK,E. Architektura pohybu a proměn (minulost a přítomnost průmyslové architektury), 1985 
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-konstrukci staveb, materiál 

-jednotlivé stavebně technické detaily 

-existenci technologického zařízení. 

 

Tab.1 Prvky, tvořící autenticitu památky (zdroj: vlastní) 

 

 
 

Pojem autenticita památky je spojen s jejím stářím, s architektonickou kvalitou a s účelem, 

pro který byla vystavěna. Ve většině případů konverzí je nutné, s ohledem na vloţenou novou 

funkci, zvětšit určitým způsobem objem či provést takové úpravy, které míru autentičnosti do 

jisté míry naruší (statické zajištění, poţární bezpečnost, bezbariérové uţívání, zateplení, 

vybudování hygienického zařízení, popř. dalších doprovodných funkcí). 

 

Prostorová struktura areálů se většinou odvíjela od logických vazeb jednotlivých výrobních 

technologií a navazujících provozních sluţeb. Proto je zásadní nalézt před obnovou podstatu 

souboru - je tedy dobré znát historii stavebního vývoje průmyslové památky, která doloţí 

zaloţení areálu, etapy jednotlivých přestaveb ať uţ stavebních či změny technologických 

zařízení. Svůj význam má nejenom prostorové řešení, ale v mnohých případech i silueta 

památky v rámci města či jeho části – uplatňuje se jak v dálkových pohledech tak i v blízkém 

okolí památky - v některých případech vytváří nezaměnitelné charakteristické rysy - komíny 

pivovarů, pravidelné řady  oken textilních továren, vysoké pece koksoven, těţní věţe a 

spojovací mosty dolů.  Je tedy velmi důleţité stanovit podmínky pro moţnosti jak demolic tak 

dostaveb v areálech a určit styl těchto změn. Ve většině případů se chce, aby nové změny 

proběhly v duchu současných trendů, ale tak, aby nepřebily významnost původní památky- 

tedy měly by památku vhodně dotvořit a podtrhnout historické budovy. 

 

 

 

 

 

 

                               autenticita památky 

prostorová 

struktura 

hmota , materiál, 

konstrukce 

architektonické 

detaily 

zachovalé 

technologie 
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Obr.1 Dortmund - půdorys areálu 

černouhelného dolu Zeche Zollern 

II/IV (zdroj:vlastní foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 Dortmund - Areál 

koksovny  

(zdroj:vlastní foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3 Praha-Holešovice – 

pivovar-osová vestavba 

dominantní nové dostavby do 

historického areálu  

(zdroj:vlastní foto) 

 

 

 

 

 

 

 

Důleţitým krokem je i zachování původních stavebních konstrukcí a materiálu. Jedná se o 

hmotové řešení budov, o zachování zděných, kovových a dřevěných konstrukcí a to jak 

nosných tak doplňkových. Pro zděné konstrukce průmyslových staveb je u mnoha památek 

pouţíváno tzv.reţné zdivo-jeho oprava je náročná, vyuţívá se materiál z demolic jiných 

objektů popřípadě i areálů. Současná stavební výroba jiţ některé formáty, jako byly v době 
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výstavby památek, pouţívá, moţno samozřejmě zadat i individuální zakázku (pak je nárůst 

finančních prostředků). U zdiva omítaného takové problémy při opravě nejsou, pokud je 

nutné opravit omítky tradičními technologiemi, současné stavebnictví to umoţňuje-veškeré 

materiály jsou běţně dostupné. Kovové konstrukce se dají opravit či vyměnit bez problémů, 

jsou dobře vyuţitelné i při nových funkcích památky a mohou poslouţit i z hlediska estetiky - 

např. v interiérech pro zavěšení světel, promítacích zařízení, umístění pochůzích lávek, atp. 

Zachování a oprava dřevěných prvků je trochu problematičtější z důvodů zajištění jejich 

trvanlivosti   a splnění současných poţadavků na poţární bezpečnost staveb. 

 

Obr.4 Brno - „Vaňkovka“ – jeden 

ze zachovalých objektů původní 

strojírny 

(zdroj:vlastní foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5 Krnov – konstrukce  půdního  

prostoru  v  budově  textilního  

areálu Karnola  

(zdroj:vlastní foto) 
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Prostorové řešení  a konstrukční prvky doplňují stavebně-architektonické články. Jsou to 

výplně  otvorů  (okna, dveře, vrata), schodiště, zábradlí, obklady, dlaţby, popřípadě  i  svítidla  

( např. charakteristická svítidla pouţívaná v důlních zařízeních-obr.) a v některých případech i 

zachovalé zařizovací předměty. Při obnově těchto prvků je nutné stanovit, co je důleţité 

zachovat, aby stavba neztratila svoji autentičnost. Při řešení oprav u těchto doplňujících prvků 

existuje vţdy několik variant řešení, důleţité je vytipovat základ, který původnost bude i 

nadále dokumentovat. 

 

 

 

 

Obr.6 Ostrava - Důl Jan Maria-

plastické články na fasádě 

(zdroj:vlastní foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obr.7  Hamburk-dobová lampa na                  Obr.8  Dortmund – areál městských 

          objektu trţnice (zdroj:vlastní foto)                   plynáren  (zdroj:vlastní foto)                   

 

Velmi významným článkem, podílejícím se na hodnotě dané památky, je míra zachování 

technologického zařízení. Technologické toky jsou vţdy pro daný obor průmyslu téměř 

shodné, tedy dalo by se říci typizované ( kaţdý obor má svou tzv. vývojovou řadu pro určité 

časové období) - postup prací a zařízení na dolech, vybavení koksoven, zařízení pivovarů či 

textilních továren. Pro technologická zařízení, tedy pokud jsou dochována, je nejlepší, pokud 



 58 

mohou zůstat vcelku a jako součást památky. V krajním případě, pokud to nová funkce 

neumoţní, je jedním ze způsobů záchrany přemístění do muzea či do oborově podobného 

areálu. Pokud technologii v památce zachováme, je nutné ji zabezpečit tak, aby neohrozila 

bezpečnost návštěvníků. 

 

Obr.9 Dortmund – areál bývalých 

městských plynáren 

(zdroj:vlastní foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.10 Dortmund – objekt dílny 

v areálu koksovny se zachovaným 

technologickým zařízením 

(zdroj:vlastní foto) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.11 Dortmund – areál městské 

plynárny - umístění techno-

logického zařízení do veřejného 

prostoru areálu  

(zdroj:vlastní foto) 
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Z výše uvedeného je zřejmé, co vytváří autenticitu památky - tedy co tvoří její památkovou 

hodnotu. Před návrhem nového vyuţití je nutné stanovit podmínky, za kterých bude 

průmyslová či technické památka obnovována a jaký způsob a rozsah stavebních úprav bude 

zvolen. Pro stanovení těchto podmínek je nutné se vţdy seznámit (pokud není zpracován 

stavebně-historický průzkum (dále SHP) s historií  památky, stavebními úpravami, kterými 

prošla v průběhu své existence, modernizacemi technologií a současným stavem. 

Nejvýhodnější je mít SHP, který obsahuje architektonický popis a rozbor, dějiny a stavební 

historii-včetně výčtu architektonických a konstrukčních detailů a stavebních závad, obsahuje 

doporučení pro obnovu a rekonstrukci, památkově architektonické hodnocení-tedy stanoví 

památkové hodnoty a v závěru jsou doplněny dostupné plány a fotografická dokumentace. 

Potom státní orgán památkové péče má pro své stanovisko nejpodrobnější podklad. 

 

Tab.2 Stanovení památkové hodnoty-vytvoření SHP (zdroj: vlastní) 

 

 
 

Pokud neexistuje SHP, je na státních orgánech památkové péče, aby stanovisko k plánované  

konverzi z hlediska zachování památkových hodnot bylo velmi jasně formulováno. Potom by 

schéma pro stanovení památkové hodnoty vypadalo takto:
66

 

 

Tab.3 Stanovení památkové hodnoty-bez tvorby SHP (zdroj: vlastní) 

 

 
                                                
66

 Organizační uspořádání státní památkové péče (dvoustupňové) 

                 příslušný orgán státní památkové péče 

                                (závazné stanovisko ) 

odborné 

stanovisko NPÚ 

projektová 

dokumentace  

studium 

archivu, teorie 

poznání  stá-

vajícího stavu 

            památková hodnota 

                             památková hodnota 

                      (stavebně historický průzkum) 

                                    

dokumentace 

původního stavu 

dokumentace 

stavebních úprav 

studium archivu, 

historie 

poznání stávajícího 

stavu 
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K pojmu památková hodnota je moţné ještě vřadit působení technických památek na nejbliţší 

okolí a také na celé město. Mnohé z areálů byly vytvořeny tak, ţe vtiskly svému městu 

nezaměnitelný ráz (věţe šachetních budov), vytvořily v něm dominantu (vápenné pece, 

komíny pivovarů, vysoké pece, atp.), ovlivnily výraz siluety či jinak své město učinily 

ojedinělým. Tím, ţe se TP nacházejí v určitém prostředí, vytvářejí rovněţ obrázek o 

kontinuitě vývoje daného území. A i tento prvek je velmi důleţitý při realizaci konverzí- vţdy 

by mělo zůstat zřejmé, k jaké funkci původní areál slouţil a jak se v současnosti vřadil do 

okolní struktury. 

 

Pojmem autenticita se rovněţ zabýval teoretik památkové péče V.Vinter. Ten chápe pojem 

autenticita jako pravost, originalitu a původnost památky. Podle něj tedy při ochraně památky 

záleţí na zachování materiálu, hmoty a funkce díla, dále na urbanismu, siluetě, panoramatu a 

prostředí, kde se nachází.
45

 

 

Pojmem památková hodnota se zabývalo rovněţ mnoho dalších teoretiků památkové péče a 

historiků. Mezi  nejznámější patří: Alois Riedl, V.Vinter, Dagmar Sedláková a Aleš Vošahlík.  

-Alois Riedl v knize „Moderní památková péče“ z roku 1903 vymezil pojmy hodnota stáří, 

historická hodnota a umělecká hodnota památky. Výsledky této teoretické práce ovlivnily 

dějiny a rozvoj rakouské a československé památkové péče. Riedl rozeznává hodnotu 

uţitkovou  a uměleckou. 

-V.Vinter naproti tomu uvádí jiné druhy památkových hodnot: přímé (takové, které vnímáme 

bezprostředně), nepřímé ( poznatky a hodnoty získané z pramenů), z hlediska záměru vzniku 

památek pak rozeznává funkci vlastní (tedy funkce, pro kterou byla TP vytvořena)  a funkci 

implikovanou ( tedy taková, kterou TP zastávala, i kdyţ pro ni nebyla vytvořena) a  z hlediska 

času pak rozeznává funkce prvotní a následné. 

-Dagmar Sedláková a Aleš Vošahlík pak uvádějí památkové hodnoty, které se vztahují na 

historické celky. Jsou to hodnoty nehmotné povahy (nemají konkrétní formu-tradice, genius 

loci, sociální struktura) a hodnoty hmotné povahy (opírají se o formu města-půdorys, 

panorama, střešní rovina). Obě hodnoty se vţdy vzájemně prolínají.
45

 

                                                
45 BALÁČEK,J. Otázky pojetí hodnot v památkové péči, dostupné z http://meph.xixao.com/  

 

http://meph.xixao.com/
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Památkovými hodnotami se zabýval rovněţ prof. Emil Hlaváček, který jako hlavní jevy 

vyzdvihuje: architekturu průmyslového areálu , její spojení s materiálem a s prostředím, kde 

je umístěna.
65

  

Pro zachování památkových hodnot TP byly postupně vyuţívány různé metody a postupy: 

Mezi nejdůleţitější patří tyto: 

1.puristická metoda-očištění památky do jednoho slohového období, realizace v průběhu    

   19.století (tím často docházelo k nenávratným škodám památky, protoţe byl zničen její    

   historický vývoj) 

2.analytická metoda-zachování památky v dochovaném stavu, nepřipouštěla napodobeniny a  

   kopie, docházelo k odkrytí historických fragmentů- památka měla funkci dokumentu-  

   konzervační metoda-od počátku 20.století 

3.syntetická metoda-cílem metody je nevidět v památce pouze autentický dokument, ale  

   historické dílo, které je trvale ţivé. Strukturu vzniku je nutné zkoumat a ochraňovat tak jak  

   dochovaný originál. 

4.metoda zachování velkých souborů-teorie vzniklá na přelomu 19. a 20.století- převratná  

   teorie o potřebách zachování nejen staveb, ale rovněţ celých městských čtvrtí. 

5.metoda zachování posledního pracovního dne v případě konverze TP.
42

 

 

Pro tabulkové hodnocení památkové hodnoty analyzovaných areálů budou vybrány ty 

nejvýznamnější. Hodnocení bude zařazeno v kap.7. Praktické řešení.  

 

 

5.1.3 Hodnocení realizovaných konverzí v ČR (včetně SWOT analýzy) 

 

V této kapitole jsou pro rozbor uvedeny areály, které jsem navštívila nebo mi byl poskytnut 

pro vyhodnocení  od vlastníka památky vyplněný dotazník, který jsem pro tento účel sestavila 

(viz příloha č.1) 

1.  Ostrava – bývalý černouhelný důl Michal je  v současné době vyuţíván jako instalovaný  

     objekt s prohlídkovou trasou, dále je zde sídlo NPÚ , územního odborného pracoviště  

     v Ostravě a soukromá firma, část areálu nevyuţita  

2.  Ostrava – Hornické muzeum v areálu bývalého dolu Eduard Urx. Pro veřejnost slouţí  

     instalované objekty se stálými expozicemi, prohlídky podzemních prostor, harenda,  

     v prostoru strojovny je víceúčelový prostor. Areál doplněn sportovními aktivitami. 

                                                
65 HLAVÁČEK,E. Architektura pohybu a proměn, 1985 
42  DVOŘÁKOVÁ,E. Technické a průmyslové dědictví v průběhu padesáti let, Zprávy památkové péče 5/2008 
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3.  Ostrava - bývalý důl Jan Maria byl přestavěn na hotel a pro administrativní vyuţití, část je  

     vyuţívána pro drobnou výrobu a skladování 

4.  Ostrava – bývalý důl Alexander je v současné době ve fázi postupně probíhající konverze,  

     dva objekty vyuţity pro tzv.“chráněné dílny“, ostatní budovy areálu vyuţity pro drobnou  

     řemeslnou výrobu-sklady, výroba nábytku, autolakovna. Budovy jednoúčelové jsou bez  

     vyuţití-těţní věţe, některé chátrají. 

5.  Brno - Galerie Vaňkovka, z bývalé strojírny je dnes obchodní a společenské centrum 

6.  Brno, Zábrdovická ul. – konverze bývalé textilní továrny „Moravan“, nové vyuţití byty,    

     obchody a kanceláře 

7.  Brno-Černovice, ul.Přední 2 – konverze transformovny na Archiv města Brna 

8.  Brno-Královo Pole – konverze budovy Tesly na Technické muzeum 

9.  Praha – Holešovický pivovar-konverze areálu pivovaru s dostavbou do podoby městského   

     bloku, jsou zde byty, obchodní prostory, parkoviště, administrativa, společenské prostory 

10.Praha – Areál Classic 7 Business Park na místě bývalých Holešovických parních mlýnů,  

     k novému vyuţití patří kancelářské prostory a sluţby-restaurace, kavárny, obchody,  

     archivy, parkování (dle arch. Dvořákové zdařilá konverze) 

 11.Praha-Holešovice – Praţská trţnice - bývalý areál jatek – dnes vyuţívána pro několik  

     různých funkcí-opravny, trţnice, restaurace, divadlo, parkování, sklady 

12.Praha – „Corso Karlín“ budova bývalé plechárny ČKD Praha 

     Bazilikální architektura z doby kolem r. 1870 má ponechány obvodové zdi, rastry otvorů.     

     Konverze dle odborníků na PP dopadla velmi přesvědčivě.Dnes administrativní budova. 

13.Praha-centrum – Edisonova transformační stanice po obnově slouţí jako sídlo WPB  

     capital, spotřební druţstvo 

14.Hradec Králové – Regiocentrum Nový pivovar (sídlo KÚ,umělecké VŠ,restaurace,  

     komerční prostory, malý pivovar, parkování) v areálu bývalého pivovaru 

15.Dalešice – Pivovar filmových Postřiţin.v areálu bývalého pivovaru je ponechán malý  

     pivovar, restaurace, muzeum pivovarnictví, hotel 

 

 

Podkladové materiály pro analýzu– památky v ČR                                            

Tabulka č.4 

 
Název stavby Plocha KP, 

NKP 

SHP Památková 

hodnota 

Technologic

ké zařízení 

Počet 

objektů 

Účel objektů 

 

Důl Michal 

Ostrava-

 

 

2,5ha 

 

 

NKP 

 

 

ano 

 

 

architektonická, 

 

 

Ano (ve 

 

 

9/7 

Jednoúčelové-33%-

prohlídková trasa 

Víceúčelové-67%-
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Michálkovice 

 

urbanistická, 

technická 

dvou 

budovách) 

2nevy

u- 

ţívané 

firmy, 

administrativa, 

prohlíd.trasa 

 

Hornické 

muzeum 

Ostrava-

Petřkovice 

 

 

 

 

10ha 

 

 

 

KP 

 

 

 

ne 

 

 

architektonická, 

urbanistická,  

technická 

 

 

 

ano 

 

 

 

12/12 

(8-KP) 

Většina 

víceúčelových-

prohlídková trasa, 

muzejní exponáty, 

vedení, restaurace, 

kaple 

Důl Jan 

Maria 

Ostrava-

Hranečník 

 

1ha 

 

 

KP 

 

 

ne 

 

architektonická 

 

ne 
 

 

3/3 

Všechny víceúčelo-

vé-dílny, sklady, 

hotel, restaurace, 

administrativa 

Důl 

Alexander 

Ostrava-

Kunčice 

 

4,5ha 

 

KP 
 

 

ne 

 

architektonická 

urbanistická 

technická 

 

ano 
 

14/14 

(9-KP) 

5nevy

uţív. 

Jednoúčelové,více 

víceúčelových,obje

kt chráněných 

dílen, 

sklady,výroba 

nábytku, 

autolakovna 

Galerie 

Vaňkovka 

Brno 

 

3,4ha 

* 

 

KP 
 

ne 
 

architektonická 
 

ano 
 

4/2 

Víceúčelové 

objekty- 

administrativa, 

galerie, obchodní 

centrum 

Moravan 

Brno 

Brno 

 

 

 

0,5ha 

 

ne 

 

ne 

 

 

architektonická 

urbanistická 

 

ne 

 

1/1 

Objekt 

víceúčelový-byty, 

administrativa, 

obchody 

Archiv města 

Brna 

Brno 

 

0,75ha 

 

ne 

 

ne 

 

architektonická 

ano,ve 

sklepních 

prostorách 

 

2/3 

Víceúčelový objekt 

– archiv, badatelna, 

depozity,kanceláře 

Technické 

muzeum 

Brno 

 

0,8ha 
 

ne 
 

ne 
 

urbanistická 
 

ne 
 

1/1 

Víceúčelový objekt 

– muzeum-

expozice, 

dílny,depozity,kanc

eláře 

Holešovický 

pivovar 

Praha-Holeš. 

 

4ha 

 

ano 

 

ano 

urbanistická 

architektonická 

 

ne 

 

6 

4 nové 

Obchodně-

společen. centrum, 

byty, parko- 

vání 

Clasic 7-Bu-

siness park 

Praha-Holeš. 

 

 

1,7ha 

 

ano 

 

? 

 

architektonická 

urbanistická 

 

ne 

 

2 

1 nový 

Kancelářské a 

obcho- 

dní prostory, 

kavárny, restaurace, 

parkování 

Pražská 

tržnice 

Praha-Holeš. 

 

12ha 
 

ano 
 

ne 

 

urbanistická 

architektonická 

 

ne 
 

24 

Trţnice, divadlo, 

sklady, restaurace, 

par- 

kování 
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Corso Karlín 

Praha-Karlín 

 

0,45ha 

 

 

ne 

 

? 

 

urbanistická 

architektonická 

 

ne 

 

1 

Moderní 

administrativ- 

ní prostory, 

parkování 

Palac Edison 

Praha 1 

 

0,08ha 

 

ne 

v 

MP

R 

 

ne 

 

urbanistická 

architektonická 

 

ne 

 

1 

Obchodně-admini- 

strativní prostory,  

byty 

Regiocentru

m Nový pivo-

var 

H. Králové 

 

1ha 

 

ano 

 

? 

 

urbanistická 

architektonická 

 

ne 

1 

soubor 

objekt

ů 

Multifunkční cen-

trum-KÚ, umělecká 

VŠ, komerce, malý 

pivovar, parkoviště 

Pivovar 

Dalešice 

 

1,4ha 

 

 

ano 

 

ne 

 

urbanistická 

architektonická 

technická 

 

ano 

 

2/2 

Kulturně-

spol.centrum -

pivovar, muzeum, 

restaurace, hotel 

 

Vysvětlivky: 

x/y počet objektů  (x-počet před započetím konverze, y-počet po dokončení obnovy) 

* plocha původního průmyslového areálu před konverzí 

? nezjištěno 

 

Další realizace: 

-Praha-Holešovice: Divadlo Milenium-otevřeno v roce 1999 – jedna z budov bývalé trţnice 

-Praha 8-Čakovice: Sklad papíru, vzorková prodejna, kancelářské prostory-budova bývalého   

 cukrovarnického skladu 

-Praha 5-Horní Paliarka: Sídlo reklamní agentury-dříve budova polygrafického průmyslu 

-Praha-Smíchov:Knihovna Smíchov – dříve budova trţnice 

-Brno: provozní středisko firmy Brněnské komunikace a.s.- přestavěno z areálu bývalých  

 jatek 

-Mladá Boleslav: Muzeum Škoda – z budovy starého závodu Škoda auto, a.s. bylo vytvořeno  

 muzeum, archiv starých vozů, manipulační a studijní prostory a plochy ( původně se 

 uvaţovalo s postavením nového objektu, ale pro zachování tradice byla zvolena konverze   

 historických objektů)  

-Praha 8-Karlín: Administrativní budova – z objektů energocentrály  a kotelny ČKD 

-Vinařice u Kladna- bývalý Důl Mayrau byl přeměněn na muzeum 

 

 

Analýza jednotlivých průmyslových památek 

(získané informace a údaje vepsány do dotazníku-viz příloha č.2) 
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Pro analýzu jsem vybrala objekty, které jsou v ČR známé, významné z hlediska typologie 

druhu památky a  proběhla u nich konverze. Mají tedy novou funkci a jsou jiţ vyuţívané. 

Mimo objekt pivovaru v Dalešicích byly všechny navštíveny. Pro vyhodnocení dotazníků 

bude vyuţito řádkování 1-forma vytvořených dotazníků.  

