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Abstrakt 
Doktorská práce nabízí pohled a moţnosti řešení  problematiky nevyuţívaných průmyslových 

areálů. Útlum těţkého i spotřebního  průmyslu se promítá do všech sfér funkčních sloţek 

města. Dříve prosperující průmyslové regiony  a města se nyní potýkají s opuštěnými 

průmyslovými plochami a areály, pro které se snaţí najít nové vyuţití. Navíc mnohé z těchto 

areálů jsou kulturními památkami. Problematika spojená s hledáním vhodné nové funkční 

náplně  je řešena  ze všech hledisek (vlastnické vztahy, velikost areálu, jeho umístění ve 

městě, druh stávajícího vyuţití, moţnosti financování), dosud však nebyl podrobně řešen vliv 

jejich památkové hodnoty na nové vyuţívání. 

Cílem disertační práce je proto návrh vhodných metod pro vyhledávání moţností nového 

vyuţívání a způsobu obnovy průmyslových památek. Druhy metod jsou stanoveny na základě 

výsledku analýzy zachování památkových hodnot průmyslových památek, u kterých jiţ 

konverze proběhla. V teoretické části se práce zabývá hodnocením stavu technických a 

průmyslových památek, zjištěním stavu jejich ochrany  jak v České republice tak v zahraničí a 

to včetně zhodnocení přístupu k obnovám těchto památek. Pro vytvoření hodnotících metod, 

podle kterých by mohl být proveden návrh na nové vyuţití, byl stanoven pojem památková 

hodnota, bylo provedeno hodnocení obnovených areálů a sestavena jednotlivá kriteria. Zásady 

pro posouzení stavu technických památek a následný výběr  nejlepší varianty obnovy byly 

navrţeny v několika formách –SWOT analýzou, tabulkami a grafy. Navrţené zásady mohou 

slouţit pro případné investory, orgány státní správy , projektanty či developery.  

 

Klíčová slova:  

průmyslové památky, památková hodnota, konverze, analýza, kriteria 

 

Abstrakt 
This thesis provides an overview and possibilities of solution of the problems with abandoned 

industrial areas. Attenuation of heavy and consumer industry is reflected in all spheres of 

functional units of the city. Formerly a prosperous industrial regions and cities are now faced 

with the abandoned industrial areas and areas for witch tries to find a new usage. Besides, 

many of these areas are cultural monuments. Problems associated with finding suitable new 

functional contents has been solved in all their aspects (ownership, size of area, its location in 

the city, type of current usage, financing), but it has not yet been solved in detail the impact of 

their historical value to the new use. 

The doctoral thesis is suggestion of appropriate methods for searching quantity of new usage 

and way of restoration industrial monuments. The category of methods is based on outcomes 

of analysis preserving the cultural values of industrial monuments that have been already 

converted. The theoretical part of this work deals with assessing the state of technical and 

industrial heritage, finding their conservation status in the Czech Republic and abroad, 

including an approach to revivals of such monuments. For creating evaluative methods 

according to which the concept for new restoring could be done, was defined the term 

historical value, was made an evaluation of the restored areas, and prepared various criteria. 

Principles for assessing the status of the technical monuments and consequently, the selection 

of the best recovery options have been proposed in several forms - SWOT analysis, charts and 

graphs. The proposed guidelines might be used for potential investors, governments and 

developers. 

 

Key words: 

industrial monuments, historical value, conversion, analysis, criteria 
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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.  Mnohé z těchto průmyslových 

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 

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 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
/ 

3
 

                                                
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 
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1.2 Význam konverzí průmyslových památek 

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-

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.   

 

Předpokladem záchrany industriálních památek je formulování přesvědčivého, organizačně a 

ekonomicky zvládnutého programu nového vyuţití s diferencovaným přístupem, s vyuţitím 

metody uplatnění postupných kroků a s reakcí na místní potřeby.
1
 

 

Pro realizace konverzi (nalezení nového vyuţití) průmyslových areálů  hovoří několik 

důvodů:  potřeby sociální,  kulturní, historické,  potřeby ekologické,  potřeby bezpečnostní – 

vedoucí k odstranění vandalismu a kriminality,  zachování (obnovení) urbanistické struktury  

města a  zachování jedinečnosti místa. 