 

1. Důl Michal - původní vyuţití-černouhelný hlubinný důl  (prohlídka areálu, vyplnění 

dotazníku)
46

,
47

 

    

Obecné údaje o objektu: 

1. Umístění objektu - ulice, město, vlastník  

      Československé armády 95, Ostrava-Michálkovice, vlastník stát, spravuje NPÚ ,  

      územní odborné pracoviště v Ostravě 

2. Plocha areálu/rozměry stavby – areál cca 2,5 ha, celkem 9 objektů 

3. Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) – 67% / 33% 

4. Prohlášení za KP: KP od roku1993, NKP od roku 1995 

5. Jedinečnost areálu v místě i regionu 

-hodnotná průmyslová architektura počátku 20.stol., architekt František Fiala 

-hodnota z důvodu zachování technologického zařízení 

6. Stupeň zachování po stavebně-technické stránce 

v areálu je 9 objektů, z toho 7 v dobrém technickém stavu 

7. Zachování technologií, zařízení v areálu/stavbě 

pístové kompresory, turbokompresor, dvojitý rotační měnič ve strojovně, elektrický 

bubnový těţní stroj 

8. Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu? 

      neřešeno 

Přípravné a projekční práce: 

1. Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

maximální zachování areálu a jeho zpřístupnění-prohlídková trasa v duchu teorie 

„posledního pracovního dne“ 

2. Existence stavebně-historického průzkumu památky popř.původní dokumentace 

SHP ano 

3. Problémy/bez problému se získáním odborného vyjádření Národního památkového 

ústavu 

bez problémů (NPÚ si řídí činnost v areálu památky samo-instalovaný objekt)  

4. Stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče (snadno získáno/s problémy)? 

bez problémů 

5. Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou 

průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

drobné stavební úpravy navrhoval architekt se zaměřením na konverzi průmyslových 

památek 

6. Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

celková studie zpracována formou studentské bakalářské práce, studentské studie na 

nové vyuţití budovu třídírny,  drobné úpravy zpracovány formou dílčích  projektů pro 

stavební povolení 

                                                
46 www.npu.cz 
47

 MATĚJ,M.,KLÁT,J. Národní kulturní památka Důl Michal/Petr Cingr  v Ostravě, 2006 
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7. Bylo nutné zpracovat statické posudky? a na které části? získání stavebního povolení – 

snadno, s problémy 

statické posudky předcházely projektovým pracím na jednotlivých stavebních 

úpravách,  stavební povolení na drobné úpravy bez problémů 

Realizace: 

1. Problémy při realizaci konverze 

bez problémů 

2. Nutnost pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných 

podmínka pouţití dobových materiálů u původních budov a konstrukcí (mosty), jinak 

pouţití současných materiálů  

3. Pravidelné kontrolní dny Národního památkového ústavu v průběhu realizace? 

NPÚ sídlí v areálu, dozor nepřetrţitý 

4. Náklady na realizaci (přibliţné) 

             nezjištěno 

Nové vyuţití: 

1. Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska vlastníka / provozovatele (uţivatele) 

vyuţití vhodné, areál nutno doplnit doprovodnými funkcemi, zajistit parkování 

2. Zhodnocení přínosu pro vlastníka (spokojenost/nespokojenost s provozem, 

návštěvností, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

provoz ( od roku 2001) v souladu se zachováním památkových hodnot- pracoviště 

NPÚ, prohlídková trasa, pronájem dílen, pořádání výstav zaměřených na danou 

problematiku, konání konferencí a seminářů, divadelních představení a hudebních 

produkcí, nová funkce dle záměru uţivatele, zájem návštěvníků o strojní zařízení 

Jiné:      není 

  

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky: -významné urbanistické a architektonické řešení 

                                        -zachování části technologických zařízení, zprovoznění některých    

                                         zařízení 

                                        -provedený archivní výzkum jednotlivých stavebních etap a    

                                         zaměření  budov v areálu  

                                        -autor byl významný ostravský architekt 

                                        -relativně dobrý stavební stav budov v areálu (rychlým převodem        

                                         vlastnictví nedocházelo k devastaci a ke krádeţím zařízení) 

                                         -zachování autentičnosti  

 slabé stránky: -při akcích nemoţnost parkování-nedostatečné plochy   

                                         -vzhledem ke stupni ochrany-NKP-nemoţnost do areálu vestavovat   

                                          nové objemy-narušení prostorového řešení 

                                         -špatný stavební stav dvou objektů 

 moţná rizika: -změna vlastníka                                    
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                                   -nedostatek (nedostupnost) finančních prostředků 

 příleţitosti:     -vznik nových funkcí 

                                         -doplněním nových funkcí se zvýší atraktivita prostředí-příliv  

                                          návštěvníků 

                                         -pokračování obnovy areálu 

                                         -plnohodnotné vyuţívaní celého areálu památky ve struktuře města 

                                         -zapojení památky do průmyslové turistiky. 

2. Hornické muzeum (bývalý důl Anselm) (provedena prohlídka areálu, návštěva důlního 

pracoviště, stálé expozice, další informace z webových stránek) 
48

 

Obecné údaje o objektu: 

 1.   Umístění objektu - ulice, město, vlastník  

       Pod Landekem 64, Ostrava-Petřkovice, vlastník OKD, dnes Vítkovice,a.s.  

2.   Plocha areálu/rozměry stavby – cca 10 ha, celkem 12 objektů, které jsou KP 

3. Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) – 63% / 37% 

4. Prohlášení za KP:  část od 1986, NPP od roku 1992(součást přírodního areálu), 

kolem areálu je ochranné pásmo od r.1988 

5. Jedinečnost areálu v místě , regionu a ČR 

             -největší hornické muzeum v ČR 

 -lokalita významná z hlediska geologie, archeologie, historie, přírodovědy a hornictví 

 -hodnota z důvodu zachování moţnosti prohlídky dolu v uhelných slojích 

6. Stupeň zachování po stavebně-technické stránce 

 v areálu je 12 objektů, všechny ve výborném technickém stavu 

7. Zachování technologií, zařízení v areálu/stavbě 

bez původního technologického zařízení  

8. Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu? 

       neřešeno 

Přípravné a projekční práce: 

1. Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

maximální zachování areálu, vytvoření muzea s prohlídkovou trasou a expozicemi, 

pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí. V roce 2007 záměr na 

doplnění areálu kongresovým centrem-dosud trvá. 

      2.   Existence stavebně-historického průzkumu památky popř.původní dokumentace 

SHP není, existuje  popis vzniku a přestaveb-archivní průzkum 

      3.   Problémy/bez problému se získáním odborného vyjádření Národního památkového     

      ústavu 

bez problémů ….  

      4.   Stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče (snadno získáno/s problémy)? 

bez problémů….. 

5. Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou     

      průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

             drobné stavební úpravy…… 

       6.   Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

 celková studie zpracována formou studentské bakalářské práce, studentské studie na   

                                                
48

 www.muzeumokd.cz 
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 nové vyuţití budovu třídírny,  drobné úpravy zpracovány formou dílčích  projektů pro  

 stavební povolení 

       7.   Bylo nutné zpracovat statické posudky? a na které části? získání stavebního povolení                       

       – snadno, s problémy 

nezjištěno, stavební povolení na drobné úpravy bez problémů 

Realizace: 

1. Problémy při realizaci konverze 

bez problémů… 

2. Nutnost pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných 

podmínka pouţití dobových materiálů u původních budov a konstrukcí, nové stavby s  

pouţitím soudobých  materiálů  

3. Pravidelné kontrolní dny Národního památkového ústavu v průběhu realizace? 

V případě stavebních úprav ano 

4. Náklady na realizaci (přibliţné) 

             nezjištěno 

Nové vyuţití: 

1.  Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska vlastníka / provozovatele (uţivatele) 

vyuţití vhodné, areál doplněn doprovodnými funkcemi, moţností  parkování 

2.  Zhodnocení přínosu pro vlastníka (spokojenost/nespokojenost s provozem,   

       návštěvností, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

provoz ( od roku 1993) v souladu se zachováním památkových hodnot- pracoviště 

muzea, prohlídková trasa,  pořádání výstav zaměřených na danou problematiku, 

konání konferencí a seminářů, divadelních představení a hudebních produkcí, nová 

funkce dle záměru uţivatele, zájem návštěvníků o všechny aktivity v areálu 

Jiné:     není….. 

  

 

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky: -významné urbanistické a architektonické řešení 

                                  -součást velkého přírodního areálu, spojeno s původním osídlením a   

                                    nálezem Landecké Venuše  

                                        -zachování části důlních prostor s technologií-moţnost prohlídky  

                                         veřejností  

                                        -provedený archivní výzkum jednotlivých stavebních etap a  

                                         zaměření budov v areálu 

                                        -dobrý stavební stav budov v areálu (rychlým zřízením muzea                                            

                                         nedocházelo k devastaci) 

 slabé stránky: -při akcích nemoţnost zaparkování-nedostatečné plochy   

                             -nedostatek finančních prostředků 

 moţná rizika: -změna vlastníka 

                                         -nedostatek (nedostupnost) finančních prostředků 
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 příleţitosti:    -doplněním nových funkcí ke stávajícímu areálu se zvýší atraktivita   

                                    areálu v rámci celé ČR- příliv návštěvníků 

                                         -novou dopravní trasou umoţněno lepší spojení nejen se samotným  

                                          městem , ale i nejbliţším okolím 

                                         -zapojení areálu PP do průmyslové turistiky. 

3. Důl Jan Maria – bývalý černouhelný důl (provedena prohlídka areálu, vyplněn dotazník, 

informace z Archivu města Ostravy) 
49

 

Obecné údaje o objektu: 

 1.   Umístění objektu - ulice, město, vlastník  

       Slívova 7/1946, Slezská Ostrava-Hranečník, vlastník soukromá osoba.  

2. Plocha areálu/rozměry stavby – cca 1 ha, celkem 3 objekty 

 3.   Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) – 100% / 0% 

 4.   Prohlášení za KP:  KP od roku 1996 

       5.   Jedinečnost areálu v místě , regionu  

             -typický zástupce dolu 

 -významní ostravští stavitelé Ferdinand Mainx a Leopold Popp  

       6.   Stupeň zachování po stavebně-technické stránce 

 v areálu jsou 3 objekty, jeden po konverzi, ostatní s nutnými údrţbovými pracemi 

       7.   Zachování technologií, zařízení v areálu/stavbě 

 bez technologií 

       8.   Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu? 

       neřešeno 

Přípravné a projekční práce: 

1. Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

maximální zachování staveb v areálu, zřízení restaurace, později myšlenka hotelu a 

administrativy 

2. Existence stavebně-historického průzkumu památky popř.původní dokumentace 

SHP není, před projekčními pracemi nutné zpracování zaměření objektu 

3. Problémy/bez problému se získáním odborného vyjádření Národního památkového     

      ústavu 

drobné neshody (na počátku prací nesoulad projektu s poţadavky památkové péče)   

4. Stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče (snadno získáno/s problémy)? 

bez problémů 

5. Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou 

průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

projekt konverze objektu zpracován architektem bez zaměření na technické památky, 

později problematika jednotlivých detailů svěřena specialistovi na TP  

6. Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

celková studie zpracována formou studentské bakalářské práce, studentské studie na 

nové vyuţití budovu třídírny,  drobné úpravy zpracovány formou dílčích  projektů pro 

stavební povolení, od přípravy po realizaci uplynuly 2 roky 

7. Bylo nutné zpracovat statické posudky? a na které části? získání stavebního povolení – 

snadno, s problémy 

ano, stavební povolení bez problémů 

                                                
49

 SLÍVA,K. Slezská v proměnách času: Důl Jan Maria, Slezskoostravské noviny 3/2009 
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Realizace: 

1. Problémy při realizaci konverze 

            drobné problémy při řešení úprav střešní konstrukce 

2. Nutnost pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných 

původní objekt pouze očištěn, drobné úpravy dobovými materiály, nové části stavby s  

pouţitím soudobých  materiálů  

3. Pravidelné kontrolní dny Národního památkového ústavu v průběhu realizace? 

            ano 

4. Náklady na realizaci (přibliţné) 

55 mil.Kč 

Nové vyuţití: 

1. Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska vlastníka / provozovatele (uţivatele) 

vyuţití vhodné, areál doplněn doprovodnými funkcemi-venkovní posezení, hřiště, 

dětský koutek, moţnosti  parkování 

2. Zhodnocení přínosu pro vlastníka (spokojenost/nespokojenost s provozem, 

návštěvností, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

provoz ( od roku 2002 restaurace,administrativa, salónek, vinný sklípek, od 2008 

hotel) , návštěvnost a  vyuţívání pomalu vzrůstá, k dispozici kromě hotelu: restaurace, 

bowlingová dráha, welnes centrum, salónek-pořádají se zde svatby, sport.a 

společenské akce, firemní školící akce, ostatní objekty fungují pro drobnou výrobu-

dílna a sklady 

Jiné:     není. 

  

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky: -významné architektonické řešení (významný architekt) 

                                  -moţnost dostavby nových objemů  

                                        -dobrý stavební stav budov v areálu  

                                        -zachování detailů 

                                        -velká plocha areálu-moţnost umístění nových doplňujících funkcí 

                                        -vyuţití všech budov v areálu-nehrozí devastace 

 slabé stránky: -chybějící dokumentace-nutnost provedení zaměření   

 moţná rizika: -změna vlastníka 

                                         -nedostatek (nedostupnost) finančních prostředků 

 příleţitosti:     -doplněním nových funkcí ke stávajícímu areálu se zvýší atraktivita   

                                    areálu - příliv návštěvníků 

                         

4. Důl Alexander - bývalý černouhelný důl (provedena prohlídka areálu, další podklady    

 z archivu NPÚ, odborných publikací, konzultace na odboru památkové péče ÚHA MMO)
50

 

 

                                                
50
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Obecné údaje o objektu: 

1. Umístění objektu - ulice, město, vlastník  

       Holvekova ul., Slezská Ostrava-Kunčičky, několik vlastníků- soukromé osoby, Fa  

       Diamo.  

2. Plocha areálu/rozměry stavby – cca 4,5ha, celkem 14 objektů, 5 nevyuţívaných-2 těţní 

budovy a další tři objekty v areálu 

 3.   Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) – 85% / 15% 

 4.   Prohlášení za KP:  KP od roku 1993 

       5.   Jedinečnost areálu v místě , regionu  

             -jediný známý zástupce svého typu v ČR s dochovanými základními budovami 

 -významní ostravští stavitelé Ferdinand Mainx a Leopold Popp  

       6.   Stupeň zachování po stavebně-technické stránce 

 v areálu je celkem 14 objektů,6 je rekonstruováno a vyuţíváno, dvě těţní věţe jen    

 udrţovány, zbytek budov postupně chátrá 

       7.   Zachování technologií, zařízení v areálu/stavbě 

 se strojním zařízením- kotle a turbokompresor zapsány jako KP 

       8.   Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu? 

       neřešeno 

Přípravné a projekční práce: 

1. Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

 Zde není ucelený projekt pro nové vyuţití památky jako celku, jednotlivé  objekty jsou          

 postupně pronajímány.Budovy s vyuţitím jsou většinou opraveny, mnohé mají     

 zbudováno oplocení-tento fakt velmi škodí původní celkové urbanistické kompozici. 

2. Existence stavebně-historického průzkumu památky popř.původní dokumentace 

 SHP není, před projekčními pracemi nutné zpracování zaměření objektů 

3. Problémy/bez problému se získáním odborného vyjádření Národního památkového     

       ústavu 

 drobná problematika při povolování jednotlivých rekonstrukcí   

4. Stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče (snadno získáno/s problémy)? 

 bez problémů 

5. Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou 

průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

 dílčí  projekty objektů  zpracovávány stavebními inţenýry  

6. Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

 celková studie pro vyuţití areálu nebyla zpracována,  drobné úpravy zpracovány    

 formou dílčích  projektů pro stavební povolení 

7. Bylo nutné zpracovat statické posudky? a na které části? získání stavebního povolení 

– snadno, s problémy 

 ano, stavební povolení bez problémů 

Realizace: 

1. Problémy při realizaci konverze 

            drobné problémy při řešení zejména úprav okolí budov 

2. Nutnost pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných 

původní objekty rekonstruovány, drobné úpravy s dobovými materiály, vnitřní úpravy 

s  pouţitím soudobých  materiálů  

3. Pravidelné kontrolní dny Národního památkového ústavu v průběhu realizace? 

kontrola provedení výkonným orgánem státní památkové péče 

4. Náklady na realizaci (přibliţné) 

nezjištěno 
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Nové vyuţití: 

1. Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska vlastníka / provozovatele (uţivatele) 

vyuţití vhodné, původní výrobní areál vyuţíván opět  pro funkci výroby, pro 

zaměstnance zajištěna  moţnost  parkování. Vzhledem k poloze areálu je jiné neţ 

výrobní vyuţití vyloučeno(moţnost uplatnění ploch zeleně jako doprovodné funkce-

vzdálenost od centra, obytné zástavby, výskyt problémové skupiny obyvatel,atp.). 

2. Zhodnocení přínosu pro vlastníka (spokojenost/nespokojenost s provozem, 

návštěvností, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

nové provozy postupně otevírány, těţní věţe jsou uzavřeny, nevyuţívány, některé 

provozovny jsou oploceny z důvodu ochrany majetku. 

Jiné:     není( vzhledem k památkovým hodnotám, které areál po ukončení těţby měl, by si  

            zaslouţil zpracování celkové koncepce na nové vyuţití- i s moţností  vyuţít dílčí  

            drobné  projekty-jedná se především o doplnění prostorů areálu vhodným způsobem  

            tak, aby byla zachována původní urbanistická kompozice). 

  

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky:  -významné architektonické a urbanistické řešení  

                                   -moţnost dostavby nových objemů  

                                         -velká plocha areálu-moţnost umístění nových doplňujících funkcí 

 slabé stránky: -chybějící dokumentace stavu-nutnost provedení zaměření   

                                   -neexistující celková koncepce rozvoje technické památky 

                                         -špatný tavební stav nevyuţívaných objektů   

                                         -hrozba devastace a následně demolice nevyuţívaných objektů- 

                                          ztráta urbanistické kompozice   

                                         -rozvolněnost areálu(velká plocha průmyslového areálu) 

 moţná rizika: -různé změny vlastníků (střídání) 

                                         -nedostatek (nedostupnost) finančních prostředků 

 příleţitosti:     -pokračování postupné rekonstrukce areálu 

                                   -získání plochy areálu jedním vlastníkem- moţnost zajištění  

                                    komplexní celkové obnovy-zachování areálu v duchu původního  

                                    výrobního komplexu 

                                   -moţnosti umístění dalších nových funkcí 
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5.Galerie Vaňkovka – bývalý strojírenský závod (provedena prohlídka stavby, vyplněn 

dotazník) 
51

 

 

Obecné údaje o objektu: 

 1.   Umístění objektu - ulice, město, vlastník  

       mezi ulicemi Zvonařka, Plotní a Úzká, Brno, zahraniční firma ECE  

2.   Plocha areálu/rozměry stavby – cca 3,4 ha, celkem 4 objekty, zachovány zůstaly 2 a     

      část třetího 

 3.   Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) – 100% / 0% 

 4.   Prohlášení za KP:  KP od roku 1992 

       5.   Jedinečnost areálu v místě , regionu  

            -typický zástupce strojírenského závodu 

-významné postavení z hlediska umístění přímo v centru města  

       6.   Stupeň zachování po stavebně-technické stránce 

 Budova galerie zachována v dobrém stavu, ostatní budovy devastovány 

       7.   Zachování technologií, zařízení v areálu/stavbě 

 bez technologií, zachováno pouze torzo jeřábové dráhy 

       8.   Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu? 

       řešeno firmou AQUA 

Přípravné a projekční práce: 

1.   Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

záměr zapojit plochu bývalého závodu do města, zřídit kulturní a obchodní centrum 

2. Existence stavebně-historického průzkumu památky popř.původní dokumentace 

SHP není, před projekčními pracemi bylo zpracováno zaměření objektu studenty VUT 

FA Brno 

3. Problémy/bez problému se získáním odborného vyjádření Národního památkového     

      ústavu 

s problémy (nesoulad názoru investora s poţadavky památkové péče)   

4. Stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče (snadno získáno/s problémy)? 

s problémy 

5. Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou 

průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

projekt obchodního centra zpracován investorem, účast  brněnských architektů-Novák, 

Pelčák, Hrůša  

6. Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

2003 podána ţádost o územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu obchodní 

galerie a objektu Galerie Vaňkovka,2003 vydáno stavební povolení, 

otevřeníobchodního centra v roce 2005, Galerie v roce 2006, od přípravy a počátku 

jednání (2001)po realizaci uplynuly 4 roky 

7. Bylo nutné zpracovat statické posudky? a na které části? získání stavebního povolení – 

snadno, s problémy 

pro některé části, stavební povolení bez problémů 

Realizace: 

1. Problémy při realizaci konverze 

            bez problémů 

2. Nutnost pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných 

původní objekty opraveny dobovým materiálem, nové stavby s  pouţitím soudobých  

materiálů  

                                                
51

 kol.autorů Industriální stopy-architektura konverzí průmyslového dědictví v české republice,2005 
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3. Pravidelné kontrolní dny Národního památkového ústavu v průběhu realizace? 

            ano 

4. Náklady na realizaci (přibliţné) 

4mld.Kč (pouze část stavby) 

Nové vyuţití: 

1. Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska vlastníka / provozovatele (uţivatele) 

vyuţití vhodné, areál obchodního centra a Galerie doplněn veřejným prostorem-

vytvořena pěší ulice 

2. Zhodnocení přínosu pro vlastníka (spokojenost/nespokojenost s provozem, 

návštěvností, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

      obchodní centrum funguje na 100% , jeho součástí je kulturní a komunitní centrum,     

      parkoviště, návštěvnost a  vyuţívání budovy Galerie pomalu vzrůstá-koncerty, výstavy,  

      rauty 

Jiné:    není. 

  

 

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky: -významné urbanistické a architektonické řešení  

                            -zachování detailů 

                                  -kompromisem získána moţnost dostavby nových objemů  

                                        -moţnost umístění nových různorodých funkcí 

                                        -areál strojírenského závodu zachráněn před likvidací občanským  

                                         sdruţením a mnoha jednáními zástupců města Brna s novým  

                                         vlastníkem areálu 

 slabé stránky: -chybějící dokumentace-nutnost provedení zaměření   

                                         -špatný stavební stav původních objektů areálu 

                                         -demolice několika objektů                            

 moţná rizika: -dle mého názoru v současné době nejsou (soulad vyuţití s úpl     

                              města, návštěvnost velká)                                   

 příleţitosti:     -moţnost doplnění nebo změna některých funkcí 

                             -zapojení PP do struktury města 

 

6. Moravan-bytový a kancelářský dům – budova bývalé textilky Moravan (provedena 

prohlídka areálu, další informace z dostupných materiálů) 
51

 

Obecné údaje o objektu: 

                                                
51 kol.autorů Industriální stopy-architektura konverzí průmyslového dědictví v české republice,2005 
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1.   Umístění objektu - ulice, město, vlastník  

      Zábrdovická 16, Brno-Ţidenice, vlastník Moravan Develop,s.r.o.  

      2.   Plocha areálu/rozměry stavby – cca 0,5 ha, celkem 1 objekt,  

3. Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) – 100% / 0% 

4. Prohlášení za KP: není KP , nachází se v území ochranného pásma MPR Brno 

5. Jedinečnost areálu v místě , regionu a ČR 

            -klasický zástupce textilní továrny-klasická výrobní budova s pravidelným rastrem  

             oken s nosnou ţb-konstrukcí 

-hodnota konverze z důvodu zachování historické budovy textilky 

 

6. Stupeň zachování po stavebně-technické stránce 

budova stavebně zachovaná v autentickém stavu, jinak poničena neúdrţbou 

7. Zachování technologií, zařízení v areálu/stavbě 

bez technologií 

8. Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu? 

neřešeno-nebyla při průzkumech zjištěna 

Přípravné a projekční práce: 

1. Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

maximální zachování stavebních konstrukcí a hmotového řešení, volná dispozice 

vybízela k novému vyuţití-záměr bydlení a sluţby 

      2.   Existence stavebně-historického průzkumu památky popř.původní dokumentace 

nezjištěno 

      3.   Problémy/bez problému se získáním odborného vyjádření Národního památkového     

      ústavu 

bez problémů  

      4.   Stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče (snadno získáno/s problémy)? 

bez problémů 

5. Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou     

      průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

             architek.řešení navrhl  prof. Tomáš Šenberger-specialista na technické památky 

       6.  Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

celková studie zpracována v roce2002, projekty v letech 2003-2004,realizace 

ukončena v roce 2005 (celkem doba přípravy projektů 3roky) 

       7.  Bylo nutné zpracovat statické posudky? a na které části? získání stavebního povolení –    

     snadno, s problémy 

nezjištěno-vzhledem k tomu, ţe nosné konstrukce byly z ţelezobetonové monolitické 

konstrukce, tak je předpoklad, ţe nebyl zpracován; stavební povolení bez problémů 

Realizace: 

1. Problémy při realizaci konverze 

Problémy v místech zřícených stropů a v místech, kde byly špatné základy- bylo nutné 

toto provést znovu, potom nejstarší část byla odizolována (nepředvídatelné, finančně 

náročné práce), další drobné problémy při úpravě povrchů-např. podlahy 

       2.   Nutnost pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných 

historické konstrukce opraveny za pouţití dobových materiálů(např. pro plochu 

parkoviště pouţit původní materiál nádvoří), jinak oprava proběhla s  pouţitím 

soudobých  materiálů  

      3.   Pravidelné kontrolní dny Národního památkového ústavu v průběhu realizace? 

nezjištěno 

      4.   Náklady na realizaci (přibliţné) 

            85 mil.Kč 
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Nové vyuţití: 

1. Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska vlastníka / provozovatele (uţivatele) 

vyuţití vhodné,byty doplněny v přízemí administrativou a obchody,  parkování řešeno 

v uzavřeném dvoře 

2. Zhodnocení přínosu pro vlastníka (spokojenost/nespokojenost s provozem, 

návštěvností, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

provoz  od roku 2005, dle prohlídky obsazeny byty i obchodní a administrativní 

prostory)  

Jiné:    k historické budově přistavěn kubus výtahu,balkony-kovové konstrukce s dřevěnými  

           podlahami, které umocňují industriální charakter stavby, ve vnitřní dispozici otevřeny  

           na několika místech klenby a cihelné sloupy, ŢB stropy ponechány jako výtvarný prvek  

           bytů. Pozitivum- navrácení ţivota do opuštěné části města. 

  

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky:  -významné urbanistické a architektonické řešení (objekt na nároţí) 

                                   -zachování historických konstrukcí  

                                         -zachování autentičnosti výrazu továrny 

 slabé stránky: -špatný stavební stav areálu 

                             -nejsou (funkce zvolena dobře, byty standardní, blízkost funkcí              

                                          občanského vybavení)  

 moţná rizika: -změna vlastníka a tím změna vyuţití 

 příleţitosti:     -moţnost doplnění (obměn) nových funkcí ve stávajícímu areálu  

                                         -zapojení budovy do struktury města 

 

7. Archiv města Brna - bývalá transformovna (prohlídka stavby, informace od zaměstnanců,    

    z archivu)-není typický reprezentant průmyslových památek 
52

 

 

Obecné údaje o objektu: 

 1.   Umístění objektu - ulice, město, vlastník  

       Přední 2, Brno, vlastník Magistrát města Brna  

 2.   Plocha areálu/rozměry stavby – cca 0,75 ha, celkem 3 objekty, vedle historického byl    

       v roce 2005 postaven nový-v duchu původního, třetí budova je malá vrátnice 

 3.   Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) – 100% / 0% 

 4.   Prohlášení za KP:  není KP 

       5.   Jedinečnost areálu v místě , regionu  

             -typický zástupce elektrárenského zařízení 

       6.   Stupeň zachování po stavebně-technické stránce 

 původní budova byla  zachována poměrně dobrém stavebním stavu 

       7.   Zachování technologií, zařízení v areálu/stavbě 

 původní technologie zachována jen ve sklepních prostorách 

                                                
52

 kol.autorů 80 let Archivu města Brna,2009 
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       8.   Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu? 

      nebylo nutno řešit 

Přípravné a projekční práce: 

1.   Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

záměr města najít takové prostory, které by kapacitně vyhovovaly poţadavkům na 

depozity, archiválie a restaurátorské dílny, neboť archiv byl do téby roztříštěn na 

mnoha místech 

2.   Existence stavebně-historického průzkumu památky popř.původní dokumentace 

SHP nebylo, projekt obnovy podle zachované dokumentace 

 

3. Problémy/bez problému se získáním odborného vyjádření Národního památkového     

      ústavu 

nebylo   

4. Stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče (snadno získáno/s problémy)? 

nebylo 

5. Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou 

průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

Nezjištěno; historická  budova měla fasádu z reţného zdiva, pro nové uţívání bylo 

nutné realizovat zateplení-vystupující prvky byly obloţeny Klinery-snaha o přiblíţení 

původnímu vzhledu fasády   

6. Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

Budova získána v roce 1993, v roce 1994 započaly drobné stavební úpravy, od roku 

2001 komplexní přestavba, v roce 2002 slavnostní otevření, v roce 2005 postavena 

druhá nová budova. 

7. Bylo nutné zpracovat statické posudky? a na které části? získání stavebního povolení – 

snadno, s problémy 

pro některé části, stavební povolení bez problémů 

Realizace: 

1. Problémy při realizaci konverze 

            bez problémů 

2. Nutnost pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných 

původní objekt  opraven novodobým materiálem, nové stavby s  pouţitím soudobých 

materiálů  

3. Pravidelné kontrolní dny Národního památkového ústavu v průběhu realizace? 

Nebylo nutné, není KP 

4. Náklady na realizaci konverze (přibliţné) 

52mil.Kč  

Nové vyuţití: 

1. Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska vlastníka / provozovatele (uţivatele) 

vyuţití vhodné, budovy archivu kapacitně vyuţity z 80% 

2. Zhodnocení přínosu pro vlastníka (spokojenost/nespokojenost s provozem, 

návštěvností, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

naplněn původní záměr o sjednocení pracovišť archivu, v prostorách jsou: depozitáře, 

knihařská a restaurátorská dílna, badatelna, pořádací místnost, kanceláře 

zaměstnanců, fotografická dílna a přednáškový sál     

Jiné:    není. 
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SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky: -záchrana transformovny před devastací  

                                  -vznik nového urbanistického souboru – moţnost dostavby nových   

                                   objektů  

                                        -zachování objemu a některých původních znaků historického  

                                         objektu 

 slabé stránky: -změna vzhledu obvodového pláště  historické budovy  

 moţná rizika: -dle mého názoru v současné době nejsou (soulad vyuţití s úpl   

                              města, funkčnost archivu)   

 příleţitosti:    -moţnost doplnění dalších funkcí  

                                  -moţnost rozšíření archivu  

                                  -zapojení do okolní městské struktury  

 

 

8. Technické muzeum v Brně - bývalá budova Tesly (prohlídka stavby, informace od  

zaměstnanců, internetové stránky, broţura k výročí zaloţení) 
53

  

 

Obecné údaje o objektu: 

 1.   Umístění objektu - ulice, město, vlastník  

       Purkyňova 95, Brno-Královo Pole, právní subjekt-brněnská muzejní instituce řízena  

       MK ČR  

2.   Plocha areálu/rozměry stavby – cca 0,80 ha, celkem 1 objekt, vedle původního byla  

      provedena přístavba vstupních prostorů-v duchu současné architektonické tvorby 

 3.   Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) – 100% / 0% 

 4.   Prohlášení za KP:  není KP 

       5.   Jedinečnost areálu v místě , regionu  

             -typický zástupce výrobního dílenského zařízení 

       6.   Stupeň zachování po stavebně-technické stránce 

 původní budova byla  zachována v  poměrně dobrém stavebním stavu 

       7.   Zachování technologií, zařízení v areálu/stavbě 

 původní technologie nedochovány 

       8.   Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu? 

      nebylo nutno řešit 

Přípravné a projekční práce: 

1.   Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

záměr Technického muzea najít takové prostory, které by kapacitně vyhovovaly 

poţadavkům na výstavní prostory,depozity,  a restaurátorské dílny, 

2.   Existence stavebně-historického průzkumu památky popř.původní dokumentace 

SHP nebylo, rekonstrukce dle zaměření? 

                                                
53

 www.technicalmuzeum.cz 
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      3.   Problémy/bez problému se získáním odborného vyjádření Národního památkového     

      ústavu 

nebylo   

4.  Stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče (snadno získáno/s problémy)? 

nebylo 

5. Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou 

průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

nezjištěno;    

6. Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

Budova získána v 90.letech 20.stol., stavební práce trvaly cca 2,5 roku, slavnostní 

otevření v roce 1996 

7. Bylo nutné zpracovat statické posudky? a na které části? získání stavebního povolení – 

snadno, s problémy 

nezjištěno 

    Realizace: 

      1.   Problémy při realizaci konverze 

            nezjištěno 

2.   Nutnost pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných 

původní objekt  opraven novodobým materiálem, přístavba s  pouţitím soudobých  

materiálů  

3. Pravidelné kontrolní dny Národního památkového ústavu v průběhu realizace? 

nebylo nutné, není KP 

4. Náklady na realizaci konverze (přibliţné) 

280mil.Kč  

Nové vyuţití: 

      1.   Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska vlastníka / provozovatele (uţivatele) 

vyuţití vhodné, provoz muzea vyuţívá celý prostor budovy 

2. Zhodnocení přínosu pro vlastníka (spokojenost/nespokojenost s provozem,  

      návštěvností, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

 naplněn původní záměr o sjednocení pracovišť , získány dostatečné plochy pro    

 expozici, kanceláře zaměstnanců, dílny.Muzeum je srovnatelné se zahraničními-v  

 roce 2003 mu byla udělena 1.cena v soutěţi Gloria muzealis . 

Jiné:     není. 

  

 

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky:  -vyuţití výrobního dílenského objektu  

                             -zachování objemu a některých původních znaků původního objektu 

                             -moţnosti dostavby 

                             -dobrý stavební stav budovy  

 slabé stránky: -nejsou (moţná do budoucna - moţnost rozšíření ploch expozic ?…)  

                                   -malé plochy parkovacích míst pro návštěvníky                          

 moţná rizika: -dle mého názoru v současné době nejsou (soulad vyuţití s úpl města,  
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                                    funkčnost muzea)   

  příleţitosti:    -moţnost doplnění dalších expozic  

                             -pořádání odborných seminářů a odborných přednášek pro širokou   

                              veřejnost 

9. Holešovický pivovar Aréna 7 - bývalý pivovar-klasický reprezentant pivovarů 19.století  

(prohlídka stavby, informace z dostupných zdrojů) 
51

,
54

 

 Obecné údaje o objektu: 

      1.   Umístění objektu - ulice, město, vlastník  

             mezi ulicemi U Uranie, Na Maninách, U Průhonu a Komunardů, Praha, vlastníkem    

             je firma Arena Real Estate Development,a.s.  

       2.   Plocha areálu/rozměry stavby – cca 4 ha, 6 objektů bývalého pivovaru (objemově  

       tvoří 3 objekty, 4 nově  vybudované, plocha má velikost 2-3 sousedních bytových bloků 

 3.   Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) – 100% / 0% 

 4.   Prohlášení za KP:  KP od roku 1995 

       5.   Jedinečnost areálu v místě , regionu  

            -typický zástupce areálu pivovaru z 19. století 

-významné postavení z hlediska rozlohy a  umístění přímo v centru města  

       6.   Stupeň zachování po stavebně-technické stránce 

 zachované historické objekty v poměrně dobrém stavu 

       7.   Zachování technologií, zařízení v areálu/stavbě 

 bez technologií 

       8.   Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu? 

       neřešeno- nebylo potřeba 

Přípravné a projekční práce: 

 1.   Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

 záměr zapojit plochu bývalého pivovaru do okolní městské struktury-zřídit    

 obchodní,společenské  centrum s bydlením a podzemním parkovištěm 

2.   Existence stavebně-historického průzkumu památky popř.původní dokumentace 

 SHP zpracován, zachována i původní dokumentace a provedeno doměření areálu 

3. Problémy/bez problému se získáním odborného vyjádření Národního památkového     

       ústavu 

 s problémy-neshody s projektanty z hlediska dodrţení objemového řešení   

4. Stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče (snadno získáno/s problémy)? 

 bez problémů 

5. Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou 

průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

projekt rekonverze zpracován za účasti světových architektů- F.O.Ghery, J.Nouvel, za 

českou stranu fa CMC architects  

6. Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

 od získání prostorů v roce 2002 do dokončení stavby v roce 2009, 1.etapa dokončena   

 v roce 2005, 2. v roce 2006, výstavba nových objektů dokončena v roce 2009) 

7. Bylo nutné zpracovat statické posudky? a na které části? získání stavebního povolení 

– snadno, s problémy 

                                                
51 kol.autorů Industriální stopy-architektura konverzí průmyslového dědictví v české republice,2005 
54

 kol.autorů Industriální stavby-1.Rekonstrukce a konverze pivovarů,2008 
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 pro některé části, stavební povolení bez problémů 

Realizace: 

1.   Problémy při realizaci konverze 

            bez problémů 

2.   Nutnost pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných 

       původní objekty opraveny dobovým materiálem, nové stavby a úpravy veřejných    

       prostorů  s  pouţitím soudobých materiálů  

 

3. Pravidelné kontrolní dny Národního památkového ústavu v průběhu realizace? 

             ano 

4. Náklady na realizaci (přibliţné) 

 nezjištěno 

Nové vyuţití: 

1. Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska vlastníka / provozovatele (uţivatele) 

vyuţití vhodné, areál obchodního a společenského centra s bydlením je doplněn 

veřejným prostorem-vytvořeno náměstí 

2. Zhodnocení přínosu pro vlastníka (spokojenost/nespokojenost s provozem, 

návštěvností, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

z prohlídky areálu  je zřejmé, ţe byty jsou obsazeny, některé prostory pro obchod a 

administrativu zatím nemají nájemce     

Jiné:     za KP prohlášeno:administrativní budova, sladovna, spilka, strojovna chlazení,   

            varna, ohradní zeď se dvěmi bránami .Rozdělení ploch v areálu: kanceláře 13tis.m2,   

            bydlení 3,8tis.m2, obchodní plochy 7,1tis.m2, restaurace 1,1tis.m2.Z hlediska hod-  

            nocení  zástupců památkové péče se jedná o poměrně zdařilou konverze se zacho- 

            váním památkových hodnot. 

            Můj postřeh:dostavba nových obytných budov volena tak, aby vytvářela uzavření  

            městského  bloku,  výšková budova je volena na osu z pohledu vstupu do areálu z ul.U  

            Průhonu. 

 

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky: -významné urbanistické a architektonické řešení jak historického areálu,     

                              tak dostavby 

                             -moţnosti dostaveb nových objemů 

                             -zachování detailů 

                                   -poměrně dobrý stavební stav původních objektů areálu 

                                   -víceúčelové budovy bez technologického zařízení nabízejí umístění   

                                    rozličných funkcí 

                                   -zachováno „genium loci“ areálu historického pivovaru 

 slabé stránky: -chybějící dokumentace-nutnost provedení zaměření   

                                   -nutnost demolice několika objektů                            

 moţná rizika: -dle mého názoru v současné době nejsou (soulad vyuţití s úpl města)                                   
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                                   -moţný neúspěch při obsazování obchodních prostor 

 příleţitosti:     -moţnost doplnění historického areálu dalšími funkcemi nebo změna   

                              některých funkcí 

                             -zapojení PP do okolní struktury 

 

10.  Areál Classic 7 Business Park- část bývalého Akciového parního mlýna-sklad mouky a  

 budova mlýna (prohlídka stavby, další informace z odborných článků) 
55

 

 

Obecné údaje o objektu: 

 1.   Umístění objektu - ulice, město, vlastník  

       Mezi ul. U parního mlýna, Jankovcova, Na Maninách, U Uranie, Praha-Holešovice,   

       vlastník-právnická osoba  

2.   Plocha areálu/rozměry stavby – cca 1,7 ha, celkem 3 objekty (dva historické  

      propojené jedním novodobým,v areálu mají v dalších etapách vyrůst ještě 3 budovy) 

 3.   Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) – 100% / 0% 

       4.   Prohlášení za KP:  KP od roku2003.    

       5.   Jedinečnost areálu v místě , regionu  

             -mimořádně kvalitní, nejstarší zástupce mlýnů z roku 1910 

 -významné postavení z hlediska rozlohy a  umístění na břehu řeky Vltavy 

 -architektem průmyslového areálu mlýnů byl známý český architekt Bohumil Hypšman  

       6.   Stupeň zachování po stavebně-technické stránce 

 zachované historické objekty v poměrně dobrém stavu 

       7.   Zachování technologií, zařízení v areálu/stavbě 

 bez technologií 

       8.   Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu? 

       Neřešeno- nebylo potřeba 

Přípravné a projekční práce: 

 1.   Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

 záměr zapojit plochu bývalého pivovaru do okolní struktury-tedy lokality, kde je    

 realizováno několik dalších projektů konverzí okolních průmyslových areálů.   

 Navrţené objekty s kancelářským vyuţitím mají volnou urbanistickou dispozici    

 s veřejným prostranstvím. 

2.   Existence stavebně-historického průzkumu památky popř.původní dokumentace 

 nezjištěno 

3. Problémy/bez problému se získáním odborného vyjádření Národního památkového     

       ústavu 

 bez problémů (vyplývá z článků o rekonverzi objektu)   

4. Stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče (snadno získáno/s problémy)? 

 bez problémů 

5. Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou 

průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

projekt rekonverze zpracován českou  fa CMC architects,a.s.  

6. Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

 od získání prostorů v roce 2001-2 do dokončení stavby-1.etapy v roce 2008, projekt   

 má ještě dvě etapy) 

                                                
55

 MÁSLO,V.,CHISHOLM,R.D. Šťastná sedmička Holešovických mlýnů, Stavebnictví 01/2010 
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7. Bylo nutné zpracovat statické posudky? a na které části? získání stavebního povolení 

– snadno, s problémy 

 pro některé části, stavební povolení bez problémů 

Realizace: 

1.   Problémy při realizaci konverze 

            drobné  problémy se vyskytly při odbourávání sila od budovy mlýna. Silo jiţ nemělo  

            vyuţití a tak bylo rozhodnuto o jeho demolici, bourací práce musely postupovat   

            pomalu kvůli statice objektu mlýna. Další problematika se vyskytla při bourání otvorů  

            pro vjezd aut do podzemních garáţí. 

2.   Nutnost pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných 

       původní objekty opraveny dobovým materiálem, nové stavby a úpravy veřejných    

       prostorů  s  pouţitím soudobých materiálů . V historických budovách jsou zachovány  

       původní nosné konstrukce. 

3. Pravidelné kontrolní dny Národního památkového ústavu v průběhu realizace? 

Ano 

4. Náklady na realizaci (přibliţné) 

450 mil.Kč na 1.etapu 

Nové vyuţití: 

       1.  Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska vlastníka / provozovatele (uţivatele) 

vyuţití vhodné, areál kancelářského centra s doprovodnými funkcemi v parteru je 

doplněn veřejným prostorem-vytvořeno zvýšené náměstí.Po dostavbě zbývajících 

budov s funkcí bydlení bude komplex obsahovat všechny prvky ţivotaschopnosti.  

2.   Zhodnocení přínosu pro vlastníka (spokojenost/nespokojenost s provozem,   

       návštěvností, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

z prohlídky areálu  je zřejmé, ţe kanceláře a prodejní a restaurační prostory  ještě 

nejsou všechny obsazeny.     

Jiné:     za KP prohlášeno: sklad mouky a mlýn.celková plocha staveb 1.etapy je 29 230m2. 

            Můj postřeh:dostavba nové spojovací budovy je  volena tak, aby vytvořila uzavření  

            veřejného prostoru-městského  bloku. Volba pouţití přírodních materiálů v tomto  

            prostoru působí s vodním prvkem velmi příjemně . Dle názoru prof. Benjamina  

            Fragnera se jedná o velmi zdařilou konverzi takové PP.  

 

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky: -významné architektonické řešení jak historického areálu,     

                              tak dostavby 

                            -zachování architektonického detailu 

                            -poměrně dobrý stavební stav původních objektů areálu 

                                  -víceúčelové budovy bez technologického zařízení nabízejí umístění   

                                   rozličných funkcí 

 slabé stránky: -nutná demolice dotvářejících objektů a sila  

                                   -zamezení výhledu na nábřeţí vysokou zástavbou v ul.Jankovcova                           

 moţná rizika: -dle mého názoru v současné době nejsou (soulad vyuţití s úpl města)                                   
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                                   -moţný neúspěch při obsazování kancelářských a obchodních prostor 

                                    z důvodu koncentrace jednoúčelových funkcí  

 příleţitosti:     -moţnost doplnění historického areálu dalšími funkcemi nebo jejich  

                              moţná změna 

                             

                             -zapojení PP do okolní struktury   

                             -pokračování rekonstrukce okolního ploch areálu 

 

11. Pražská tržnice -  bývalé holešovické jatka (prohlídka areálu, další informace   

z odborných článků a webových stránek) 
55

 

 

Obecné údaje o objektu: 

 1.   Umístění objektu - ulice, město, vlastník  

       Mezi ul. Bubenské nábřeţí, Komunardů, Jateční a Argentinská,  Praha-Holešovice,   

       vlastník-právnická osoba (pronajímatel DELTA CENTER a.s.) 

2.   Plocha areálu/rozměry stavby – cca 12 ha, celkem 24 různě velkých objektů  

 3.   Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) – 100% / 0% 

       4.   Prohlášení za KP:  KP od roku 1993.    

       5.   Jedinečnost areálu v místě , regionu  

            -rozsáhlý areál z roku 1895 

-významné postavení z hlediska rozlohy a  umístění na břehu řeky Vltavy 

-kovové zastřešovací konstrukce jsou dílem továrny Kolben-Daněk  

       6.   Stupeň zachování po stavebně-technické stránce 

 zachované historické objekty v  dobrém stavu 

       7.   Zachování technologií, zařízení v areálu/stavbě 

 bez technologií 

       8.   Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu? 

       Neřešeno- nebylo potřeba 

Přípravné a projekční práce: 

 1.  Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

záměr zapojit plochu bývalých jatek do městské struktury.Nově navrţené vyuţití areálu 

pro trţnici zajistilo jeho ţivotaschopnost. 

2.  Existence stavebně-historického průzkumu památky popř.původní dokumentace 

V roce 1995 byl celý areál zmapován, došlo k modernizaci inţenýrských sítí 

3.  Problémy/bez problému se získáním odborného vyjádření Národního památkového     

       ústavu 

 nezjištěno    

4.   Stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče (snadno získáno/s problémy)? 

 nezjištěno 

5. Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou 

průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

Projekty dílčích obnov řešili různí inţenýři  

6. Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

 od získání prostorů v roce 1995 po otevření  zrekonstruovaného divadla Milenium   

                                                
55 SCHUSTEROVÁ,M.  Priemeny industriálnej architektury Holešovický meander, přístupné z www 
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 v roce 2000 proběhla rekonstrukce celé trţnice za provozu. 

7. Bylo nutné zpracovat statické posudky? a na které části? získání stavebního povolení 

– snadno, s problémy 

nezjištěno, stavební povolení bez problémů 

Realizace: 

1.   Problémy při realizaci konverze 

            nezjištěno. 

2.   Nutnost pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných 

       původní objekty opraveny dobovým materiálem, nové stavby a úpravy veřejných    

       prostorů  s  pouţitím soudobých materiálů . V historických budovách jsou zachovány  

       původní nosné konstrukce. 

3.   Pravidelné kontrolní dny Národního památkového ústavu v průběhu realizace? 

            Nezjištěno 

5. Náklady na realizaci (přibliţné) 

      nezjištěno 

Nové vyuţití: 

       1.   Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska vlastníka / provozovatele (uţivatele) 

vyuţití vhodné, areál trţnice je v současné době téměř celý vyuţíván. Najdete zde 

divadlo, taneční klub,restaurace, cukrárnu, Macdonald´s, je zde prodej zeleniny, 

květin, , firmy Baťa, Stival, Evy, Penny, Norma, lékárnu, opravnu bot, poštu, cca 130 

butiků s oděvy, atp.   