 

„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
 

                                                                                                                                                   
 
1 DOLEŢELOVÁ,L.,BERGATT JACKSON,J. Regenerace brownfields-zahraniční zkušenosti, 2004 
3 ZEMÁNKOVÁ,H. Tvořit ve vytvořeném, 2003, str.5 (autorka se ztotoţnila s názory předního italského   

   architekta ke konverzím) 
4 FRAGNER, B. „Brownfield“ v souvislostech průmyslového dědictví, Vesmír 84, 2005, str.58 
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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. Názory odborníků památkové péče však jsou 

mnohdy různorodé: 

 „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 
6
 a  v současnosti můţe česká 

republika jiţ čerpat finanční zdroje i z fondů EU.
7
 

 

 

2.  Cíl  disertační práce 
 

Cílem zpracované disertační práce je:  

 

-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 byla  vypracována analýza 

současné situace ve využívání opuštěných průmyslových památek, které jsou podkladem 

pro tvorbu možných zásad. 

                                                                                                                                                   
       

 
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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-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 je stanovení hodnotících kriterií či jiných metod pro hledání  optimálního 

nového vyuţití průmyslových památek za podmínky zachování jejich památkových hodnot.  

Proto budou analyzovány jednotlivé stavby a areály, určen druh areálu/stavby z hlediska 

vyuţitelnosti (viz.kap.č.5), stupeň jejich památkové ochrany
8
, zjištěna existence historických 

podkladů, zachovalost technologických zařízení, technický stav jednotlivých budov, spojitost 

investora s moţnostmi získání investičních prostředků, provedena lokalizace 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
 

 

Pro vypracování nutných 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 (zejména hodnotících a srovnávacích materiálů) bylo 

zjištěno, ţe  podrobně a komplexně se kriterii památkových hodnot průmyslových areálů jiţ 

publikované odborné práce a studie nezabývaly. Kaţdá konverze byla z tohoto hlediska 

řešena  samostatně s individuálním přístupem, v souladu s platnými zákony  a podmínkami 

památkářů - specialistů na problematiku průmyslových památek. 

                                                
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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3. Přehled o současném stavu problematiky  

 
3.1 Pojmy související s problematikou konverzí průmyslových areálů a staveb 

 

Jedná se zejména o pojmy vyplývající z právních předpisů ČR – pro zachování památkových 

hodnot, dále o pojmy související s památkovými hodnotami, s obnovou průmyslových 

památek  s  návrhy  nového  vyuţívání. V  ČR  platí  pro  ochranu  kulturních  památek  zákon  

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Účelem zákona je ochrana kulturních památek, 

vytváření podmínek pro jejich zachování a vyuţívání. Památkový zákon definuje veškeré 

nutné pojmy související  s touto problematikou. Mezi základní pojmy patří: 

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

a) která je 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. 
10

 

b) která má přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem“.
 
 

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

 

 

K dalším významným pojmům patří: 

-Ochranné pásmo, památková zóna, památková rezervace, národní kulturní památka, Památka 

zapsaná na Seznamu světového dědictví (UNESCO).
12

 Tyto pojmy jsou definovány 

v památkovém zákoně a patří k těm, které spoluurčují památkovou hodnotu. Vzhledem 

                                                
10 zákon č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči v platném znění  
11 www.npu.cz 
12 http://pamatky_unescoa4.cz 
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k tomu, ţe se má práce zabývat zachováním památkových hodnot průmyslových staveb a 

areálů bylo nutné vydefinovat pojem „památková hodnota“. Tento pojem byl jiţ 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  technolo- 

gických 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 (TP): 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

 

Průmyslová památka (PP): 

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, 

                                                
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 
15

 PURŠ,J. Průmyslová revoluce v Českých zemích,  1960 
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architektonické, umělecké i sociální, ale také materiální, pro něţ si zaslouţí chránit a 

zachovat.“ 
16

 

 

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 j 

 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 je tento pojem v zahraničí 

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

technických i průmyslových památek. 