2.   Zhodnocení přínosu pro vlastníka (spokojenost/nespokojenost s provozem,  

      návštěvností, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

z prohlídky areálu  je zřejmé, ţe ne všechny budovy mají své vyuţití.     

Jiné:     nejsou  

  

 

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky: -významné urbanistické a architektonické řešení  areálu                                 

                            -zachování hmot objektů a detailů 

                            -poměrně dobrý stavební stav původních objektů areálu 

                                  -víceúčelové budovy bez technologického zařízení nabízejí umístění   

                                   rozličných funkcí 

 slabé stránky: -nutná modernizace areálu pro novou funkci  

                                   -nevhodné mobilní dostavby do areálu-znehodnocení prostorového  

                                    uspořádání    

                                   -neexistující celková koncepce nového vyuţití                        

 moţná rizika: -moţný neúspěch při obsazování prázdných budov-ţivotaschopnost  

                              areálu je ohroţena konkurenčními moderními celoměstskými  

                              obchodními centry 

                             -změna vlastníka 
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 příleţitosti:     -moţnost doplnění  areálu dalšími vhodnými funkcemi pro nalákání  

                              návštěvníků   

 

 

 

12. Corso Karlín -  budova bývalé výrobny plechových kotlů (prohlídka areálu, další  

informace  z odborných článků a webových stránek) 
51

 

 

Obecné údaje o objektu: 

 1.   Umístění objektu - ulice, město, vlastník  

       ul. Křiţíkova,  Praha-Karlín, vlastník-právnická osoba – fa M.A.I.L. Finanzberatung  

       Gmbh 

2.   Plocha areálu/rozměry stavby – cca 0,45 ha, jeden objekt, objekt je součástí celého  

      bloku zástavby a ten potom obsahuje ještě 2 velké objekty  

 3.   Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) – 100% / 0% 

       4.   Prohlášení za KP:  není KP    

       5.   Jedinečnost areálu v místě , regionu  

            -objekt je součástí rozsáhlého významného průmyslového areálu (budova z roku 1890) 

-významné postavení z hlediska rozlohy a  umístění v dnes jiţ klidné lokalitě 

       6.   Stupeň zachování po stavebně-technické stránce 

 zachované historické objekty v  dobrém stavu 

       7.   Zachování technologií, zařízení v areálu/stavbě 

 bez technologií 

       8.   Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu? 

       nezjištěno 

Přípravné a projekční práce: 

 1.   Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

 záměr zapojit plochu bývalého průmyslového areálu do okolní zástavby.Nově   

 navrţené vyuţití budovy pro administrativu zajistilo jeho ţivotaschopnost. 

2.   Existence stavebně-historického průzkumu památky popř.původní dokumentace 

 nezjištěno 

3. Problémy/bez problému se získáním odborného vyjádření Národního památkového     

       ústavu 

 nezjištěno – vzhledem k tomu, ţe není KP nebylo zapotřebí   

4. Stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče (snadno získáno/s problémy)? 

 nezjištěno 

5. Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou 

průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

Projekt zpracoval významný zahraniční architekt Ricardo Bofillo  

6. Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

nezjištěno, budova  otevřena v roce 2001 

7. Bylo nutné zpracovat statické posudky? a na které části? získání stavebního povolení 

– snadno, s problémy 

nezjištěno, stavební povolení bez problémů 

Realizace: 

1.  Problémy při realizaci konverze 

           nezjištěno. 

                                                
51

 kol.autorů Industriální stopy-architektura konverzí průmyslového dědictví v české republice,2005 
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2.  Nutnost pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných 

      obvodové zdivo historického objektu opraveno dobovým materiálem,vestavba a  

      nástavba nových konstrukcí provedeny  s  pouţitím soudobých materiálů. Mělo dojít  

      k záměrnému odlišení historických  a nových konstrukcí  . 

3.  Pravidelné kontrolní dny Národního památkového ústavu v průběhu realizace? 

            nezjištěno (lze usuzovat, ţe nebyly) 

4.  Náklady na realizaci (přibliţné) 

     nezjištěno 

Nové vyuţití: 

       1.  Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska vlastníka / provozovatele (uţivatele) 

vyuţití vhodné, budova obsahuje jedno podzemní podlaţí parkování a 4 podlaţí 

kancelářských prostor. Před budovou je široké pěší korzo a parkovací plocha. Mezi 

nájemce patřily  Český Telecom, společnost Panasonic a další. 

2.   Zhodnocení přínosu pro vlastníka (spokojenost/nespokojenost s provozem,  

      návštěvností, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

z prohlídky areálu  nevyplynulo, zda jsou všechny prostory obsazené. Z hlediska 

hodnocení celého obnoveného bloku lze konstatovat, ţe vyuţití bylo voleno správně  a 

ţe o nabízené prostory je zájem.     

Jiné:     V budově Corso Karlín je celkem 9 900m2 kancelářských prostor. Do obvodového  

             zdiva historické budovy byla vestavěna čtyřpodlaţní budova se suterénem, kde je  

             parkování, 2 podlaţí jsou skrytá v historické budově, 2 podlaţí tvoří novou   

             prosklenou  nástavbu. Spolu se sousedními budovami-Palác Karlín ( bývalá budova    

            ČKD) a další  administrativní budova- jsou zde vytvořeny moderní administrativní  

            budovy. Dostavba celého areálu bude dále pokračovat výstavbou projektů Corso II. A   

            Keystone, v pozdější době má být tato lokalita spojena mostem přes Vltavu  

            s Holešovicemi.   

  

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky: -významné urbanistické a architektonické řešení  celého areálu                                 

                            -zachování architektonických detailů 

                            -poměrně dobrý stavební stav původních objektů areálu 

                                  -víceúčelové budovy bez technologického zařízení nabízejí umístění   

                                   rozličných funkcí 

 slabé stránky: -v současné době ruch a znečištění od sousedního staveniště                           

 moţná rizika: -moţný neúspěch při obsazování nových administrativních prostor 

                             -přílišná koncentrace prostor s jednostranným vyuţitím 

 příleţitosti:     -moţnost doplnění  areálu dalšími vhodnými funkcemi pro nalákání  

                              návštěvníků  a nájemců 

                             -pokračování celkové obnovy areálu 
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13. Palac Edison – budova bývalé Edisonovy transformační stanice (prohlídka objektu, další 

informace z propagačního materiálu a odborných článků a webových stránek) 
51

 

 

 

Obecné údaje o objektu: 

 1.   Umístění objektu - ulice, město, vlastník  

       ul. Jeruzalémská 2,  Praha 1, vlastník-právnická osoba – Palác Edison, s.r.o. 

2.   Plocha areálu/rozměry stavby – cca 0,08 ha, jeden objekt  

 3.   Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) – 100% / 0% 

       4.   Prohlášení za KP:  není KP,ale nachází se v MPR Praha    

       5.   Jedinečnost areálu v místě , regionu  

            -kvalitní průmyslová funkcionalistická architektura 

-významné postavení z hlediska umístění a zakomponování průmyslové stavby do 

okolní obytné stavby 

-stavbu vytvořil významný český architekt František Albert Libra 

       6.   Stupeň zachování po stavebně-technické stránce 

 zachovaná stavba, funkce zachována do roku 1996  

       7.   Zachování technologií, zařízení v areálu/stavbě 

 bez technologií 

       8.   Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu? 

       nezjištěno (pravděpodobně neřešeno) 

Přípravné a projekční práce: 

 1.   Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

 záměr zapojit stavbu novým vyuţitím do okolní zástavby. 

2.   Existence stavebně-historického průzkumu památky popř.původní dokumentace 

 nezjištěno, zachována původní projektová dokumentace  z roku 1926,provedeno  

aktuální doměření před započetím projektových prací 

3. Problémy/bez problému se získáním odborného vyjádření Národního památkového     

       ústavu 

 nezjištěno    

4. Stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče (snadno získáno/s problémy)? 

 nezjištěno 

5. Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou 

průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

projekt zpracoval významný český architekt ing.arch.Ladislav Lábus (specializuje se 

mimo jiné i na rekonstrukce historických funkcionalistických objektů)  

6. Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

 projekt vznikal v letech 2003-2005, realizace  2005-2007,   

7. Bylo nutné zpracovat statické posudky? a na které části? získání stavebního povolení 

– snadno, s problémy 

 nezjištěno, stavební povolení bez problémů 

Realizace: 

1.  Problémy při realizaci konverze 

           nezjištěno. 

2.  Nutnost pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných 

     obvodové zdivo historického objektu opraveno dobovým materiálem, zachovány interi- 

     érové kovové dveře, venkovní vrata, okna včetně mechanismů, nově poloţeno teraso na  

     schodišti a podlahách chodeb. 

                                                
51 kol.autorů Industriální stopy-architektura konverzí průmyslového dědictví v české republice,2005 
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3.  Pravidelné kontrolní dny Národního památkového ústavu v průběhu realizace? 

            nezjištěno  

4.  Náklady na realizaci (přibliţné) 

     nezjištěno 

Nové vyuţití: 

       1.  Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska vlastníka / provozovatele (uţivatele) 

vyuţití vhodné, budova obsahuje administrativně-komerční prostory a střešní byty.V 

současné době je nájemcem druţstvo WPB Cupital. 

2.   Zhodnocení přínosu pro vlastníka (spokojenost/nespokojenost s provozem,  

      návštěvností, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

z prohlídky areálu  vyplynulo, ţe  jsou všechny prostory budovy obsazené. Z hlediska 

hodnocení celého bloku lze konstatovat, ţe vyuţití bylo voleno správně  a ţe o 

nabízené prostory je zájem, bydlení v horních patrech můţe být velmi příjemné, i přes 

to, ţe objekt je v centru.     

Jiné:     není   

  

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky: -významné architektonické řešení                                   

                            -zachování autenticity objektu 

                            -zachování detailů 

                            -poměrně dobrý stavební stav původních objektů areálu 

                                  -víceúčelová budova bez technologického zařízení nabízí umístění   

                                   rozličných funkcí 

                                  -významný autor 

 slabé stránky: -pro nové funkce nedostatek parkovacích míst                           

 moţná rizika: -moţný neúspěch při zvolení jiné funkce 

                             -změna vlastníka 

 příleţitosti:     -moţnost doplnění  areálu dalšími vhodnými funkcemi pro nalákání  

                                    návštěvníků  a nájemců  

                                   -zapojení PP do okolní zástavby 

 

 

14. Regiocentrum Nový pivovar – budova bývalého pivovaru (informace z  odborných 

článků a webových stránek) 
54

 

 

Obecné údaje o objektu: 

 1.   Umístění objektu - ulice, město, vlastník  

                                                
54  kol.autorů Industriální stavby-1.Rekonstrukce a konverze pivovarů,2008 

 



 90 

       Velké náměstí 165/2, Hradec Králové, vlastník-krajský úřad Hradec Králové 

2.   Plocha areálu/rozměry stavby – cca 1 ha, jeden objekt-pojato jako soubor  

 3.   Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) – 100% / 0% 

       4.   Prohlášení za KP:  KPod roku 1958, nachází se v PZ    

       5.   Jedinečnost areálu v místě , regionu  

             -kvalitní průmyslová  architektura 

 -významné postavení z hlediska umístění a zakomponování průmyslové stavby do   

 centrální části města 

       6.   Stupeň zachování po stavebně-technické stránce 

 zachovaná stavba-velmi špatný technický stav, funkce zachována do roku 1999  

       7.   Zachování technologií, zařízení v areálu/stavbě 

 bez technologií 

       8.   Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu? 

       pravděpodobně neřešeno 

Přípravné a projekční práce: 

1.    Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

 záměr zapojit stavbu novým vyuţitím do okolní zástavby, krajský úřad hledal sídlo. 

2.   Existence stavebně-historického průzkumu památky popř.původní dokumentace 

 Nezjištěno, zda byl SHP vypracován; na stavbě pracovali archeologové-   

zakonzervovány významné historické fragmenty 

3. Problémy/bez problému se získáním odborného vyjádření Národního památkového     

      ústavu 

nezjištěno    

4. Stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče (snadno získáno/s problémy)? 

 nezjištěno 

5. Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou 

průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

            projekt zpracoval významná projektová kancelář Ateliér 3Q-arch. Pavel Tušl, Jiří               

            Dařbuján, Miloslav Dědek.  

6. Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

projekt vznikal v letech 2003-2007: 2003-rozhodnuto o novém vyuţití, do 2005 

projektové práce, od 4/2005 do 10/2007 realizace   

7. Bylo nutné zpracovat statické posudky? a na které části? získání stavebního povolení – 

snadno, s problémy 

nezjištěno, stavební povolení bez problémů 

Realizace: 

1.   Problémy při realizaci konverze 

            nezjištěno-práce archeologů pravděpodobně trochu prodlouţila stavební práce-  

            některé artefakty byly zakonzervovány a zapojeny do dispozice.  Některé z později   

            dostavěných objektů-zejména ve 20.stol. byly demolovány a areál tak  získal  

            historickou podobu. 

2.   Nutnost pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných 

      obvodové konstrukce historického objektu opraveno dobovým materiálem, pro úpravy  

      interiérů pouţity novodobé materiály 

 

3.  Pravidelné kontrolní dny Národního památkového ústavu v průběhu realizace? 

            nezjištěno  

4.  Náklady na realizaci (přibliţné) 

     920 mil. Kč 
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Nové vyuţití: 

       1.  Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska vlastníka / provozovatele (uţivatele) 

vyuţití vhodné, budova obsahuje administrativně-komerční prostory-sídlo KÚ, malý 

pivovar, katedra výtvarné fakulty VŠ, výstavní galerie, obchodní prostory, parkoviště 

pro 480 míst. 

2.   Zhodnocení přínosu pro vlastníka (spokojenost/nespokojenost s provozem,  

      návštěvností, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

ze získaných podkladů  vyplynulo, ţe  jsou všechny prostory budovy obsazené. 

Z hlediska hodnocení celého bloku lze konstatovat, ţe vyuţití bylo voleno správně  a 

provedená konverze nabízí vhodné prostory pro zvolené funkce.     

Jiné:     V roce 2008 získala konverze pivovaru ocenění v soutěţi Stavba roku.   

 

 

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky: -významné urbanistické a architektonické řešení  celého areálu                                 

                            -velmi dobře zvolené nové funkce 

                            -prezentace archeologických artefaktů 

                            -dominanta města 

                                  -víceúčelové budovy bez technologického zařízení nabízejí umístění   

                                   rozličných funkcí 

 slabé stránky: -špatný stavební stav objektů před konverzí                           

 moţná rizika: -moţný neúspěch při obsazování opravených administrativních prostor 

 příleţitosti:     -atraktivita muzea a archeologických vykopávek můţe nalákat další  

                                    návštěvníky  

                                   -zapojení PP do okolní struktury 

 

 

15. Pivovar Dalešice – budova bývalého pivovaru (informace z dotazníku, odborných článků 

a webových stránek) 
56

 

 

Obecné údaje o objektu: 

 1.   Umístění objektu - ulice, město, vlastník  

       Dalešice 71, Třebíč, vlastník-akciová společnost 

2.   Plocha areálu/rozměry stavby – cca 1,4 ha, dva objekty  

 3.   Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) – 100% / 0% 

       4.   Prohlášení za KP:  KP od roku 2006    

       5.   Jedinečnost areálu v místě , regionu  

             -kvalitní průmyslová architektura-typologicky zařadíme do pivovarnictví 

 -významné postavení z hlediska umístění a zakomponování průmyslové stavby do   

                                                
56

 TICHÝ,M. Návrat pivovaru filmových postřiţin, Stavebnictví 09/2009 
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 okolní zástavby 

 -význam společenský-probíhalo zde natáčení filmu Postřiţiny 

       6.   Stupeň zachování po stavebně-technické stránce 

 zachovaná stavba,technologické zařízení, funkce zachována do roku 1977  

       7.   Zachování technologií, zařízení v areálu/stavbě 

 technologie provozu sladování z roku 1886 

 

       8.   Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu? 

       pravděpodobně neřešeno 

Přípravné a projekční práce: 

1.    Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

 záměr obnovy areál z důvodu společenských a se snahou zapojit areál do okolní   

 zástavby. 

2.    Existence stavebně-historického průzkumu památky popř.původní dokumentace 

 nezjištěno, provedeno  aktuální doměření před započetím projektových prací 

3.    Problémy/bez problému se získáním odborného vyjádření Národního památkového     

       ústavu 

 bez problémů, většina prací proběhla před zápisem za KP    

4.  Stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče (snadno získáno/s problémy)? 

 bez problémů 

5.  Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou   

        průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

projekt zpracovali projektanti akciové společnosti pivovaru- sami se konverzemi 

zabývají  

6.  Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

 projekt a realizace probíhala po etapách  v letech 1999-2007,   

7.  Bylo nutné zpracovat statické posudky? a na které části? získání stavebního povolení   

       – snadno, s problémy 

 nezjištěno, stavební povolení bez problémů 

Realizace: 

1.   Problémy při realizaci konverze 

            Nebyly stavebního rázu, jen velká etapizace a práce za provozu 

 2.   Nutnost pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných 

       ve velké míře pouţity dobové materiály exteriéru i interéru 

3.   Pravidelné kontrolní dny Národního památkového ústavu v průběhu realizace? 

             Ano, ale aţ po zapsání za KP v roce 2006  

4.   Náklady na realizaci (přibliţné) 

      30 mil. Kč 

Nové vyuţití: 

       1.   Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska vlastníka / provozovatele (uţivatele) 

vyuţití vhodné, na bázi původního vyuţívání-pivovar a doplnění o turistiku 

2.   Zhodnocení přínosu pro vlastníka (spokojenost/nespokojenost s provozem,  

      návštěvností, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

dobrý projekt, výroba piva je v rekonstruovaných provozech draţší neţ by byla 

v novém objektu, vyvaţuje turistika a marketing     

Jiné:     rekonstrukce získala ocenění v roce 2009 v soutěţi Stavba roku   
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SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky: -významné urbanistické a architektonické řešení  celého areálu                                 

                            -zachování architektonických detailů 

                            -zachovaná technologie 

                                  -víceúčelové budovy bez technologického zařízení nabízejí umístění   

                                   rozličných funkcí 

 slabé stránky: -velmi špatný technický stav budov před zahájením obnovy                           

 moţná rizika: -moţný neúspěch při obsazování nových prostor 

                             -změna vlastníka 

 příleţitosti:     -moţnost doplnění  areálu dalšími vhodnými funkcemi pro nalákání  

                                    návštěvníků  a nájemců  

 

 

5.1.4 Hodnocení realizovaných konverzí průmyslových památek v zahraničí (včetně  

     SWOT analýzy) 

 

Pro analýzu byly vybrány průmyslové památky, které jsou svým původním vyuţitím obdobné 

jako památky hodnocené v kapitole 6.3 v české republice.Rovněţ všechny areály byly 

navštívené, byla pořízena fotodokumentace, zjištěny informace a nalezena  potřebná data.  

 

1.  Rakousko-Vídeň – Gasometer City, z bývalého areálu plynojemů (největší v Evropě) je  

     dnes „město“ ve městě. V objektech plynojemu jsou umístěny byty, studentské koleje,   

     obchody, multikino, víceúčelový sál, administrativa, městský a zemský archiv, mateřské  

     škola, parkovací plochy 

2.  Polsko-Zabrze – bývalý černouhelný důl Kralowa Luisa – dnes slouţí jako Muzeum  

     Gornictva 

3.  Německo-Essen -  těţební areály a koksovna Zollverein slouţí dnes jako kulturní  a  

     společenské centrum 

4.  Německo-Dortmund – bývalý důl Zechce Zollern II/IV dnes slouţí jako muzeum, v areálu  

     restaurace, výstavní prostory, ukázky původního zařízení, informační centrum 

5.  Německo-Dortmund – koksovna Hansa, prohlídka areálu formou posledního pracovního      

     dne 

6.  Německo-Dortmund – areál PHOENIX, v době návštěvy byly dokončeny projekční práce  
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     a v části bývalé koksovny bylo započato se stavebními pracemi-opraveny KP, postaveny  

     některé nové objekty, provedena komunikační síť, pěší trasy, inţenýrské sítě-plocha   

     připravena pro nájemce 

7.  Německo-Hamburk – areál bývalé městské plynárny Gaswerk, dnes slouţí jako  

     společenské, obchodní centrum doplněné o funkci bydlení a veřejné prostory 

 

Podkladový materiály pro analýzu – památky v zahraničí                                 

Tabulka č.5 

 
Název stavby Plocha KP, 

NKP 

SHP Památková 

hodnota 

Technologické 

zařízení 

Počet 

objektů 

Účel objektů 

 

Gasometry 

Vídeň 

 

 

 

4,5ha 

 

 

KP 

 

 

ne 

 

architektonická 

urbanistická 

 

ne 

 

 

4/4 

2 novo- 

stavby 

Jednoúčelové 

objekty-byty, 

restaurace, kino, 

administrativa, 

ubytovna pro 

studenty, archiv 

 

Muzeum 

Gornictva 

w Zabrzu 

Zabrze  

 

1,5ha 

 

KP 
 

částe- 

čně 

 

urbanistická 

technická 

 

ano 
 

3části 

4/4 

Muzeum, moţnost 

prohlídky podzem-

ních prostor šachty 

a šachty Carnall 

 

Zollverein 

Essen 

 

84,3ha 

 

U 
 

? 

 

urbanistická 

architektonická 

technická 

 

ne 
 

3 areály 

Průmyslové 

muzeum, Design 

centrum,restaurace, 

obchody, parková- 

ní 

Zechce 

Zollern 

Dortmund 

 

14,4ha 

 

KP 

 

? 

urbanistická 

architektonická 

technická 

 

ano 

 

17/7-

muzeum 

Muzeum, turistické 

společenské a info. 

centrum 

Koksovna 

Hansa 

Dortmund 

 

12,6ha 
 

KP 
 

? 

urbanistická 

architektonická 

technická 

 

ano 
 

areál 

cca 20 

Průmyslový areál 

s prohlídkovou 

trasou  

PHOENIX 

Dortmund 

 

214ha 

 

KP 

 

 

? 

urbanistická 

architektonická 

technická 

 

ano 

 

2 části 

Technologický 

park, kanceláře, 

bydlení, 

rekreace,občanská 

vybavenost 

Městská 

plynárna 

Gaswerk 

Hamburk 

 

8,7ha 

 

KP 

 

? 

urbanistická 

architektonická 

technická 

 

ano 

(částečně) 

 

10 

Fitcentrum, hotel, 

obchody, sluţby, 

bydlení,grafické 

studio, banka. 

 

Vysvětlivky k tabulce:  

„U“ památka UNESCO 

  ?   nezjištěno 
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Další objekty a areály, u kterých byla navrţena nová funkce 

- Polsko -  Pivovar v Poznani – dnes vyuţit pro administrativu, obchody, výst.síně,divadlo,  

  kina, koncert.síň, parkování 

- Polsko – Bielsko-Biala – textilní továrny (velké početní zastoupení ve městě), přeměněny na  

  administrativu, obchodní a společenská centra 

- Německo – Duisburg – bývalá přístavní budova překladiště byla přeměněna na Muzeum   

  Küppersmühle (umístění Rothovy sbírky) 

 

Analýza jednotlivých průmyslových památek 

(získané informace a údaje vepsány do dotazníku-viz příloha č.2a) 

Analýza dotazníků bude opět provedena v řádkování 1. 

 

1. Vídeň-Gasometry – bývalá městská plynárna (informace z prohlídky objektů, odborných 

článků a web.stránek) 
57

 

 

 Obecné údaje o objektu: 

1. Umístění objektu - město, vlastník ( soukromá osoba, právnická osoba nebo státní) 

Vídeň,část Simmering, vlastník nezjištěn 

2. Původní vyuţití, ukončení činnosti 

veřejná plynárna (svým rozsahem největší v Evropě), postavená v letech 1896-1899, 

činnost ukončena v roce 1971(85) 

3. Plocha areálu / rozměry stavby 

4,5 ha (celková plocha areálu je 10 ha),4 objekty plynojemů- průměr 62,85m, výška 

72,5m 

4. Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení)- jednoúčelové 100%/0 

5. Prohlášení za KP ano, nezjištěno od kdy 

6. Jedinečnost areálu v místě/regionu 

(významný architekt, hodnotná architektura, výjimečnost provozu, atp…) 

Plynárna byla postavena dle návrhu ing.Theodora Hermana,objekty jsou postaveny 

z reţného zdiva s mnoha zdobnými prvky na fasádě, velikostně ojedinělé v Evropě, 

z celého areálu se zachovaly 4 budovy zásobníků plynu, administrativní budova a 

vodárna. Technologie byly po ukončení provozu demontovány, zůstaly pouze obvodové 

zdi plynojemů. 

7. Zachování staveb, technologií, zařízení v areálu/stavbě 

z areálu zachovány budovy plynojemů bez technologií  

8. Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu 

      neřešeny 

Přípravné a projekční práce: 

1. Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

Včlenění poměrně velké plochy do struktury města, o funkčním vyuţití rozhodla 

blízkost zastávky metra- vyuţití pro bydlení - rychlé spojení s centrem města. 

2. Problémy s památkáři 

                                                
57 WEHDORN,M. Nové vyuţití plynojemů ve Vídni (překlad z němčiny Olga Kotíková),  Fórum architektury a  

    stavitelství 4/ 2001 
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Nebyly, striktním poţadavkem bylo zachování obvodových stěn a kovové střešní 

konstrukce  

3. Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou 

průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

Jiţ v roce 1989 byla zpracována studie na nové vyuţití architektem Manfredem 

Wehdornem-pro světovou výstavu- v areálu měl být hotel a administrativa. Projekt 

nebyl přijat. V roce 1997 nové rozhodnutí o znovuvyuţití plynojemů- tentokrát pro 

funkci bydlení. Architekty byli: Jean Nouvel, Wilhelm Holzbauer, Manfréd Wehdorn a 

skupina Coop Himmelb(l)au.  

4. Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

Projekční práce byly zahájeny v roce 1997, stavba byla dokončena v 8/2001 

Realizace: 

1. Problémy při realizaci konverze 

(náhodné objevy historických prvků, statické poruchy, atd…) 

Nezjištěno (předpoklad, ţe nebyly) 

2. Pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných při konverzi 

Ano, na obvodový plášť a střešní konstrukci, novostavby s pouţitím soudobých 

stavebních materiálů, interiéry řešeny moderně.  

3. Náklady na realizaci (přibliţné) 

174mil.EUR 

Nové vyuţití: 

1. Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska památky (spokojenost/nespokojenost 

s provozem, návštěvnost, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

Komerčně zdařilý projekt, jedná se o multifunkční centrum bydlení, sluţeb, obchodů. 

Byty jsou obsazeny, ve společenských a obchodních prostorách (tvoří atrium kaţdé 

budovy  v 1. a 2. NP a jsou navzájem propojeny koridorem) je neustálý pohyb. 

Parkování je v patách plynojemů a má 1100míst. Areál slouţí rovněţ jako turistická 

atrakce.Ke 4 historickým budovám byly přistavěny dvě nové- jedna budova kolejí je 

spojena těsně , druhá budova multiplexu je umístěna přes ulici. 

2. Jiné 

Projekt přestavby financovalo sdruţení tří soukromých developerských společností, 

částečně se podílelo město Vídeň-fond na podporu bydlení. 

 

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky:  -významné urbanistické a architektonické řešení  celého areálu 

                             -zachování architektonických detailů 

                             -významný autor                                 

                             -vyuţití všech historických budov PP 

                             -jednoúčelové budovy bez technologického zařízení nabízejí umístění   

                                    rozličných funkcí 

                                   -moţnost umístění dostaveb 

 slabé stránky: -špatný technický stav budov před zahájením obnovy                           

 moţná rizika: -dnes jiţ nehrozí, objekty mají nové funkce a ţijí 
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                             (-moţná změna vlastnických poměrů) 

 příleţitosti:     -moţnost doplnění  areálu dalšími vhodnými funkcemi pro zvýšení  

                                    komfortu návštěvníků  a nájemců  

                                   -zapojení areálu do průmyslové turistiky 

                                   -zapojení průmyslové plochy do městské struktury  

2. Zabrze – Muzeum gornictva v Zabrze – bývalý černouhelný důl (informace z prohlídky   

    areálu a objektů, další informace z odborných publikací, článků a web.stránek) 
58

 

 

 Obecné údaje o objektu: 

      1.   Umístění objektu - město, vlastník ( soukromá osoba, právnická osoba nebo státní) 

       Zabrze, Muzeum-ul.3.maja, podzemní část- ul. Henrika Sienkiewicza, nadzemní část –  

       ul Wolnosci, vlastník – pravděpodobně Muzeum uhelného hornictví  

       2.   Původní vyuţití, ukončení činnosti 

 Černouhelný důl Krolowa Luisa, zaloţen 1791, velká modernizace v roce 1846,   

 v roce 1973 ukončena těţba v západní části, v r.1993 ve zbytku lokality, od r. 1993 je   

 zde muzeum a skansen 

3. Plocha areálu / rozměry stavby 

Cca 1,5ha ( bez plochy podzemní části) 

4. Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) 

50/50%  

5. Prohlášení za KP 

pravděpodobně ano  

6. Jedinečnost areálu v místě/regionu 

(významný architekt, hodnotná architektura, výjimečnost provozu, atp…) 

jeden z nejrozsáhlejších a nejvýznamnějších dolů v Polsku 

7. Zachování staveb, technologií, zařízení v areálu/stavbě 

Areál sestává ze tří částí: 

Část „A“- muzeum- z budovy administrativy a vedení dolu 

Část „B“- nadzemní část-bývalý důl Carnall-obsahuje budovu strojovny, těţní věţ a 

elektroústřednu, v budově strojovny dochován a v provozu významný parní těţní stroj 

z roku 1915. 

Část „C“- podzemní část-část podzemní štoly dolu Wilhelmina   

8. Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu 

      neřešeno 

Přípravné a projekční práce: 

1.   Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

      Vytvořit muzeum hornictví přímo v objektech bývalého dolu a zachovat technologická  

      Zařízení. Pro prohlídku byla zprovozněna i část štoly- vstup z terénu. 

      2.   Problémy s památkáři 

      nezjištěno 

3.   Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou  

      průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

       nezjištěno 

4. Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

Práce započaly v roce 1993 do 2004-průběţné rekonstrukce jednotlivých budov, 

pokračuje projekt na zpřístupnění hlavní dědičné štoly. 

                                                
58

 Kol. autorů Technické památky Visegradské  čtyřky III.,Warszawa 2007 
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Realizace: 

1.   Problémy při realizaci konverze 

(náhodné objevy historických prvků, statické poruchy, atd…) 

      nezjištěno 

2.   Pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných při konverzi 

      na obnovu exteriéru pouţity dobové materiály, nové doplňkové vestavby z novoto-  

      bých materiálů 

3.   Náklady na realizaci (přibliţné) 

             2,9 mln. Zl. (cca 41,5mil.Kč) 

Nové vyuţití: 

1.   Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska památky (spokojenost/nespokojenost  

      s provozem, návštěvnost, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

      dle vyjádření zástupců muzea panuje spokojenost- muzeum i skanzen ročně navštíví  

      velký počet návštěvníků, jedná se o průmyslovou turistiku doplněnou o moţnost  

      prohlídky podzemní štoly v části Wilhelmina s návštěvou restaurace Quibald   

      v podzemí, kde se podávají tradiční slezská jídla.Objekty skanzenu jsou vyuţívány  

      rovněţ pro pořádání divadelních vystoupení, koncertů, výstav a banketů. Na těţní věţ  

      areálu dolu Carnall byla instalována platforma pro moţnost vyhlídky do okolí.Parní  

      stroj je v provozu, spouští se pro návštěvníky… 

       2.   Jiné-není 

 

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky: -udrţení koloritu města díky zachování PP                                 

                            -zachované technologie-provoz 

                            -budovy zachované ve své hmotě a materiálu 

                                  -víceúčelové budovy bez technologického zařízení nabízejí umístění   

                                   rozličných funkcí 

 slabé stránky: -roztroušenost areálu muzea                            

 moţná rizika: -v současné době nejsou 

                             -do budoucna-nezájem o PP 

                             -změna vlastníka 

 příleţitosti:     -moţnost doplnění  areálu dalšími vhodnými funkcemi pro nalákání  

                                    návštěvníků, popř. nájemců 

                                   -zapojení PP do průmyslové turistiky  
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3. Essen - Zollverein XII – bývalý černouhelný důl a koksovna (informace z prohlídky 

areálu, odborných článků a web.stránek) 
59

 

 

 Obecné údaje o objektu: 

      1.   Umístění objektu - město, vlastník ( soukromá osoba, právnická osoba nebo státní) 

       Essen (8km od Dortmundu),vlastník podstatné části je federální stát Severní Porýní- 

      Vestfálsko 

2.   Původní vyuţití, ukončení činnosti 

černouhelné doly-ukončení 1986, koksovny, výroba dehtu, benzenu-ukončení 1993 

3.   Plocha areálu / rozměry stavby 

Celkem 84,3ha (koksovna 43,8ha, šachty 40,5ha) 

4.   Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) 

Objekty nepočítány, památka je tvořena třemi areály- šachtou XII, šachtou I/II/VIII a 

koksovnou, některé objekty jsou jednoúčelové-těţní budovy,koksovna,  některé 

víceúčelové  

5.   Prohlášení za KP  

      2001 prohlášeno památkou UNESCO 

6.   Jedinečnost areálu v místě/regionu 

 (významný architekt, hodnotná architektura, výjimečnost provozu, atp…) 

 -areál je vyjímečný svou architekturou, na výstavbě se podíleli významní architekti   

 Eritéz Schupp a Martin Kremmer – oba tvořili ve stylu německé architektonické školy  

 BAUHAUS  

 -vyjímečnost areálu i co zachování technologického toku 

7.   Zachování staveb, technologií, zařízení v areálu/stavbě 

V areálu Zollern byly ponechány téměř všechny stavební objekty, zařízení byla 

zakonzervována ( technologické lávky,zařízení  koksovny, existence strojů nebyla 

zjištěna) 

8.   Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu 

      neřešeno 

Přípravné a projekční práce: 

       1.    Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

              Hlavní myšlenkou bylo rychlé zpřístupnění areálu, se snahou získat finanční  

              prostředky na obnovu. Snaha o neinvazivní postup konverzeAreál byl zakonzervován,  

             zajištěn z hlediska bezpečnosti, byly  

             dostavěny nové prvky a funkce pro zajištění komfortu návštěvníků areálu. 

       2.    Problémy s památkáři 

              nebyly,hlavní stavební  práce probíhaly do roku 1999, prohlášení za KP v roce 2001  

3.    Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou  

       průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

       na rekonstrukčních pracech se podílel arch. Norman Foster-návrh úpravy kotelny a   

       arch. Christoph Mäckler-postupná rekonstrukce objektů, přidávání nových částí k  

      historickým. 

 4.   Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

             Pravděpodobně nebyla zpracována jednotná koncepce, práce probíhaly po etapách- 

             tedy s dílčími projekty. Postup prací v letech 1990-1999. 

Realizace: 

      1.    Problémy při realizaci konverze 

(náhodné objevy historických prvků, statické poruchy, atd…) 
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bez problémů 

2.    Pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných při konverzi 

       Při úpravě exteriéru striktně dodrţeno pouţití dobových materiálů, v interiérech  

       moţnost pouţití současných moderních materiálů. 

3.    Náklady na realizaci (přibliţné) 

             nezjištěno (získány prostředky z grantů, podpůrných programů EU, darů od  

             soukr.osob) 

Nové vyuţití: 

1.   Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska památky (spokojenost/nespokojenost  

      s provozem, návštěvnost, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

      současné vyuţití je koncipováno zejména pro průmyslovou turistiku. Probíhá zde i  

      čerpání vody z důlních prostor, dále jsou zde tyto funkce: prohlídková trasa, muzeum  

      spotřebních předmětů, výtvarná a baletní škola, škola designu v nové budově z roku  

     1997, divadelní a koncertní sály, obchodní pasáţ, informace, restaurace, parkování.   

       2.   Jiné 

             Areál vyhledáván turisty-celodenní rekreace, ročně navštíví areál cca 200tis. Lidí.  

            Příjemné prostředí v areálu vytváří způsob postupné konverze, prorůstání zeleně,  

            doplňkové funkce- bruslení v areálu koksovny, moţnost projet se na ruském kole,  

            mnoho společenských akcí pořádaných v průběhu roku…. 

 

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky: -významné urbanistické a architektonické řešení  celého areálu   

                            -zachování autenticity   

                            -významný autor                             

                            -velká plocha areálu-moţnost umístění různých funkcí 

                            -výskyt víceúčelových budov bez technologického zařízení nabízejí   

                             moţnost umístění rozličných funkcí 

                            -objekty mají zachovanou hmotu, materiál a detaily 

 slabé stránky: -rozsáhlý areál- nutnost velkého finančního zajištění                            

 moţná rizika: -nejsou, areál ţije 

                             -změna vlastníka 

                             -nedostatek finančních prostředků 

 příleţitosti:     -moţnost doplnění  areálu dalšími vhodnými funkcemi pro nalákání  

                                    návštěvníků, popř.nových nájemců  

                                   -pokračování postupné obnovy celého areálu 

                                   -umístění vzdělávacích funkcí v areálu PP 

                                   -zapojení areálu PP do průmyslové turistiky 
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4. Dortmund – Zechce Zollern II/IV – bývalý černouhelný důl (informace získány 

z prohlídky areálu, odborných článků, web.stránek, broţurky pro turisty) 
59

 

 

Obecné údaje o objektu: 

       1.   Umístění objektu – město, vlastník ( soukromá osoba, právnická osoba nebo státní) 

 Dortmund, obec Bövinghusen (cca 10 km od Dortmundu), Vestfálské muzeum 

2.   Původní vyuţití, ukončení činnosti 

černouhelný důl-2 šachty, koksovna, zaloţeno v roce 1898, ukončení činnosti v roce 

1966 

3.   Plocha areálu / rozměry stavby 

14,4 ha 

4.   Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) 

Celkem je v areálu 17 objektů, 7 objektů je vyuţíváno muzeem   

5.   Prohlášení za KP 

1969 prohlášena strojovna za KP, dalších ţ v roce 1981  

6.   Jedinečnost areálu v místě/regionu 

 (významný architekt, hodnotná architektura, výjimečnost provozu, atp…) 

 Důl byl postaven jako vzorový důl těţební společnosti Gelsenkirchen, styl historismus ,   

 strojovna ve stylu secese-navrhl významný architekt Bruno Mehring, areál  

 urbanisticky i architektonicky významný, v době výstavby měl areál nejmodernější  

 technologii  

7.   Zachování staveb, technologií, zařízení v areálu/stavbě 

Stavby byla zachovány v dobrém stavu, 2 objekty byly zdemolovány (těţní budova a 

třídírna) a nahrazeny typologicky obdobnými z jiných areálů, ze zařízení byly 

zachovány těţní stroje,měřiče a kompresory.  

8.   Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu 

nezjištěno, pravděpodobně neřešeno 

Přípravné a projekční práce: 

      1.   Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

            Nutnost vypořádat se s mnoha průmyslovými areály v regionu. Areály obnovovány  

            pod záštitou Vestfálského muzea.Vzhledem k výjimečnosti z hlediska architekto-     

            nického slohu připadalo v úvahu muzeum. 

2. Problémy s památkáři 

      nezjištěno 

3. Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou 

průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

nezjištěno, obnova probíhala postupně 

4. Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

nezjištěno, konverze probíhá po etapách od roku 1981 

Realizace: 

      1.  Problémy při realizaci konverze (náhodné objevy historických prvků, statické  

poruchy, atd…) 

nezjištěno 

      2.   Pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných při konverzi 

      Při obnově bylo pouţito materiálu dobového a současných-zejména na vnitřní úpravy- 

      galerie, restaurace 
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3.   Náklady na realizaci (přibliţné) 

            nezjištěno 

Nové vyuţití: 

       1.   Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska památky (spokojenost/nespokojenost  

             s provozem, návštěvnost, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

             nová funkce je v souladu s posláním muzea, areál vyuţíván jako turistické centrum,  

             pořádají se zde společenské a kulturní akce.    

       2.   Jiné-není 

 

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky: -významné urbanistické a architektonické řešení  celého areálu   

                            -zachování hmoty objektů, materiálu a detailů 

                            -významný autor 

                            -vhodné doplnění moderními vestavbami pro nové funkce                                

                            -zachovaná technologie-dotváří charakter průmyslové památky-k   

                             prohlídce 

                                  -víceúčelové budovy bez technologického zařízení nabízejí umístění   

                                   rozličných funkcí 

 slabé stránky: -neshledány                           

 moţná rizika: -v současné době nejsou (moţný neúspěch z důvodu velkého počtu  

                              muzeí-ukončení provozu) 

                             -změna vlastníka 

 příleţitosti:     -moţnost doplnění  areálu dalšími vhodnými funkcemi pro nalákání  

                                    návštěvníků  a nájemců  

                                   -zapojení areálu PP do průmyslové turistiky 

 

5. Dortmund – koksovna Hansa – areál bývalé koksovny (informace získány z prohlídky 

areálu, odborných článků, web.stránek, broţurky pro turisty) 
59

 

 

Obecné údaje o objektu: 

       1.   Umístění objektu – město, vlastník ( soukromá osoba, právnická osoba nebo státní) 

 Emscherallee 11, část Huckarde, 44369 (cca 4,5 km od Dortmundu),vlastník –nadace    

 Foundation for the Prezervation of Industrial Monuments) 

2.   Původní vyuţití, ukončení činnosti 

      koksovna, 1992 
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3.   Plocha areálu / rozměry stavby 

12,6ha plocha k prohlídce (celková plocha areálu je 23ha) 

4.   Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) 

v areálu dochovány původní historické  objekty koksovny; ve většině případů se jedná 

o objekty jednoúčelové   

5.   Prohlášení za KP 

část areálu určená k prohlídce 

6.   Jedinečnost areálu v místě/regionu 

 (významný architekt, hodnotná architektura, výjimečnost provozu, atp…) 

 Areál byl vyjímečný svou velikostí a blízkostí technologií, architekt Helmut von   

 Stegemann. Areál je tvořen mnoha rozdílnými budovami z reţného zdiva spojenými   

 technologickými mosty a schodišti, které byly řazeny dle potřeby technologie. Z dálky   

 připomínal pohled na areál město s impozantními věţemi.  

7.   Zachování staveb, technologií, zařízení v areálu/stavbě 

Ponechané stavby v poměrně dobrém stavu, některé  části demolovány a je prováděno 

odstraňování starých ekologických zátěţí. Dochován strojní zařízení.  

8.   Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu 

Dle dostupných materiálů neprovádí odstraňování ekologických zátěţí mimo areál, 

který je určen k prohlídce. 

Přípravné a projekční práce: 

       1.   Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

             Nutnost vypořádat se s velkou opuštěnou průmyslovou plochou, záměrem obnovy bylo  

             představit areál v autentické podobě včetně doprovodné zeleně.Byly opraveny  

             administrativní objekty a ostatní byly upraveny tak, aby nedošlo ke zranění    

            návštěvníků. 

 2.   Problémy s památkáři 

       Nezjištěno, pravděpodobně nebyly, stavby jsou autentické 

       3.   Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou  

    průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

 nezjištěno, projekty pouze pro jednotlivé stavby- malý rozsah 

4.   Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

 nezjištěno, úprava areálu  probíhá po etapách cca od roku 1992 

Realizace: 

      1.   Problémy při realizaci konverze (náhodné objevy historických prvků, statické  

poruchy, atd…) 

nezjištěno 

      2.   Pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných při konverzi 

      při obnově bylo pouţito materiálu dobového  

      3.   Náklady na realizaci (přibliţné) 

   nezjištěno 

Nové vyuţití: 

       1.   Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska památky (spokojenost/nespokojenost  

             s provozem, návštěvnost, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

             území koksovny spadá pod správu nadace FPIM spolu s dalšími 13 areály severního  

             Vestfálska. Slouţí k provedení prohlídek pro návštěvníky, kteří mají zájem o  

             průmyslovou turistiku. Trasa je volena v souladu s technologickým tokem,z plošiny  

             umístěné na uhelném zásobníku je moţno si prohlédnout celý areál, trasa je   

             ukončena  spuštěním parního dmychadla.  

        2.  Jiné-areál byl po ukončení činnosti převeden na nadaci i s finančními prostředky,  

             které byly původně určeny na demolici.Z těch se provádí opravy a údrţba. 
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SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky: -významné urbanistické a architektonické řešení  celého areálu 

                            -dominanta města                                 

                            -velká plocha areálu-moţnost umístění různých doprovodných funkcí 

                            -zachovaná technologie 

 slabé stránky: -velký rozsah areálu- velké náklady na obnovovací a udrţovací práce   

                             -nemoţnost vestaveb (v souladu se způsobem vyuţívání)                         

 moţná rizika: -v současné době nehrozí 

                             -změna vlastníka 

                             -jednoúčelové vyuţívání areálu PP-k prohlídce (bez doplňkových  

                              funkcí) 

 příleţitosti:     -moţnost doplnění  areálu dalšími vhodnými funkcemi pro nalákání  

                                    návštěvníků  a nájemců  

                                   -pokračování postupné obnovy areálu PP 

                                   -zapojení areálu do průmyslové turistiky 

 

 

6. Dortmund – PHOENIX – areál bývalé koksovny a černouhelného dolu (informace 

získány z prohlídky areálu, odborných článků, web.stránek, broţurky pro turisty) 
60

 

 

Obecné údaje o objektu: 

       1.   Umístění objektu – město, vlastník ( soukromá osoba, právnická osoba nebo státní) 

 Dortmund, část Hörde (cca 1,5 km od Dortmundu), státní(městské) 

2.   Původní vyuţití, ukončení činnosti 

černouhelný důl, koksovna, nezjištěno 

3.   Plocha areálu / rozměry stavby 

214 ha-dvě části-technologický park- 115 ha, bydlení s rekreací -99ha 

4.   Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) 

v areálu dochováno několik původních historických objektů-koksovna, 

elektroústředny, administrativní budovy, dílny, plynojem, objekty bývalé šachty   

5.   Prohlášení za KP 

některé objekty určitě prohlášeny KP  

6.   Jedinečnost areálu v místě/regionu 

 (významný architekt, hodnotná architektura, výjimečnost provozu, atp…) 

 Areál byl vyjímečný svou velikostí a blízkostí technologií, ostatní nezjištěno  

7.   Zachování staveb, technologií, zařízení v areálu/stavbě 

                                                
60

 Dortmund-PHOENIX-přístupné z: http://www.phoenixdortmund.de/  
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Ponechané stavby v poměrně dobrém stavu, jedna část koksovny 

demolována,podzemní prostory bývalého dolu postupně rozebírány-rekultivovaná 

plocha bude slouţit jako rekreační jezero.  