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.  

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. V současné době patří mezi nejvíce vyuţívaný a svým 

významem nepřesnější pojem konverze (z lat. con-versio): znamená obecně změnu, proměnu, 

                                                
16 DVOŘÁKOVÁ,E.,FRAGNER,B.,ŠENBERGER,T. Industriál_paměť_východiska,  2007, str.10 
3 ZEMÁNKOVÁ,H. Tvořit ve vytvořeném, 2003, str. 10 
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) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
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obrácení. V běţné řeči se ve spojení s technickými památkami uţívá pro převedení na jinou 

funkci. 

„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
 

 

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  byla likvidována 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. 

                                                
 
19 Průmyslové dědictví/industrial heritage,Sborník příspěvků, 2008 
1 DOLEŢELOVÁ,L.,BERGATT JACKSON,J. Regenerace brownfields-zahraniční zkušenosti, 2004 
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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. 

 

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. 
3
 

2. Mezinárodní kongres, který se konal 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.  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. 

Největší mnoţství průmyslových památek bylo zachráněno novým vyuţíváním: 

- v Anglii 
23

, kde se konverze areálů soustředí na umístění více nových funkcí, 

financování probíhá z více různých zdrojů (ideou je: méně , znamená více) 

- v Německu 
24

/ 
25

, kde je snahou získat pozemky a stavby do vlastnictví samosprávy a 

potom je proces projektové přípravy, realizace a financování jednodušší. 

                                                
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 
23 MATĚJ,M. Péče o průmyslové a technické památky, Zprávy památkové péče 5/2008 
24 HUSÁK,V. Industriálne dedičstvo-prameň sebavedomej vizie Hamburgu, Stavebnictví 08/2008 
25

 FRAGNER,B. Postindustriální krajina, Vesmír 84, 3/2005 

http://vcpd.cvut.cz/
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- ve Francii 
3
/
19

, kde je pro malé i plošně rozsáhlé průmyslové památky voleno nové 

vyuţití jako smíšené funkce. Města se ve většině případů podílejí na přípravě projektů 

konverzí. 

- v Holandsku 
26

, které má velmi úzký okruh průmyslových památek, konverze 

probíhají ve většině případů s cílem umístění jedné nové funkce 

- v Rakousku 
27

, při realizacích konverzí zde spolupracuje samospráva s památkáři, 

snahou je zachování maxima památkových hodnot. 

- v Polsku 
28

, kde probíhají konverze zejména černouhelných dolů, textilních továren a 

pivovarů. 

 

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.  

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 

                                                
3 ZEMÁNKOVÁ, H. Tvořit ve vytvořeném, 2003 
19 Průmyslové dědictví/industrial heritage,in Sborník příspěvků, 2008 
26 NIJHOF,P. Ochrana, nové vyuţití a udrţování  technických památek v Nizozemí, Zprávy památkové péče      
27 STADLER,A.G. Konverze-všelék průmyslové památkové péče?Příklady z Rakouska, Zprávy památkové péče  

   4/2004 
28 LIS,C. Muzeum gornictwa w Nowej Rudzie, In Historyczne okregi przemyslowe w okresie dezindustrializacji,  

    1996   
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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. Ještě i dnes se setkáme s tím, ţe jsou některé památky 

demolovány 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 
29

. 

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 – komerční centrum Vaňkovka (galerie, obchody,  restaurace, parkování) 

-Praha - Corso Karlín, Holešovice – z areálu pivovaru vzniklo obytné, administrativní a 

obchodní centrum s názvem A7 Aréna 

-Hradec Králové – přestavba bývalého pivovaru na administrativní a komerční centrum 

-Lanškroun – z kníţecího pivovaru je vytvořeno kvalitní městské  prostředí  

-Ostrava – z bývalého dolu Eduard Urx je dnes Hornické muzeum s trvalými expozicemi 
69

 

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

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

 Ostravě.
69

 

 