8.   Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu 

nezjištěno, pravděpodobně neřešeno,snad pouze vplošechodeb bývalého 

černouhelného dolu 

Přípravné a projekční práce: 

       1.   Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

             Nutnost vypořádat se s velkou opuštěnou průmyslovou plochou  ve městě. Projekt na  

             revitalizaci území byl rozdělen do dvou částí, i kdyţ navzájem propojených zeleným  

             koridorem s pěší trasou a cyklostezkou. Do jedné části-technologického parku-byly  

             umístěny výrobní provozy doplněné zelení, do druhé bydlení s rekreací 

 2.   Problémy s památkáři 

      nezjištěno 

       3.   Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou  

   průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

nezjištěno, projekt tvořila projekční kancelář 

 4.   Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

 nezjištěno, konverze probíhá po etapách cca od roku 2005 

Realizace: 

      1.   Problémy při realizaci konverze (náhodné objevy historických prvků, statické  

poruchy, atd…) 

nezjištěno 

      2.   Pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných při konverzi 

      při obnově bylo pouţito materiálu dobového a současných-zejména na vnitřní úpravy- 

      pouţit soudobý materiál 

      3.   Náklady na realizaci (přibliţné) 

   Nezjištěny celkové náklady.Dílčí:  

   80mil.euro na zasíťování, dopravní řešení, zeleň a veřejná prostranství 

  150mil.euro na obnovu existujících technických památek 

Nové vyuţití: 

       1.   Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska památky (spokojenost/nespokojenost  

             s provozem, návštěvnost, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

             území technologického parku je rozděleno na jednotlivé plochy a bude postupně  

             nabízeno soukromým firmám a osobám-plochy pro mikro a nanotechnologie,  

             softwarové firmy, administrativu (kaţdá plocha má svou regulaci). Proveditelnost  

             projektu ukáţe čas.Druhá část pro bydlení navrţena komplexně, včetně obnovy  

             technických památek a nových budov a realizace jezera.  Po dokončení se má areál  

             stát místem s vysokým ţivotním standardem , s ekologickou a estetickou kvalitou.  

       2.   Jiné-není 

 

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky: -zachování vybraných PP                                 

                            -velká plocha areálu-moţnost umístění různých funkcí 

                            -zachovaná technologie- prohlídková trasa 
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                                  -víceúčelové budovy bez technologického zařízení nabízejí umístění   

                                   rozličných funkcí 

                                  -moţnost umístění dostaveb 

 slabé stránky: -velmi špatný technický stav celého areálu                           

 moţná rizika: -moţný neúspěch při obsazování nově vzniklých ploch 

                             -změna vlastnických vztahů 

 příleţitosti:     -moţnost umístění vhodných funkcí do areálu  

                                   -zapojení rozsáhlého brownfieldu do ţijící struktury města  

 

 

7. Hamburk, část Altona - Gaswerk - informace získány z prohlídky areálu, odborných  

 článků, web.stránek 
61

 

 

Obecné údaje o objektu: 

       1.   Umístění objektu – město, vlastník ( soukromá osoba, právnická osoba nebo státní) 

 Beim Alten Gaswerk 3, Bahrenfeld, Hamburk, vlastník nezjištěn (pravděpodobně    

 soukromé osoby) 

2.   Původní vyuţití, ukončení činnosti 

městská plynárna, činnost ukončena v roce 1950 

3.   Plocha areálu / rozměry stavby 

8,7ha 

4.   Objekty víceúčelové / jednoúčelové (%zastoupení) 

v areálu dochovány  původní  historické objekty-cca 10 - s moţností víceúčelového 

vyuţití (100%)   

5.   Prohlášení za KP 

Od roku 1996  

6.   Jedinečnost areálu v místě/regionu 

 (významný architekt, hodnotná architektura, výjimečnost provozu, atp…) 

 Areál byl vyjímečný svou velikostí, architekturou a blízkostí k centru města  

7.   Zachování staveb, technologií, zařízení v areálu/stavbě 

Zachovány historické stavby  ve špatném technickém stavu,technologie zachována 

v budově bývalé plynárenské věţe. 

8.   Řešení otázky ekologických zátěţí stavby/areálu 

nezjištěno, pravděpodobně neřešeno 

Přípravné a projekční práce: 

       1.   Hlavní myšlenka pro nové vyuţití památky 

             Nutnost vypořádat se s velkou opuštěnou průmyslovou plochou  ve městě. Hlavní  

             snahou bylo integrovat do průmyslové památky moderní provozy a prostory. Původní  

             opuštěný průmyslový areál se stal novou městskou čtvrtí, ze severní strany byl blok  

             uzavřen objekty s byty.  

      2.    Problémy s památkáři 

       z článků vyplývá, ţe nebyly 

       

 

                                                
61

 HUSÁK,V. Industriálne dedičstvo-prameň sebavedomej vízie Hamburgu, Stavebnictví 08/2008 



 107 

      3.   Moţnosti vyhledání způsobilého projektanta ( takového, který se problematikou  

   průmyslových staveb zabývá či zpracování projektantem jiným-problémy) 

nezjištěno 

4.  Projekt-jednotlivé fáze (studie, ÚR, SP, prováděcí projekt, detaily)-časová náročnost 

 nezjištěno, konverze probíhá po etapách cca od roku 1994 .Jako první byl zřejmě 

dokončen hotel Gastwerk-v roce 2000). 

Realizace: 

      1.   Problémy při realizaci konverze (náhodné objevy historických prvků, statické  

poruchy, atd…) 

nezjištěno 

      2.   Pouţití dobových materiálů (anebo imitací) nebo současných při konverzi 

      při obnově bylo pouţito materiálu dobového a moderních-zejména na vnitřní úpravy- 

      3.   Náklady na realizaci (přibliţné) 

   nezjištěny  

Nové vyuţití: 

       1.   Zhodnocení vhodnosti nové funkce z hlediska památky (spokojenost/nespokojenost  

             s provozem, návštěvnost, nová funkce funguje dle plánovaných představ, atd…) 

             V areálu se nachází fitcentrum, hotel Gastwerk-se 135 pokoji a několika  

             konferenčními sály, supermarket, obchody, banky, kancelářegrafická studia,  

             parkoviště a další. Areál doplněn novými objekty pro bydlení, uprostřed areálu  

             vyrostla odpočinková plocha s vodním prvkem, který dodává prostoru  novou   

             dimenzi-spojuje historické a moderním.  

       2.   Jiné-není 

 

 

SWOT analýza 

tj . vyjádření silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále moţné 

příleţitosti a hrozby (moţná rizika) 

 silné stránky: -významné urbanistické a architektonické řešení  celého areálu                                 

                            -moţnost umístění různých funkcí (poměrně velká plocha) 

                            -zachované objekty hmotově i materiálově 

                            -zachovaná technologie a arch.detaily 

                                  -zachování koloritu nejbliţšího okolí 

                                  -moţnost umístění dostaveb 

 slabé stránky: -špatný technický stav budov před zahájením obnovy                           

 moţná rizika: -moţný neúspěch při obsazování nových  prostor 

                             -změna vlastníka 

 příleţitosti:     -moţnost doplnění  areálu dalšími vhodnými funkcemi pro nalákání  

                                    návštěvníků  a nájemců  

                                   -zapojení PP do struktury města   
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5.2 Praktické řešení (vytvoření hodnotících kriterií) 

 

5.2.1 Vyhodnocení provedených SWOT analýz,  příklad užití na vybraném areálu  

průmyslové památky 

 

Tento způsob byl pouţit pro souhrnné vyhodnocení zachování či nezachování památkových 

hodnot PP, které byly analyzovány v části 5.1.3 a 5.1.4. Vzhledem k tomu, ţe analýza byla 

zaměřena především na památkové hodnoty PP, neposkytuje tedy vyčerpávající informace  a 

vyhodnocení všech kladných či záporných situací a prvků, které je potřeba znát před 

zahájením prací na novém vyuţívání PP. Pro jednodušší orientaci  jsou výsledky uspořádány 

do grafů. 

 

Podklady pro sestavení grafů (čerpáno ze SWOT analýzy provedené v bodě 5.1.3 a 5.1.4-tedy 

z výsledků jiţ provedených konverzí): 

 

Památky ČR  

silné stránky: 

významné architektonické řešení – 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15              (14) 

významné prostorové řešení – 1,2,4,5,6,9,11,12,13,14,15                                (11) 

významný autor – 1,3,13                                                                                   ( 3)  

dobrý stav budov – 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13                                                      (10) 

provedený archivní výzkum,zaměření - 1,2                                                      ( 2)  

zachování architektonických detailů – 3,5,9,10,11,12,13,15                            ( 8) 

zachování technologického zařízení – 1,2,15                                                    ( 3) 

PP součástí jiného typu pam.ochrany, popř. nález archeolog.fragmentů – 2,14      ( 2) 

moţnost dostavby – 3,4,7,8,9                                                                            ( 5) 

vyuţití všech budov PP -  3,7                                                                            ( 2) 

umístění nových víceúčelových funkcí – 4,5,9,10,11,12,14,15                        ( 8) 

zachování autentičnosti – 1,6,9,13                                                                    ( 4) 

 

Slabé stránky: 

nemoţnost parkování u PP (v souvislosti s novým vyuţíváním) – 1,2,8,13     ( 4) 

nemoţnost vestaveb – 1                                                                                     ( 1) 

neexistence dokumentace – 3,4,5,9                                                                    ( 4) 

neexistující celková koncepce obnovy PP – 4,11                                              ( 2)  
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špatný technický stav – 1,4,5,6,14,15                                                                ( 6) 

hrozba demolice (před započetím obnovy) – 4                                                  ( 1) 

změna vzhledu budovy (nevhodná úprava fasády) – 7                                      ( 1) 

demolice některých budov v areálu PP – 9,10,12                                              ( 3) 

rozsáhlost areálu – 4                                                                                           ( 1) 

 

Rizika: 

změna vlastníka – 1,2,3,4,6,11,13,15                                                                 ( 8) 

nedostatek finančních prostředků – 1,2,3,4                                                        ( 4) 

moţná změna vyuţití (v průběhu uţívání) – 6,13                                              ( 2) 

neobsazení nových prostor – 9,10,11,12,14,15                                                  ( 6) 

koncentrace prostor s jednoúčelovým vyuţitím – 10,12                                    ( 2) 

 

Příleţitosti: 

moţnosti umístění nových funkcí – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15                     (13) 

zapojení PP do struktury města – 1,5,6,7,8,9,10,13,14                                       ( 9) 

zřízení nové dopravní trasy-zlepšení spojení s městem – 2                                ( 1) 

pokračování postupné obnovy areálu PP – 1,4,10,12                                        ( 4) 

existence jednoho vlastníka (lepší pozice v jednáních) – 4                               ( 1) 

osvětové funkce (vzdělávání, atraktivita) – 8,14                                               ( 2)   

zapojení PP do průmyslové turistiky – 1,2                                                        ( 2) 

 

Zahraniční památky 

silné stránky: 

významné prostorové řešení – 1,3,4,5,6,7                                                         ( 6) 

významné architektonické řešení – 1,2,3,4,5,7                                                 ( 6) 

významný autor – 1,3,4                                                                                     ( 3) 

výskyt víceúčelových objektů bez technologií – 1,2,3,4,5,6,7                         ( 7) 

moţnost umístění dostaveb – 1,3,4,6,7                                                             ( 5) 

udrţení koloritu města,dominanta – 2,7,5                                                         ( 3) 

zachování technologického zařízení – 2,4,5,6,7                                               ( 5) 

zachování objemu staveb a arch.detailů – 1,3,4,7                                            ( 4) 

vyuţití všech budov v areálu PP – 1                                                                 ( 1) 
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Slabé stránky: 

špatný technický stav – 1,6,7                                                                            ( 3) 

rozvolněnost areálu – 2,3,5                                                                               ( 3) 

nemoţnost vestaveb – 5                                                                                    ( 1) 

 

Moţná rizika: 

moţná změna vlastnických poměrů – 2,3,4,5,6,7                                            ( 6) 

problematické obsazování prostor nově vzniklých funkcí – 6,7                      ( 2) 

nedostatek finančních prostředků – 3,5                                                            ( 2) 

koncentrace prostor s jednoúčelovým vyuţitím - 5                                          ( 1) 

 

Příleţitosti: 

moţnost umístění nových funkcí – 1,2,3,4,5,6,7                                              ( 7) 

zapojení PP do průmyslové turistiky – 1,2,3,4,5                                              ( 5) 

zapojení PP do okolní struktury města – 1,6,7                                                 ( 3)   

pokračování postupné obnovy areálu PP – 5,3                                                 ( 2) 

osvětové funkce (prohlídkový areál, historie průmyslu) – 3                            ( 1) 
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Tabulka č. 6 - graf s vyhodnocením silných  stránek analyzovaných PP ( zdroj-str.108-110) 

 

Památky ČR a zahraniční - silné stránky
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Tabulka č.7-  graf s vyhodnocením slabých  stránek analyzovaných PP ( zdroj str.108-110) 

Památky ČR a zahraniční - slabé stránky
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Tabulka č. 8 -  graf s vyhodnocením rizik analyzovaných PP ( zdroj str.108-110) 

 

Památky ČR a zahraniční - rizika
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Tabulka č. 9 - graf s vyhodnocením příleţitostí  analyzovaných PP ( zdroj str.108-110) 

Památky ČR a zahraniční - příležitosti
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SWOT analýza-závěrečné zhodnocení: 

 

Z provedeného hodnocení SWOT-analýzy PP vyplývá, ţe mezi hodnotící prvky ochrany 

památkové hodnoty patří i ty skutečnosti a okolnosti, které  těsně souvisí s problematikou 

ochrany památkových hodnot (např: zachování autentičnosti-vyvolá-nemoţnost umístit 

dostavby, nemoţnost změny vzhledu objektů, nutnost pouţití původních dobových materiálů). 

Proto při transformaci těchto výsledků ( tedy z jiţ obnovených PP) do pozice sestavy prvků 

ochrany památkové hodnoty pro SWOT analýzu před obnovou PP je nutné přihlíţet i na 

důsledky, které s sebou jednotlivé prvky památkových hodnot přinesou (viz.tabulka č.10). 

 

Výčet indikátorů (vybrané prvky a jevy) pro sestavení SWOT analýzy pro stanovení 

památkové hodnoty PP před započetím jejich obnovy. Součástí seznamu indikátorů jsou i 

prvky doplňkové k památkovým hodnotám, neboť ji přímo ovlivňují. 

 

Silné stránky: - zachování autentičnosti (původnosti, pravdivosti) 

                       - zachování prostorové struktury PP (urbanismus) 

                 - zachování architektonického řešení (objem budov a detaily) 

                 - zachování technologických zařízení 

                 - zachování materiálů 

                 - zachování dispozic významných objektů 

                 - významný autor 

                 - dominanta městské části či města 

doplňující:   - dobrý stavební stav budov 

                 - převaha víceúčelových budov 

                 - zpracovaná dokumentace 

  

Slabé stránky: - nezachovaná prostorová struktura (urbanismus) 

                  - nezachované technologické zařízení 

                  - nedochované objemy budov 

                        - typologicky nevýznamná PP 

    doplňující : - existence většího počtu jednoúčelových budov  

                        - špatný stavební stav objektů 

                        - neexistence dokumentace 
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Moţná rizika: - nepředvídatelné (náhodné) objevy v průběhu realizace obnovy 

                         (archeologické vykopávky, statické poruchy a další) 

                 - zničení technologického zařízení během obnovy (krádeţ, poškození vandaly) 

              

Příleţitosti:     - zapojení areálu PP do seznamu staveb průmyslové turistiky 

                       - vhodné doplnění chybějící prostorové struktury 

   doplňující:  - zvýšení atraktivity zvolenými funkcemi 

 

Závěr: 

Pokud provedeme SWOT analýzu zaměřenou na ochranu památkových hodnot, musíme do 

druhého sloupce tabulky přiřadit úkony, které je nutné zajistit pro ochranu památkových 

hodnot a které tedy budou slouţit případnému investorovi k získání představy o náročnosti 

plánované obnovy (konverze, či jiné vhodné metody). V třetím sloupci pak bude návrh 

přístupu  metody obnovy.  

Tímto srovnáním bude vytvořen nástin problematiky nutných kroků k volbě nového vyuţití a 

zároveň ochraně památkových hodnot. Na základě výsledku z tohoto porovnání můţe dojít 

k moţným kompromisům mezi investory, památkáři a zástupci samosprávných orgánů. 

Výsledné řešení by mělo vést k zachování PP a k obnovení ţivotaschopnosti dosud 

nevyuţívané stavby či areálu. 

 

Tabulkové hodnocení (vytvořeno na základě závěrů SWOT analýzy): 

 

Tabulka č.10.  - Vyhodnocovací  tabulky:                                                                                   

Silné stránky 

památková hodnota důsledek koncepční přístup 

zachování autentičnosti -nemoţnost vestaveb 

-min. úpravy venkovních pro-  

 stor (jen v mezích udrţení  

 historického charakteru) 

-vhodné zpracování SHP 

-důsledné zachování materiálů 

-zachování technologií 

-důsledná ochrana PP 

-zachování historického  

 charakteru 

-konzervace?-instalovaný  

 objekt 

-nové vyuţití bez pod- 

 statné změny exteriéru i  

 interiéru 

zachování prostorové struktury 

PP (urbanismus) 

 

-min.dostavby v PP (jen  

 související s dodrţením plat- 

 ných technických předpisů) 

-nutno definovat úpravy  

 venkovních prostor 

-pokud nejsou dochované  

 technologie-moţno přetvořit  

 interiéry 

-nové vyuţití zachová- 

 vající objemy, ale s mo- 

 ţnou proměnou vnitř- 

 ních prostorů   

-moţnost změny archi- 

 tektonické koncepce    

 budov 

-více moţností pro volbu  
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 a umístění nových fun- 

 kcí v interiérech 

zachování architektonického 

řešení (objem budov a detaily) 

 

-min.úpravy vzhledu budov a  

 vnitřních úprav 

-pouţití historického mate- 

 riálu 

-zhodnocení prvků průmyslo- 

 vého tvarosloví 

 

-nové vyuţití bez pod- 

 statné změny exteriéru i  

 interiéru 

-konverze 

-obnova 

-zhodnocení prvků  

 původního tvarosloví 

zachování technologických 

zařízení 

-nemoţnost (ztíţení) vloţení  

 nové funkce do stavby 

-obnova a údrţba technologic- 

 kého zařízení 

-zvýšení atraktivity PP (pokud  

 je zařízení funkční) 

-konzervace (obnova  

 bez změny vyuţití)  

 stavby a  zařízení s moţ- 

 ností  prohlídky  

zachování materiálů -nutnost pouţití dobového  

 materiálu 

-nutnost zajistit odpovídající  

 materiál z jiných druhově a  

 typologicky shodných staveb 

-obnova se zachováním  

 historického vzhledu     

 památky  

zachování dispozic významných 

objektů 

 

-nemoţnost (ztíţení) umístění  

 funkcí pro nové vyuţití 

-vyhodnocení kapacitních  

 moţností památky s ohledem  

 na nové funkce 

-důsledná ochrana  

 interiérů 

-konverze objektů   

 s podmínkou zachování  

 dispozice 

významný autor 

 

-zachování PP jako dokladu  

 díla významného tvůrce  

 s typickými prvky 

-konverze s podmínkami 

 

dominanta městské části či města 

 

-zachování dominantní stavby 

-zvýšení atraktivity území 

-konverze s podmínkou 

-zachování historického  

 charakteru 

-moţnost vyuţití 

d- dobrý stavební stav budov -min.stavební zásahy 

-dobré zhodnocení finančních  

 prostředků 

-konverze 

-konzervace 

d- převaha víceúčelových budov -snadná volba nových funkcí 

-atraktivita areálu-moţnost  

 volby různorodých funkcí 

-konverze 

-moţnost změny archi-  

 tektonické koncepce   

 budov  

d- zpracovaná dokumentace 

(SHP, zaměření, studie, atp.) 

 

-snadná orientace při zpraco- 

 vání projektu 

-úspora finančních prostředků  

 na dokumentaci 

-podkladový materiál 
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Slabé stránky: 

památková hodnota důsledek koncepční přístup 

nezachovaná prostorová 

struktura 

-moţnost umisťovat pří- 

 stavby a dostavby 

-různorodé vyuţití prostoru  

 PP 

-moţnost změny architekto- 

 nické koncepce 

-konverze s moţností kon- 

 trastu historického a nového  

 řešení 

neexistující technologické 

zařízení 

-moţnost umístit do objektu  

 novou funkci 

-moţná vnitřní úprava  

-moţnost změny architekto-  

 nické koncepce objektu 

-konverze 

 

nedochované objemy budov -moţnosti dostaveb,   přísta-  

 veb  a nadstaveb (na základě  

 kapacitního vyhodnocení  

 zachovaných staveb) 

-zajištění všech potřebných 

funkcí pro nové vyuţití 

-konverze zaloţená na  

 kontrastu historického a  

 nového řešení 

typologicky nevýznamná PP -moţnost stavebních úprav- 

 venkovní, vnitřní, úpravy  

 detailů a konstrukcí 

-konverze 

 (moţná konverze  

 komerční?) 

d-převaha jednoúčelových 

budov  

-ztíţená volba nového vyuţití 

-zvýšené finanční nároky na  

 nové vyuţívání (spojené  

 s úpravami)   

-konverze s podmínkami 

-obnova 

d-špatný stavební stav 

objektů 

-velké finanční nároky na  

 obnovu objektů 

-nutné statické posudky  

 konstrukcí 

-moţnost demolic velmi  

 špatných objektů 

-moţnost doplnění areálu  

 novými objekty 

-konverze s podmínkami 

-konverze zaloţená na  

 kontrastu historického a  

 nového řešení 

-konverze komerční 

d-neexistence jakékoliv  

dokumentace 

-ztíţené podmínky při  

 rozhodování o volbě nového  

 vyuţití 

-nutnost pořízení zaměření  

 nebo SHP ( podle významu  

 PP) 

-nepředvídatelné jevy-  

 nutnost pořídit statické či  

 jiné posudky 

-vyvolané velké finanční  

 náklady na pořízení projektu 

-konverze 

-konzervace 

 

 

 

Moţná rizika: 

památková hodnota důsledek koncepční přístup 

nepředvídatelné objevy  

během realizace (vady  

konstrukcí, archeologie) 

-nutnost zpracování  

 statických posudků 

-odkrytí archeolog. jevů 

-moţnost změny  

 konstrukčních prvků 

-moţnost interpretace  



 117 

-u obou zvýšení finančních   

 nákladů a časové zdrţení 

 odkrytých historických  

 prvků stavby 

zničení technologického  

zařízení během realizace 

-náklady spojené s obnovou  

 strojního zařízení 

-ztráta autentičnosti (jedi- 

 nečnosti) památky - ztráta  

 atraktivity PP 

-demontáţ technologického  

 zařízení 

-volba nového vyuţití  

 objektu 

 

 

 

Příleţitosti: 

památková hodnota důsledek koncepční přístup 

zapojení areálu PP do seznamu 

staveb průmyslové turistiky 

-přínos z hlediska zvýšení  

 zájmu veřejnosti 

-případná nutnost doplňko- 

 vých funkcí  

-zvýšení zisků 

-konverze s podmínkami 

-zachování historického  

 rázu 

vhodné doplnění chybějící  

prostorové struktury PP 

-posílení hodnoty PP 

-nové objekty by měly  

 podtrhnout historické hod- 

 noty PP 

-konverze zaloţená na  

 kontrastu historické a nové  

 architektonické tvorby 

d-zvýšení atraktivity PP  

zvolenými funkcemi 

-přínos z hlediska zvýšení  

 zájmu veřejnosti 

-zvýšení zisků 

-zachování historického  

 charakteru PP 

-konverze zaloţená na  

 kontrastu historické a nové  

 koncepci 

 

 

d-doplňující indikátory 

 

 

Příklad: Důl Petr Bezruč, Slezská Ostrava (popis viz.příloha č.3):                                   

 