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 

                                                
29 kol.autorů Co jsme si zbořili, 2009 
69 PACLOVÁ,H. Moţnosti pro nové vyuţití technických památek v Ostravě, In Sborník vědeckých prací VŠB –       

    TU Ostrava, 2011 
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ţivota města. 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 

- 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 .
30

 

- 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. 
42

/ 
67

 

 

V oblasti vzdělávání je rovněţ nutné zajistit obor pro získání specialistů 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 doktorský program s názvem 

„Trvale udrţitelný rozvoj a průmyslové dědictví“.
31

 

 

 

Postupný vývoj názorů k zachování průmyslových památek: 

-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    

                                                
30 www.vcpd.cvut.cz 
42 DVOŘÁKOVÁ,E. Technické a průmyslové dědictví v průběhu padesáti let, Zprávy památkové péče 5/2008 
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      

http://www.vcpd.cvut.cz/
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 CORSO Praha-Karlín, Holešovický pivovar v Praze, obchodní  centrum Vaňkovka v Brně). 

-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). 

 

Pro záchranu průmyslových památek byl učiněn velký pokrok v oblasti jejich prezentace. 

Mimo publikace a odborné články bylo uspořádáno velké mnoţství odborných seminářů, 

konferencí doprovázených exkurzemi a výstavami. Prezentují se i dosaţené výsledky při 

provádění konverzí, které ne ve všech případech dopadly plánované 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, FA, Ústav navrhování  VI.),  

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

 architektury, ředitel VCPD), 
33

 

-prof. ing.arch. Tomáš Šenberger (ČVUT Praha, Fakulta stavební, katedra architektury), 
36

 

-ing.arch. Eva Dvořáková (Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha).
35

/
37

 

 

 

 

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

Urbanizmus a územní plánování 3/2010 
33 FRAGNER,B. Konverze=lokalita+architektura+růst hodnoty+trvale udržitelný rozvoj,2008  
36 ŠENBERGER,T. Pravda posledního pracovního dne, Důl Michal, zachování a nové vyuţití průmyslové  

     památky,  FORUM 4/2001 
35 DVOŘÁKOVÁ,E.,FRAGNER,B.,ŠENBERGER,T. industriál_paměť_východiska,2007 
37

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

     dědictví, sborník příspěvků, 2008, str.136   
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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,  

  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. 

 

„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

 

 

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. 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. Měřítkem pro zaevidování památek  

průmyslového charakteru byla především technická unikátnost, stáří objektu a architektonická 

hodnota. Do 70.let 20.stol. byly zapisovány převáţně technické památky z předindustriálního 

období. Doba industrializace byla povaţována za etapu vývoje společnosti, kterou není třeba 

                                                
34

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

    z Mezinárodního bienále Industriální stopy, str. 132,  2008 
38

 DVOŘÁKOVÁ,E. Technické dědictví a výzkumy v České republice, Fórum architektury, 2002 
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významně chránit. Uvaţovalo se také o moţnosti, ţe budou vybrány nejhodnotnější 

technologická zařízení a ta budou uloţena do specializovaných muzeí. 
39

 

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

 

 

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.) 

 

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  

 k technickým památkám zachovaným v terénu 

-Metodika tvorby programů záchrany, obnovy a společenského vyuţití nemovitých  

                                                
39 Brownfields a průmyslové dědictví-nástroje rehabilitace sídel a krajiny, 2004 
35

 DVOŘÁKOVÁ,E.,FRAGNER,B.,ŠENBERGER,T. industriál_paměť_východiska,2007, str.13 
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 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. Cílem šestiletého 

projektu bylo zmapovat unikátní technické dědictví v ČR. 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

  

 

 

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 konverzi je nutné skloubit poţadavky vyplývající z památkové hodnoty, stanovit jasně 

podmínky pro obnovu, znát nároky a moţnosti investora, zajistit soulad s územním plánem 

                                                
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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(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 analýza 

- Grafy s % vyjádřením řešeného problému (moţná srovnávací analýza grafů) 

- kategorizace - tabulkové (bodové) hodnocení  

- dále byla pouţita metoda tzv. modelového řešení, kdy na základě provedených rozborů lze  

  na příkladu namodelovat moţnosti nového vyuţití PP. 

 

 

4.1  SWOT analýza 

 

-tj návrh silných a slabých stránek z hlediska zachování památkové hodnoty, dále stanovení  

moţných příleţitosti a hrozeb (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 
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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. 

 

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 jedná 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). Dnes její význam poněkud upadá 

díky narůstajícímu vlivu sluţeb a výměny informací. 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 …). 

 

 

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 

                                                
43

 DVOŘÁKOVÁ,E. Technické památky-úvodní slovo a informace o programovém projektu MK ČR, Zprávy   

     památkové péče 9/2000, str. 245 
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pro definování památkových hodnot získány z prací prof.ing.arch.Tomáše Šenbergera  a prof. 

Emila Hlaváčka a byly následně doplněny) 
44

,
65

: 

-prostorovou strukturu 

-konstrukci staveb, materiál 

-jednotlivé stavebně technické detaily 

-existenci technologického zařízení. 

 

Tab.1 Prvky, tvořící autenticitu památky (zdroj: vlastní) 

 

 
 

Pojem autenticita památky je spojena 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. 

                                                
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 

 

                               autenticita památky 

prostorová struktura hmota , materiál, 

konstrukce 

architektonické 

detaily 

zachovalé 

technologie 
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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 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obrázek: ukázka detailu na objektech průmyslových památek (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 
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textilních továren. Pro technologická zařízení, tedy pokud jsou dochována, je nejlepší, pokud 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obrázek: zachování původních technologií v památkách (zdroj: vlastní foto) 

 

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) 

 

 
 

                             památková hodnota 
                      (stavebně historický průzkum) 

                                    

dokumentace 

původního stavu 

dokumentace 

stavebních úprav 

studium archivu, 

historie 

poznání stávajícího 

stavu 
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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) 

  
 

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 zabývali mnozí teoretikové památkové péče : jako V.Vinter 
45

 ,  

Alois Riedl, Dagmar Sedláková,  Aleš Vošahlík  
45

 a  prof. Emil Hlaváček.
65

  

Pro zachování památkových hodnot PP byly postupně vyuţívány různé metody a postupy: 

Mezi nejdůleţitější patří tyto: 

1.puristická metoda 

2.analytická metoda-zachování památky v dochovaném stavu-konzervační metoda 

3.syntetická metoda 

                                                
 
42

  DVOŘÁKOVÁ,E. Technické a průmyslové dědictví v průběhu padesáti let, Zprávy památkové péče 5/2008 
45 BALÁČEK,J. Otázky pojetí hodnot v památkové péči, dostupné z http://meph.xixao.com/  
46 www.npu.cz 
47 MATĚJ,M.,KLÁT,J. Národní kulturní památka Důl Michal/Petr Cingr  v Ostravě, 2006 
48 www.muzeumokd.cz 
49 SLÍVA,K. Slezská v proměnách času: Důl Jan Maria, Slezskoostravské noviny 3/2009 
65 HLAVÁČEK,E. Architektura pohybu a proměn, 1985 
66
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4.metoda zachování velkých souborů-teorie vzniklá na přelomu 19. a 20.století 

5.metoda zachování posledního pracovního dne v případě konverze TP. 

 

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.  

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. 

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 
51

 

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
54

 

 

 

 

                                                
50 kol.autorů Industriální stopy-dvanáct ohrožených, 2003 
51 kol.autorů Industriální stopy-architektura konverzí průmyslového dědictví v české republice,2005 
52 kol.autorů 80 let Archivu města Brna,2009 
53 www.technicalmuzeum.cz 
54 kol.autorů Industriální stavby-1.Rekonstrukce a konverze pivovarů,2008 
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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)
55

 

 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 
51

 

     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 
54

 

15.Dalešice – Pivovar filmových Postřiţin.v areálu bývalého pivovaru je ponechán malý  

     pivovar, restaurace, muzeum pivovarnictví, hotel 
56

 

 

Podrobné řešení-tedy analýza, včetně vyplněných dotazníků pro jednotlivé památky a 

zpracované SWOT-analýzy jsou v textu disertační práce, v kap.č. 5.1.3 a v tabulce č. 4.   