Tabulka č.11 - Pouţití  SWOT-analýzy na příkladu: 

 

Silné stránky: 

památková hodnota důsledek koncepční přístup 

zachování architektonického 

řešení objektů KP 

-min.úpravy vzhledu budov  

 prohlášených za KP 

 

-zachování historického  

 rázu KP 

-obnova KP 

částečné zachování techno-

logického zařízení 

-nemoţnost vloţení nové  

 funkce do 2 objektů 

-nutnost zajištění údrţby  

 stroje 

-zvýšení atraktivity  

 řešeného území 

 

-konzervace budov se  

 zachovanou technologií 

-obnova bez umístění nové  

 funkce 

-moţnost zpřístupnění 

zachování historického  

materiálu 

-pouţití dobových  

 historických materiálů 

-zachování historického  

 charakteru PP 

-obnova 
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dominanta městské části -zachování dominanty  

 s novým vyuţitím 

-zvýšení atraktivity PP 

-obnova s cílem 

 zpřístupnění 

 

Slabé stránky: 

památková hodnota důsledek koncepční přístup 

nezachovaná prostorová  

struktura 

-moţnost umístění dostaveb 

-různorodé vyuţití prostoru  

 PP 

-konverze s moţností  

 kontrastu historického a  

 moderního řešení 

typologicky nevýznamná PP -moţnost stavebních úprav- 

 zejména venkovních  

 prostorů 

-konverze zaloţená na  

 kontrastu historické a nové  

 architektonické tvorby 

d-převaha jednoúčelových  

budov -KP 

-ztíţená volba nového  

 vyuţití v daných objektech 

-zvýšené finanční nároky na  

 nové vyuţívání 

-obnova se zachováním  

 historických hodnot 

-konverze s podmínkami 

 pro nové vyuţití 

d-špatný stavební stav objektů 

KP i ostatních 

-velké finanční nároky na  

 obnovu 

-předpoklad nutnosti prove- 

 dení statických výpočtů 

-obnova objektů KP 

-konverze s podmínkami 

 

Moţná rizika: 

památková hodnota důsledek koncepční přístup 

nepředvídatelné objevy  

během realizace (vady  

konstrukcí, archeologie) 

-nutnost zpracování  

 statických posudků 

-odkrytí archeolog. jevů 

-u obou zvýšení finančních   

 nákladů a časové zdrţení 

-moţnost změny  

 konstrukčních prvků 

-moţnost interpretace  

 odkrytých historických  

 prvků stavby 

zničení technologického  

zařízení během realizace 

-náklady spojené s obnovou  

 strojního zařízení 

-ztráta významu památky –  

 ztráta atraktivity PP 

-demontáţ technologického  

 zařízení 

-volba nového vyuţití  

 objektu 

 

Příleţitosti: 

památková hodnota důsledek koncepční přístup 

zapojení areálu PP do seznamu 

staveb průmyslové turistiky 

-přínos z hlediska zvýšení  

 zájmu veřejnosti 

-případná nutnost doplňko- 

 vých funkcí  

-zvýšení zisků 

-konverze s podmínkami 

-zachování historického  

 rázu 

vhodné doplnění chybějící  

prostorové struktury PP 

-posílení hodnoty KPP 

-nové objekty by měly  

 podtrhnout historickou  

 významnost PP 

-konverze zaloţená na  

 kontrastu historické a nové  

 architektonické tvorby 

d-zvýšení atraktivity PP  

zvolenými funkcemi 

-přínos z hlediska zvýšení  

 zájmu veřejnosti 

-zvýšení zisků 

-zachování historického  

 charakteru PP 

-konverze zaloţená na  

 kontrastu historické a nové  

 koncepci 
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Závěr: 

Vyhodnocení SWOT-analýzy z hlediska památkových hodnot, které mají pozitivní nebo 

naopak negativní vliv na nové vyuţívání: 

Objekty, prohlášené za KP je dle analýzy z hlediska uchování historických, architektonických 

a technických hodnot nutné zachovat, obnovit či konzervovat, včetně zachovaného strojního 

zařízení. Objekty s technologií nemohou být vyuţity novými funkcemi, ale jejich obnova 

můţe nabídnout jejich zpřístupnění – budova s těţní věţí je dominanta - můţe slouţit jako 

rozhledna, objekt se strojním zařízením k prohlídce návštěvníků, zájemců o průmyslové 

dědictví. Areál je proto moţno zapojit do seznamu staveb průmyslové turistiky. Pokud bude 

obnova KP a strojního zařízení dobře koncipována, je moţné očekávat finanční výnosy 

z jejich návštěvnosti. 

Zbytek areálu bude doplněn novými podpůrnými funkcemi ( v souladu územním plánem) a 

prostorové řešení bude voleno tak, aby byl upřednostněn význam průmyslové kulturní 

památky.   

Z hlediska koncepčního přístupu k návrhu nového vyuţívání se bude jednat o obnovu 

zachovaných KP a konverzi zbylého areálu zaloţené na kombinaci historického a nového 

architektonického řešení. 

 

 

5.2.2 Grafy s uvedením % zastoupení 

 

Po důsledném zváţení moţnosti vyjádření problematiky formou grafů s % vyjádřením 

(tzv.koláčové grafy) dané problematiky jsem dopěla k závěru, ţe tato metoda je z hlediska 

přesnosti a objektivnosti nejméně vhodná pro vyjádření cíle - tedy pro vytvoření postupu 

hodnocení návrhu konverze PP při maximálním zachováním památkových hodnot.  Rovněţ 

tento postup by byl velmi časově náročný a pro získání celkového náhledu neefektivní. Ze 

získaných závěrů analyzovaných PP se dozvíme, kolika % úspěšnost zachování jednotlivých 

památkových hodnot je u  jiţ realizovaných konverzí a jaká by mohla být míra  

pravděpodobnosti pro nově řešené areály PP. Tato metoda by se hodila více pro srovnání 

úspěšnosti konverzí PP v jednotlivých odvětvích průmyslu nebo v případě úspěšnosti 

provedených konverzí v ČR a v zahraničí. 
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Tabulka č.12 - Památkové hodnoty (informace z výsledků analýzy vybraných PP): 

 
Památková hodnota zachována nezachována částečně 

zachována  

nebyla 

hodnocena 

prostorová struktura (urbanismus) 13  0  4  5 

architektonické řešení (hmota) 18  0  4  0 

zachování konstrukce 21  0  1  0 

zachování materiálu-interiér  7  1 14  0 

zachování materiálu-exteriér 20  1  1  0 

architektonické detaily 19  0  2  1 

zachovalé technologie  1 14  7  0 

významný tvůrce PP  3  0  0 19 

vliv PP na obraz města (silueta, 

panoram.pohled) 

10  0  2 10 

 

Vysvětlivky k tabulce: 

pojem: „nebyla hodnocena“ je vyplněn v případě, ţe danou památkovou  hodnotu stavba nebo 

areál neměl. 

 

Příklad: pro % porovnání byly vybrány dva druhy památkových hodnot. V tabulce č.11 vyšlo 

najevo, jak které památkové hodnoty byly zachovány. 

Z 22 zástupců PP, které jsem hodnotila(tj.  = 100%), si zachovalo  

a) prostorovou strukturu 13 = 59%, 4 = 18% si ji zachovaly částečně a u 5 = 23% nebyla  

    hodnocena 

b) architektonické detaily 19 = 86%, částečně si je zachovaly 2 = 9%, nebyla hodnocena 1 =  

    5%.   

 

Prostorová struktura

13; 59%
4; 18%

5; 23%

zachováno    zachováno částečně    nebylo hodnoceno    
 

Architektonický detail

19; 86%

2; 9%
1; 5%

zachováno    zachováno částečně    nebylo hodnoceno    
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Z grafů je moţno vyčíst, jaká je úspěšnost při zachování jednotlivých druhů památkových 

hodnot a postupně bychom došli aţ k výsledku hodnocení  provedených konverzí PP - zda 

jsou zdařilé, částečně zdařilé (% zachování památkových hodnot) či nejsou z hlediska 

zachování památkové ochrany vůbec zdařilé: 

-u zachování prostorové struktury došlo k jejímu zachování (ze17 hodnocených) u 13 PP-coţ  

 je poměrně vysoké číslo a svědčí to o tom, ţe konverze probíhají šetrným způsobem  

 k zachování historických prostorových hodnot. 

-u zachování architektonického detailu je úspěšnost ještě větší. Z 21 hodnocených areálů a  

 staveb byly tyto hodnoty zachovány u 19. 

 

 

5.2.3 Bodové hodnocení (kategorie památek dle kvality a významu památkových hodnot), 

příklad užití na vybraném areálu PP 

 

Cílem tohoto postupu je na základě jednoduché klasifikace (bodového hodnocení) míry 

zachování památkových hodnot vytvořit kategorie, které by určovaly moţnosti  nového 

vyuţívání opuštěných PP. Nutno podotknout, ţe ani tato metoda nám neposkytne  100 % 

jistotu, ţe se navrhované řešení obnovy PP podaří. Protoţe výstup v tomto případě bude 

zaměřen pouze na vyhodnocení z hlediska zachování historie objektu, ale pro objektivní 

posouzení potřebujeme ještě všechny další okolnosti, které jsou s připravovanou obnovou 

spjaty. Pro některé prvky jiţ jsou obdobné tabulky s kategorizacemi zpracovány ( jedná se o 

umístění v ploše města, s moţnostmi dopravy, s nabídkou pracovních sil, s velikostí řešené 

plochy, atd.). 

V navrhovaných hodnotících tabulkách prvků památkové ochrany přidám ještě  dva důleţité 

prvky - kategorii památek - UNESCO, NKP, KP, plošná ochrana-tedy ochranné pásmo, 

památková zóna, památková rezervace a existenci či neexistenci stavebně historického 

průzkumu (SHP). 

Výsledná tabulka kategorií bude určena všem, kteří v blízké budoucnosti připravují projekt 

nového vyuţití PP. Tato pomůcka by mohla i zjednodušit komunikaci mezi jednotlivými 

účastníky , kteří se podílejí na tvorbě nového návrhu – investor, architekt, zástupce 

památkové péče, zástupce místní samosprávy (prostřednictvím územního plánu - tedy stano-

vení moţných funkcí). 
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Základní podkladové tabulky pro hodnocení: 

1.Kategorie památky  

Kategorie Bodové hodnocení 

UNESCO 20 

NKP 15 

KP 10 

Plošná ochrana 5 

 

2.Existence SHP (nebo jiných podkladů): 

Existence dokumentace Bodové hodnocení 

SHP zpracováno 5 

Částečné podklady (zaměřeni, 

původní dokumentace) 

2 

SHP není 0 

 

3.Prostorová struktura (urbanismus PP) 

Míra zachování Bodové hodnocení 

Prostorová struktura zachována 5 

Prostorová struktura částečně  

zachována 

3 

Prostorová struktura nezachována 

(značně narušená) 

1 

4.Zachování objemového řešení staveb 

Míra zachování Bodové hodnocení 

Objemy zachované 5 

Objemy částečně porušené 3 

Objemy značně narušené 1 

 

5.Vyjímečnost PP v regionu 

Míra vyjímečnosti Bodové hodnocení 

PP je vyjímečná 5 

PP není vyjímečná 0 

 

6.Významný autor 

Významnost Bodové hodnocení 

Autor významný 5 

Nevýznamný autor (neznámý) 0 

  

7.Zachování technologie 

Míra zachování Bodové hodnocení 

Technologie zachovaná 5 

Technologie částečně zachovaná 3 

Technologie nezachované 0 

 

8.Zachování konstrukcí PP 

Míra zachování Bodové hodnocení 

Konstrukce zachovaná 5 

Konstrukce částečně zachovaná 3 

Konstrukce ve špatném stavu 1 
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9.Zachování historického materiálu 

Míra zachování Bodové hodnocení 

Materiál zachovaný 5 

Materiál částečně zachovaný (v 

kombinaci s novodobým) 

3 

Materiál značně poškozený 1 

 

10.Zachování architektonických detailů 

Míra zachování Bodové hodnocení 

Detaily zachované 5 

Detaily částečně zachované  3 

Detaily značně poškozené 1 

 

 

Podle počtu získaných bodů za míru zachování památkových hodnot jsou vytvořeny kategorie 

A, B, C, které odpovídají druhu ochrany a významu památky (tab. č.13)  a návrhem metod 

jejich obnovy (tab.č.14). Pojem obnova je zde pouţit obecně, bez jakékoliv specifikace 

stavebních úprav, jedná se v podstatě o pojem pro návrh nového vyuţívání…  

Počet bodů v jednotlivých kategoriích jsou spočítány z podkladních tabulek, střední kategorie 

je vytvořena z moţných kombinací co se týče míry zachování památkových hodnot. 

 

Tabulka č.13 - Kategorie míry zachování památkových hodnot   PP 

 

Kategorie Bodové  hodnocení Míra zachování 

 

A 

(neobsahuje PP v území  

s plošnou ochranou) 

 

45 - 65 

-zachování všech PH 

-doporučená existence SHP 

-PP výjimečné typologicky  

 nebo mají  významného  

 autora 

 

B 

(neobsahuje památky  

UNESCO a NKP) 

 

25 - 45 

-zachování důleţitých PH 

-neexistence SHP 

-PP nejsou významné  

 v regionu ani nemají  

 významného autora 

 

C 

neobsahuje památky  

UNESCO a NKP), 

PP bez zachované  

technologie 

 

15 - 30 

-zachování důleţitých PH,  

 popř. jejich částečné zacho- 

 vání 

-neexistence SHP či jiné  

 dokumentace 

-PP jsou méně významné 
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Tabulka č.14 – Moţnosti  metod a  postupů při obnově PP v závislosti na jejich kvalitě 

 

Kategorie Identifikátory  Metoda obnovy 

 

Kat. A 

45 – 65 

bodů 

-památky UNESCO, NKP, KP 

-unikátní technologický proces 

-výrazná architektonická hodnota 

-významné historické spojení se sídlem 

-doporučené (vhodné) zpracování SHP 

-konzervace-zakonzervování PP   

 pro muzeum, instalovaný  

 objekt, zapojení do průmyslové  

 turistiky 

-obnova-zachování historického  

 stavu 

-neinvazivní konverze, 

 nekomerčně volený projekt- 

 nové funkce voleny s ohledem  

 na kapacitu PP 

 

Kat. B 

25 – 45 

bodů 

-KP, památky  v území s plošnou  

 ochranou  

-typologicky nevýznamné technologické  

 zařízení, popř. částečně zachované či  

 nezachované   

-zachovaná architektonická hodnota 

-historický význam pro danou lokalitu či  

 sídlo 

-obnova-zachování historického  

 stavu 

-konverze, nové funkce voleny  

 s ohledem na kapacitu PP a na  

 potřeby  dané lokality 

-konverze s moţností umístění  

 nových dostaveb do areálu PP 

 

Kat. C 

15 – 30 

bodů 

-KP, památky  v území s plošnou  

 ochranou  

-bez technologie  

-typický reprezentant svého druhu 

-zachované důleţité architektonické  

 hodnoty 

-historicky méně významné pro danou  

 lokalitu či sídlo 

-obnova-zachování historického  

 stavu s vloţením nové funkce 

-konverze, nové funkce voleny    

 s ohledem na zachování  

 důleţitých PH a na potřeby  

 okolí, sídla (přípustné komerční  

 konverze) 

-konverze s moţností umístění  

 nových dostaveb do areálu PP 

  

 

 

Příklad využití této metody na areál průmyslové památky Důl Petr Bezruč, Slezská 

Ostrava (podklad z přílohy č.3): 

 

 Shromáţděné body dle podkladových tabulek:  

      34 bodů-spadá tedy do kategorie B. 

            Pro areál to znamená, ţe obnova KP má význam z hlediska jejího zachování v dané  

            lokalitě.  

 Moţnosti obnovy jsou - obnova anebo konverze s volbou nového vyuţití s ohledem na 

okolí a s moţností dostaveb nových objektů. V tomto případě bych volila konverzi se 

zachováním existujících průmyslových památek, u kterých by proběhla obnova se 

zachováním jejich historických prvků a se zachováním technologického zařízení a 
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zbylá plocha areálu by byla vhodně zastavěna - doplněna novými funkcemi v souladu 

s územním plánem. 

 

 

5.2.4 Modelové řešení, příklad užití na vybraném areálu PP 

 

Pro moţnost stanovení vhodného způsobu nového vyuţití průmyslové památky je moţné 

vyuţít i tzv. „model řešení problému“: 

Řešení obsahuje: 

-pochopení podstaty problému- v tomto případě se jedná o snahu najít nové vyuţití PP při  

 zachování jejích památkových hodnot 

-formulaci úkolů, nástin prostředků k řešení 

-nalezení principu řešení ( je opřený o poznání ze získaných informací-teorie, stav, analýza jiţ  

 proběhlých řešení u jiných, podobných PP). 

 

V případě hledání nového vyuţití PP se bude jednat o modelaci postupu heuristicky (postup 

v řešení problematiky pomocí generování hypotéz a následně úspěšných postupů). 

Objektem poznání bude celá problémová situace-prvky, jevy, které jsou ve vzájemné interakci 

mezi sebou. Proces řešení problému se rozpadá do tří fází: 

 analytická ( zaloţená na získaných podkladech) 

 operační (volba metody k vyřešení problému, popřípadě volba spojení více metod 

k získání cíle-syntéza) 

 verifikace (převedení řešení do praxe-kontrola správnosti zvolené metody na vybranou 

situaci). 

 

Obecné zobrazení modelu řešení: 

 

Obr. č.12 – zobrazení modelu řešení (zdroj: vlastní návrh) 

 

 
 

Problémový      

       jev 

     Modul 1  Modul 2 

     Modul 3  Modul 4 

       Cíl 

Nové vyuţití 



 126 

Vysvětlivky: 

-Problémový jev = nevyuţívaná PP  

-Modul = podmínky nutné pro zhodnocení stavu PP a pro dosaţení cíle, tedy moţnosti  

 či nemoţnosti návrhu nového vyuţívání. Modelů můţe být několik- záleţí na jevech, které   

 chceme hodnotit. 

-Cíl, nové vyuţití = moţnost do areálu PP vloţit nové funkce a zjistit metody obnovy. 

 

 

Dalším stupněm je stanovení - specifikace jednotlivých „modulů“ pro řešenou PP : 

 

Obr. č. 13 – zobrazení specifikace jednotlivých modulů řešení (zdroj: vlastní návrh) 

 

 
 

Ze schématu vyplývá, ţe pro dosaţení cíle potřebujeme znát určité jevy, kterými se vyznačuje 

PP a jevy, které potřebujeme pro objektivní posouzení moţného nového vyuţití. Před kaţdou 

obnovou potřebujeme znát: 

-současný stav – technický stav, vlastnické vztahy (moţnosti financování obnovy), poloha PP  

 v sídle, dosah typů dopravy, míra vyuţití, výskyt kontaminace PP, terén, existence  

 technických sítí, atp. 

-teoretické poznatky – historie vzniku, prováděná činnost, význam pro lokalitu či město,   

 postupné rozšiřování, změny činnosti, ukončení činnosti, atp. 

-dokumentace – zachování původní dokumentace, výpisy z archivu, dokumentace z přestaveb,  

 zpracovaný stavebně historický průzkum (SHP), fotografická dokumentace, atp. 

-památkové hodnoty – pokud je SHP, jsou stanoveny, v opačném případě je nutné si je  

 vyţádat od státního orgánu památkové péče před zahájením přípravných prací, ovlivňuje  

 druh obnovy 

-nutnost obnovy – areál přitahuje kriminální ţivly, ohroţuje bezpečnost obyvatel v okolní  

 zástavbě, negativně ovlivňuje ţivotní prostředí, velká nevyuţívaná plocha uvnitř sídla, snaha  

 samosprávy o novou funkci a začlenění do ţivé struktury, politické prostředí, atp. 

Problémový      

       jev 

Teoretické     

 poznatky 

Současný  

     stav 

Metoda 2 

 Nutnost  

  obnovy 

Památkové  

  hodnoty 

       Cíl 

Nové vyuţití 

  Doku-
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  Nové     

 funkce 
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-nové funkce – je nutné vědět, pro jakou funkci má být areál PP určen-většinou to lze zjistit  z  

 územně plánovací dokumentace, dále zde existují představy investorů o novém vyuţití a  

 představitelů samospráv, které se s touto dokumentací nemusejí slučovat. Rovněţ bychom  

 neměli zapomínat na názor široké veřejnosti k tomuto problému-moţno vyřešit průzkumem- 

 dotazníkem, anketou či veřejným zasedáním atp. 

-moţnosti a zdroje financování obnovy, očekávaná návratnost vloţené investice. 

 

Na základě získaných poznatků je moţno zjistit stav PP. Pro vyhodnocení jednotlivých jevů -  

její silné a slabé stránky, jaká jsou moţná rizika a jaké na ni působí vlivy zvenčí a jaké z toho 

plynou moţnosti pro návrh nového vyuţívání - můţeme vyuţít několik metod - SWOT-

analýzu, bodové hodnocení a srovnání s PP obdobného druhu, u kterých jiţ byl určitý typ 

obnovy proveden a je zřejmé, ţe zvolená metoda obnovy i funkce byly správné. 

Důleţitou stránkou je také forma financování obnovy, toto vyplyne z typu vlastnictví či 

moţné spolupráci několika zúčastněných stran.  

Pro vyhodnocení řešené problematiky (modulu) pak můţeme vyuţít několik typů metod. 

Schéma  by pak vypadalo takto: 

 

Obr. č. 14 – Metody řešení modulu (zdroj: vlastní návrh) 

 
 

Vysvětlivky: 

Modul = jednotlivý jev, který potřebujeme znát ( dokumentace, současný stav, památkové 

hodnoty, nové funkce,atp.) 

Metoda 1-X = zvolené typy metod, které k vyhodnocení daného jevu existují 

Vyhodnocení = zjištění o stavu, vyhodnocení kvality a významu řešené PP, podklad pro 

celkové vyhodnocení moţnosti pouţití typu metody pro návrh nového vyuţívání, vhodnost či 

nevhodnost areálu pro navrţené funkce.  

 

 

     Modul 

   Metoda 1  Metoda 2 

   Metoda 3  Metoda 4 

Vyhodnocení 
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Modelové řešení je výhodné, spojuje v sobě více hodnotících metod, je moţné jejich 

vzájemné srovnání. Je nutné posuzovat všechny jevy, které se spolupodílí na moţnosti 

vyhodnocení vhodnosti areálu PP k obnově, určí významné jevy, které je nutno 

bezpodmínečně zachovat, ukáţe na slabé stránky, které bude nutno řešit, dále na moţná rizika 

a příleţitosti. 

 

Využití modelu na příkladu-areál PP- důl Petr Bezruč, Slezská Ostrava 

 

Prvním hodnoceným modulem je památková hodnota areálu průmyslové památky. 

 

Obr. č.15 – Modul pro vyhodnocení památkové hodnoty ( zdroj: vlastní návrh) 

 
Pro vyhodnocení památkové hodnoty jsem vyuţila metodu SWOT-analýzy a metodu 

bodového hodnocení (kategorie PP), které jsou zpracované v bodech 5.1.3 a 5.1.4 této práce a 

jejichţ výsledky z definování  zachování památkových hodnot a výběru metod řešení obnovy 

byly  shodné. Jejich rekapitulace: 

 

5.1.3 Objekty prohlášené za KP je dle analýzy nutné zachovat, obnovit či konzervovat, včetně 

zachovaného strojního zařízení. Objekty s technologií nemohou být vyuţity novými 

funkcemi, ale jejich obnova můţe nabídnout jejich zpřístupnění – budova s těţní věţí je 

dominanta - můţe slouţit jako rozhledna, objekt se strojním zařízením k prohlídce 

návštěvníků, zájemců o průmyslové dědictví. Areál je proto moţno zapojit do seznamu staveb 

průmyslové turistiky. Pokud bude obnova KP a strojního zařízení dobře koncipována, je 

moţné očekávat finanční výnosy z jejich návštěvnosti. 

Zbytek areálu bude doplněn novými funkcemi ( v souladu územním plánem) a prostorové 

řešení bude voleno tak, aby byl upřednostněn význam průmyslové kulturní památky.   

Z hlediska koncepčního přístupu k návrhu nového vyuţívání se bude jednat o obnovu 

zachovaných KP a konverzi zbylého areálu zaloţené na kombinaci historického a nového 

architektonického řešení. 

 

 Památková     

   hodnota 
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 Bodové 

vyhodnocení 

   Metody   

    obnovy 



 129 

5.1.4 V tomto případě bych volila konverzi se zachováním existujících průmyslových 

památek, u kterých by proběhla obnova se zachováním jejich historických prvků a se 

zachováním technologického zařízení a zbylá plocha areálu by byla vhodně zastavěna - 

doplněna novými funkcemi v souladu s územním plánem. 

 

Jako další modul pouţijeme např. polohu areálu PP ve vztahu regionu a ve vztahu k samotné 

obci:  

Obr. č. 16 – Modul pro vyhodnocení polohy areálu (zdroj:vlastní návrh) 

 
 

Pro toto vyhodnocení pouţiji jiţ zpracovanou metodu modelu EU pro brownfieldy network 

CABERNET ( metoda „ABC“ zaloţena na vyhodnocení z hlediska mnoha jevů, podílejících 

se na určení vhodnosti obnovy brownfieldů. Závěrem metody je stanovení klasifikace  a 

kategorizace brownfields) 
62

 a sice pro umístění PP v regionu a pro určení významu z hlediska 

polohy ve městě. 

  

Podle polohy v regionu patří areál podle indikátorů částečně do kategorie A i B. Vyhodnocení 

(+ zapojení areálu; - neexistující jev): 

Kategorie A:  

 Součást metropolitní oblasti + 

 Pozitivní přírůstek obyvatelstva - 

 Vhodné demografické sloţení obyvatelstva + 

 Nízká nezaměstnanost - 

 Vzrůstající daňové příjmy + 

 Pozitivní rozvojový trend + 

 Na hlavní EU infrastruktuře - 

 Má výraznou kulturní, sportovní , turistickou a jinou hodnotu - 

 Středisko správních, kulturních, výzkumných a vzdělávacích činností + 

                                                
62 Jirina Jackson, Brownfields klasifikace a kategorizace, IURS, 2003 
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 Má pozitivní politiku znovuvyuţití území – 

Kategorie B: 

 Není součást metropolitní oblasti - 

 Stagnující přírůstky obyvatelstva + 

 Nevhodné demografické sloţení obyvatelstva - 

 Vyšší nezaměstnanost + 

 Nevýrazný / stagnující rozvojový trend - 

 Nevýrazný vzrůst / stagnace daňových příjmů - 

 Na hlavní národní infrastruktuře + 

 Má podstatnou kulturní, sportovní, turistickou nebo jinou hodnotu + 

 Středisko správních a kulturních činností + 

 Má nevýraznou politiku podpory znovuvyuţití území + 

Kategorie C: 

 Je vzdálen od metropolitní oblasti - 

 Úbytky obyvatelstva - 

 Nevhodné demografické sloţení obyvatelstva - 

 Vysoká nezaměstnanost - 

 Stagnující / klesající rozvojový trend - 

 Stagnace / propad daňových příjmů - 

 Mimo hlavní národní infrastrukturu - 

 Nemá podstatnou kulturní, sportovní, turistickou nebo jinou hodnotu - 

 Není středisko správních a kulturních činností - 

 Nemá politiku podpory znovuvyuţití území – 

 

Z kategorie C nebyl vyuţit jediný indikátor, takţe areál spadá mezi kategorie A (5 indikátorů) 

a B (6 indikátorů). Vzhledem k hodnocení v tabulce klasifikace a kategorizace A, kam byly 

zařazeny „brownfields ve výhodných komerčních polohách, kde problém vyřeší trh a 

soukromý kapitál a proto je zde finanční veřejná intervence nepotřebná ba zcela zbytečná….“  

bych vřadila  areál dolu Petr Bezruč do kategorie B: „sem patří brownfields, která mají 

dostatečný rozvojový potenciál, ale jejichţ komerční a jiná rizika jsou příliš velká na to, aby 

je soukromý kapitál mohl absorbovat.“… „Investice generují daňové příjmy, pracovní místa 

anebo jiné společenské potřeby. Právě tato brownfields jsou vhodná pro různé formy 

partnerství soukromého a veřejného sektoru“ . viz .příloha č.4  
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Podle polohové klasifikace v obci spadá areál Dolu Petr Bezruč do kategorie A: 

Vnitřní střed obce, kde je vhodné realizovat nejvyšší druhy vyuţití území a vymísťovat 

průmyslové vyuţití.  

 

Druhou z metod bude metoda SWOT analýzy (podklady vytvořeny pro disertační práci). 

Hodnocen bude vliv polohy PP na moţnosti nového vyuţití ve vztahu k městskému obvodu 

Slezská Ostrava, kde se areál nachází: 

Silné stránky:  - areál má velmi dobré dopravní napojení 

                        - velká rozloha – územní rezerva s moţností polyfunkčního vyuţití (odstranění    

                           nedostatků v občanském vybavení) 

                        - dobré umístění lokality (jiţní svahy) 

                  - dosah krátkodobé rekreace (ZOO, turistická stezka na jámu EMA) 

                        - atraktivita vycházející z členitého území 

                        - zachované objekty s památkovou ochranou-dominanta území 

                        - moţná etapizace řešení – s ohledem na jiţ existující objekty 

Slabé stránky: - velká zanedbanost areálu (neudrţované komunikace, stavby, zeleň) 

                  - nutné demolice stávajících objektů bez významu a ve špatném technickém   

                   stavu 

                        - návrh obnovy je omezen výduchy s výskytem metanu 

                        - příliš mnoho vlastníků 

                        - předpoklad vyšší finanční náročnosti 

Příleţitosti:      - zlepšení urbanistické kvality obvodu (vytvoření nových hodnotných ploch   

                         veřejných  a ploch zeleně 

                        - zvýšení kvality ţivota okolních obyvatel a celého obvodu  

                        - zvýšení hodnoty okolních pozemků 

                        - příchod nových obyvatel v souvislosti s novou výstavbou 

                        - vznik nových pracovních příleţitostí a s tím související zisky 

                        - zlepšení ţivotního prostředí 

Rizika:            - narůstání vandalismu a kriminality v případě zachování stávajícího stavu 

                       - nedostatek finančních prostředků 

                       - neochota vlastníků spolupracovat 

                       - roztříštění plochy při nedodrţení komplexního návrhu obnovy. 

Nyní by musely být vypracovány hodnotící tabulky pro určení vhodnosti nového vyuţití-tedy 

obdobně jako u památkových hodnot bychom stanovili ve 2.sloupci důsledky vyjmenovaných 
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jevů a ve 3.sloupci koncepční přístup. Z provedené SWOT analýzy je ale zřejmé, ţe převaţují 

silné stránky nad slabými a příleţitosti nad riziky. Je tedy pravděpodobné, ţe navrţený areál 

pro hodnocení je vhodný pro provedení obnovy a ţe pro daný městský obvod bude jeho 

vrácení do ţivota velkým přínosem. Záleţet bude na spolupráci soukromého a veřejného 

sektoru, na moţnostech financování a návrhu vhodného řešení uspořádání. 

 

 

Zhodnocení metody modelového řešení 

Tak by bylo moţné postupovat dál v hodnocení jednotlivých modulů - např. vyhodnocení 

ekonomické ţivotaschopnosti areálu-tady můţeme vyuţít jiţ zpracovanou metodu „cost and 

benefits“, která hodnotí ceny pozemků a posuzuje výhodnost či nevýhodnost návrhu řešení z 

hlediska veřejného prospěchu.
63

 Na konci vyhodnocení všech modulů získáme přehled o 

vhodnosti areálu k obnově po všech stránkách. Tento výsledek pak bude slouţit pro 

vypracování návrhu řešení nového vyuţívání průmyslové památky.  

Popsané metody mohou vyuţívat jak investoři tak zástupci veřejné správy, kteří rozhodují o 

optimálním fungování jejich správních území, měst či regionů. Rovněţ firmy, či organizace, 

které se zabývají zpracováváním přehledů a statistik o nevyuţívaných areálech mohou tyto 

metody pouţít pro vytváření přehledů a informačních podkladech pro obce, města či kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 Metoda cost and benefit, analýza nákladů a uţitků, je základem pro ekonomickou expertízu veřejně  

    prospěšných projektů.  
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6. Konkrétní závěry 

 
6.1. Zhodnocení postupu pro návrh řešení 

 

Cílem předkládané práce jsou navrţené metody, pomocí kterých by se dalo najít nové vyuţití  

pro opuštěné a nevyuţívané PP s podmínkou zachování maximálního mnoţství památkových 

prvků. Pro vytvoření těchto metod bylo nejprve nutné: 

1. specifikovat pojem památková hodnota (studium teorie, zkušenosti z realizací, definice  

    odborníků na řešení nového vyuţívání PP) 

2. provést analýzu vytipovaných objektů PP 

3. vytvořit  několik typů metodik pro vyhodnocení zadané problematiky s ukázkami, jak by   

    se daly vyuţít v praxi a zda budou funkční . 

 

Význam specifikace památkové hodnoty 

 

Vzhledem k tomu, ţe cílem práce bylo navrhnout kriteria pro hodnocení areálů PP vzhledem 

k moţnosti jejich nového vyuţití za předpokladu zachování maxima památkových hodnot, 

bylo nejprve nutné tento pojem stanovit. Ke specifikaci pojmu památková hodnota byly 

pouţity podklady odborníků – specialistů, kteří se zabývají problematikou řešení konverzí 

průmyslových památek a vývojem technických staveb obecně a poznatky z praxe a 

z prohlídek navštívených průmyslových areálů. V kapitole 6.2 Pojem památková hodnota 

byly vyjmenovány a popsány všechny prvky  a jevy, které tvoří významnost a ojedinělost 

památek. Jedná se však o hodnoty, které budou vyuţívány cílovou skupinou osob, které se na 

procesu hledání nového vyuţití památek podílejí (nejedná se o přesnou specifikaci pro 

odborníky z řad památkové péče). Spolu se základními prvky jsem pak do skupiny indikátorů 

v kapitole 7.1 Vyhodnocení provedené SWOT-analýzy včlenila i pomocné jevy, které však se 

stanovením  památkové hodnoty velmi úzce souvisí. 

 

Před započetím přípravných prací na obnově PP je velmi důleţité přesně a správně specifiko-

vat památkové hodnoty řešeného areálu. Z hlediska zachování historie PP je to pro investora  

důleţitý moment, protoţe po provedení specifikace památkových hodnot je zřejmé, co by se 

mělo s jednotlivými objekty dít a jaké funkční vyuţití můţe být do památka transformováno.  

Podkladem pro vyjmenování hodnot památkové ochrany je zpracovaný stavebně historický 

průzkum – toto je pro tyto účely nejlepší podklad, který mapuje historii, jednotlivé stavební 

etapy , popisuje  problematiku PP a dává náměty pro řešení obnovy. Pokud SHP není, pak je 
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důleţité, aby památkové hodnoty přesně stanovil státní orgán památkové péče ve spolupráci 

se zástupci Národního památkového ústavu. Na základě vyjmenovaných hodnot, souvisejících 

s památkovou ochranou a s přidáním dalším jevů, které souvisí s obnovou PP se pak můţe 

přistoupit ke zpracování projektu obnovy ( druh dle potřeb a zásad, které byly dopředu 

stanoveny-konzervace, obnova, konverze, popř, drobné stavební úpravy a další).  

 

Zjištění z vyhodnocení  analyzovaných průmyslových památek 

 

Pro potřeby získání potřebných podkladů pro stanovení kriterií hodnocení jsem nastudovala 

teoretické práce, zjistila názory odborníků a především jsem vyuţila poznatky získané 

prohlídkou areálů PP, které jiţ určitým typem obnovy prošly, mají nové vyuţití a začlenily se 

do ţijící struktury měst či jejich částí.   

Pro hodnocení areálů průmyslových památek jsem pouţila dotazníky (v příloze), kde byly 

vepsány jednotlivé informace, které jsem pro objektivní stanovení hodnotících kriterií 

potřebovala. Zjištění stavu jsem provedla osobní prohlídkou areálů, získáním informačních 

materiálů, zjištěním z odborných publikací, článků, webových stránek, atp. Podle vyplněného 

dotazníku jsem pak provedla u kaţdého areálu SWOT analýzu, která hodnotila stav po 

provedené konverzi (rekonstrukci, obnově). Z těchto indikátorů jsem pak vybrala ty opakující 

se a převedla je do indikátorů, které se pouţívají pro vyhodnocení památkových hodnot areálů 

před započetím hledání nového vyuţívání. Pro objektivitu jsem pouţila hodnocení celkem 22 

různých průmyslových památek s různou činností. Největší zastoupení měly těţební areály, 

hutě, strojírenské a textilní závody, pivovary a objekty spojené se zásobováním plynem.  

 

Tvorba metodiky  

 

Metodika tvorby hodnotících kriterií  byla postavena na základech provedené analýzy, sběru 

odborných informací, teoretických podkladů a samostatných úsudků. Ze zvolených a 

rozpracovaných metod v předloţené práci : 

-SWOT analýzy 

-grafů s % hodnocením 

-hodnocení bodovými kriterii 

-pouţití modelu řešení  

je moţné pouţít pro vyhodnocení památkových hodnot PP všechny čtyři. Dle zjištění jsou 

nejvíce pouţívané SWOT analýza a hodnocení bodovými kriterii. U sloţitých případů, kde je 

nutné pouţít více metod se hodí modelové řešení, koláčové grafy s % hodnocením jsou 
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vhodné v případech, kdy potřebujeme zjistit pravděpodobnost vhodného řešení  či srovnat 

hodnoty typologicky podobných areálů. 

 

 

6.2 Možnosti využití, přínos  disertační práce pro praxi a další rozvoj 

 

Cílovou skupinou, která můţe vyuţít výsledky této práce-metody SWOT analýzy se 

sestavenými tabulkami památkových hodnot a koncepčních přístupů a metody bodového 

hodnocení s vytvořenými kriterii dle výjimečnosti areálů, je skupina osob, odborníků, 

projektantů, investorů a zástupců samospráv, zabývajících se problematikou nevyuţívaných 

průmyslových památek. Musím ale konstatovat, ţe tyto metody nebudou na všechny areály 

platit ve 100 %. Nelze srovnat důlní areál s pivovarem nebo třeba plynojemem.  Vţdy je 

nutno k návrhu řešení obnovy a při hledání nového vyuţití přihlédnout ke všem jevům, které 

se na tomto procesu hledání podílí. Stanovení potřeby zachovat památkové hodnoty je 

důleţité pro  

- památku, která si zachová historický charakter a bude dál dokumentovat vývoj 

techniky v oblasti průmyslu 

- investora (investory), který na základě poţadavků památkové ochrany bude hledat 

vhodné vyuţití a potřebné finanční zdroje 

- místo (region, město, část města či obce), které si díky zachování technické památky 

uchová svůj neopakovatelný kolorit 

- obyvatele, kteří budou mít k dispozici plnohodnotný ţijící prostor se zachováním 

historického odkazu. 

Ne vţdy se však podaří průmyslovou památku obnovit tak, aby byly její památkové hodnoty 

zachovány všechny (Vaňkovka v Brně). V některých případech dochází ke kompromisům 

mezi investory a památkáři a to většinou na úkor zachování některých památkových hodnot. 

Stává se to většinou u areálů plošně velkých, kdy zachování všech staveb památky by bylo 

pro investora finančně velmi nákladné anebo pro některé, zejména jednoúčelové objekty lze 

velmi těţko najít nové vyuţití. Ty jsou potom demolovány a na jejich místo se dostávají 

objekty nové s komerčním zaměřením. 

 

Další rozvoj předložené práce 

 

Metody, které byly v rámci práce zpracovány a vyzkoušeny na příkladech, slouţí pro 

posouzení památkových hodnot a jejich významu. Obdobným způsobem se dají zpracovat a 

sestavit hodnotící kriteria a metody pro všechny další prvky a jevy, které působí na památku a 
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které je nutné před návrhem nového vyuţití znát a vyhodnotit. Některé hodnocené jevy a 

prvky jiţ své metody mají (viz.kap. 7.4.2 Vyuţití modelu na příkladu). Výsledkem by pak 

mohla být jednotná hodnotící metoda, která by fungovala pro všechny jevy. Na základě 

zjištěných poznatků o území by se pak jednoduše dospělo k závěru, jakým způsobem se bude 

přistupovat k obnově řešeného areálu a jaké pro něj bude nejvhodnější vyuţití. Zejména 

v současné době by tyto hodnotící metody pomohly veřejným správám popřípadě 

projektantům při zpracování územních či regulačních plánů ve stanovení moţného vyuţití pro 

nevyuţívaná území průmyslových památek a při jednáních samosprávy s moţnými investory, 

kteří projeví zájem o obnovu těchto areálů.  

 

6.3  Obecně k nutnosti chránit  průmyslové památky   

 

Konverze průmyslových památek je šancí pro regiony, v nichţ došlo k útlumu průmyslu. 

Výsledky rekonverzí ovlivňují souvislosti sociální – nové pracovní příleţitosti, rekvalifikace a 

kulturní – rekultivace sídel a krajiny, posílení citového vztahu k místu, nabídka ploch pro 

rekreaci a trávení volného času.  

Nevyuţívané průmyslové areály  tvoří v některých městech obrovský fond volných ploch a 

jejich konverze je pro města přínosem, neboť památky získávají nové funkce, jsou 

začleňovány do struktury a rozvoj měst se nemusí odehrávat na zelené louce. Pro architekty 

znamenají tyto památky zajímavou tvůrčí práci, při které dochází ke konfrontaci starého a 

nového. Většinou průmyslové areály vznikaly tak, ţe se začlenily do okolí, popřípadě byly 

okolím dodatečně obklopeny. Přístup k obnově je i dnes obdobný: 

-buď obnovíme starý do okolí začleněný areál anebo 

-zbouráme starý areál a vytvoříme v historickém a vyváţeném prostředí novou věc. Tato 

varianta samozřejmě doslovně neplatí pro areály, které jsou technickými památkami a pro 

které je celková demolice nemyslitelná. Můţe ale v historickém průmyslovém areálu po 

odbourání staveb, které památkovou hodnotu nemají, vzniknout stavba nebo dílo nové vhodně 

doplňující či kontrastující se starou zástavbou. Zdařilá konverze je ukázkou práce architekta, 

který reagoval citlivě na genia loci starých budov a areálu, stojí za obdivné pohledy 

kolemjdoucích překvapených majestátní fasádou, zaklenutými okny, které po letech chátrání 

zejí opět novotou. 

 

V současné době se města musejí naučit počítat s opuštěnými plochami a průmyslovými 

památkami jako s povinnou sloţkou pro rozhodování o jejich dalším vyuţitím. Tyto areály a 

stavby nelze obnovovat bez zachování jejich památkových hodnot a bez respektování širších 
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územních vazeb- sídelních, regionálních či celorepublikových – to dle významu a jedinečnosti 

průmyslové památky. Před rozhodnutím o novém vyuţívání areálů průmyslových památek je 

potřeba si ujasnit, zda za to PP stojí – tedy jestli má dostatečnou architektonickou a 

historickou hodnotu, která bude obnovou a novým uţíváním růst či ne. Protoţe naopak 

některé stavby, které v současné době vyrůstají na místech zbořených industriálních budov 

(supermarkety, administrativní centra, logistická centra, atp.) nebo které zde developeři 

plánují (tzv. komerční projekty), velmi rychle zestárnou, okoukají se a jejich kulturní a 

architektonická hodnota bude velmi rychle klesat.  

 

 

 

„Pro zachování průmyslové památky platí: 

-při rozhodování , zda zachovat nějakou historickou budovu či areál, je nutné se vyhnout   

 posuzování z pohledu profesionála. Nejdříve prozkoumejte lidskou hodnotu. 

-neţ začnete dále hodnotit, snaţte se pochopit společenský a kulturní kontext objektu 

-vyuţijte technické a obchodní dovednosti k vyřešení a obhájení projektu 

-buďte neústupní a nevzdávejte se.“ 
64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 STOCKLEY,M. Vaţme si svého historického dědictví, str 99, Ve  vzduchoprázdnu-mezi  

    profesionály a amatéry, 2010 
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9.  Conclusion 

 
The aim of presented thesis is to draft methods through which we could find new uses for 

abandoned and unused industrial monuments on condition that maximum number of historical 

values  will be saved. 

Since the aim of presented thesis was to suggest the criteria for evaluation industrial 

monuments considering possibilities of their new usage on condition that maximum number 

of historical values  will be saved, first of all it was necessary to determine the term historical 

value. 

For the specification of the term historical value were used records from experts-specialists 

who deal with the problems of solving conversion of industrial monuments and development 

of technical buildings in general, and practical knowledge and experiences from visiting 

industrial areas. In chapter 6.2 - Term historical value, were named and described all elements 

and phenomena creating uniqueness and significance of monuments. These values will be 

used by target group of people who participate in searching for new usage of monuments (it is 

not exact specification for experts of monument preservation). Along with basic elements 

were into group of indicators in chapter 7.1 - Assessment of the SWOT-analysis incorporated 

instrumental effects which are closely related with determining of historical value. 

Methodology of the evaluation criteria has been based on the analysis, collection of technical 

information, theoretical background and separate judgments. From the selected and elaborated 

methods of the presented work: 

- SWOT-analysis 

- Graphs with % rated 

- Point – evaluation criteria  

- Usage of solution model 

for determining historical  values of all four  industrial monuments can be used. According to 

the findings the most used are SWOT analysis and evaluation by point criteria. In case where 

it is necessary to use more methods is better to use model solution, doughnut charts with % 

(percentage) evaluation are suitable in cases where we need to find probability of suitable 

solution or to compare the  value of typologically similar areas. 

 

The target group that can use the results of this thesis - Methods of SWOT analysis with 

drawn charts of historical values and conceptual approaches and methods of scoring with 

established criteria according to anomaly of areas, is a group of people, experts, planners, 

investors and representatives of governments, dealing with abandoned industrial monuments. 

However, I have to say that these methods will not be applicable to all areas on 100%. 
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To determine the need to preserve the historical value is important for  

- Monument, which retains the historic character and will continue in documenting of 

the evolution of technology in industry 

- The investor(s), which based on the requirements of conservation will find the 

appropriate use and necessary financial resources 

- The location  (region, city, part of the city or municipality), which thanks to the 

technical maintenance of monuments retains its unique atmosphere 

- Inhabitants who will have the full-value space while maintaining the historical legacy. 

 

Methods that have been in this thesis processed and tested on the examples, serve to 

assessment of the cultural values and their importance. In a similar way can be processed and 

compiled the evaluation criteria and methods for other elements and phenomena that affect 

monument, and which are necessary before proposing a new usage to know and evaluate.  

 

Some rated elements and events already have their own methods (see chapter 7.4.2 - The 

usage of the model on the example). The result could then be a uniform evaluation method 

that would work for all phenomena. Based on the knowledge of the area would then be simply 

concluded, how to approach the renovation of the solved area and what would be its best 

usage. Especially at present, these assessment methods would help public administrations or 

developers in the processing of territorial and regulatory plans in determination of possible 

usage for unused areas of industrial monuments and during proceedings with possible 

investors, who would be interested in restoring these areas. 

 

 

 

 
 