 

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 5.1.3 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 
57

 

2.  Polsko-Zabrze – bývalý černouhelný důl Kralowa Luisa – dnes slouţí jako Muzeum  

     Gornictva 
58

 

                                                
55 MÁSLO,V.,CHISHOLM,R.D. Šťastná sedmička Holešovických mlýnů, Stavebnictví 01/2010 
56 TICHÝ,M. Návrat pivovaru filmových postřiţin, Stavebnictví 09/2009 
57 WEHDORN,M. Nové vyuţití plynojemů ve Vídni (překlad z němčiny Olga Kotíková),  Fórum architektury a  

    stavitelství 4/ 2001 
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3.  Německo-Essen -  těţební areály a koksovna Zollverein slouţí dnes jako kulturní  a  

     společenské centrum 
59

 

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  

     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 
60

 

7.  Hamburk, část Altona - Gaswerk – areál bývalé městské plynárny Gaswerk, dnes slouţí  

     jako společenské, obchodní centrum doplněné o funkci bydlení a veřejné prostory 
61

 

 

Podrobné řešení-tedy analýza, včetně vyplněných dotazníků a zpracované SWOT-analýzy je 

v textu disertační práce, v kap.č. 5.1.4 a v tabulce č. 5. Analýza je obdobná jako u památek 

v ČR, dotazník je zjednodušen. 

                              

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 byly čerpány ze SWOT analýzy provedené v bodě 5.1.3 a 5.1.4-

tedy z výsledků jiţ provedených konverzí hodnocených průmyslových památek. 

K jednotlivým prvkům SWOT-analýzy byly přiřazeny výsledky rozboru průmyslových 

památek a z těchto výčtů byla sestavena následující tabulky: 

                                                                                                                                                   
58 Kol. autorů Technické památky Visegradské  čtyřky III.,Warszawa 2007 
59 MATĚJ,M. praktické příklady zachování průmyslového kulturního dědictví a jeho animace v oblasti Porúří ve  

    Spolkové republice Německo, Zprávy památkové péče 5/2006 
60 Dortmund-PHOENIX-přístupné z: http://www.phoenixdortmund.de/  
61

 HUSÁK,V. Industriálne dedičstvo-prameň sebavedomej vízie Hamburgu, Stavebnictví 08/2008 

http://www.phoenixdortmund.de/
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Tabulka č. 4 - graf s vyhodnocením silných  stránek analyzovaných PP ( zdroj-str.108-110) 
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Tabulka č.5-  graf s vyhodnocením slabých  stránek analyzovaných PP ( zdroj str.108-110) 

Památky ČR a zahraniční - slabé stránky
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Tabulka č.6 -  graf s vyhodnocením rizik analyzovaných PP ( zdroj str.108-110) 

 

Památky ČR a zahraniční - rizika

8

4

2

6

2

6

2 2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

možná  změna

vlastníka

nedostatek finančních

prostředků

možná změna využití (v

průběhu užívání)

neobsazení nových

prostor 

koncentrace prostor

s jednoúčelovým

využitím

Památky ČR - rizika Zahraniční památky -  rizika

;

 
 

 

Tabulka č. 7 - graf s vyhodnocením příležitostí  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/nevyvolá-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.  

 

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 

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 
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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.8.  - Vyhodnocovací  tabulky (d-doplňující indikátory):                                                                                   

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  
 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  
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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 

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 

-konverze s podmínkami 
-konverze zaloţená na  

 kontrastu historického a  

 nového řešení 
-konverze komerční 
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-moţnost doplnění areálu  

 novými objekty 

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 
-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 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 

 

Příklad: Důl Petr Bezruč, Slezská Ostrava (popis viz.příloha č.3 disertační práce):                                   

 

Tabulka č.9 - Použití  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 

-konzervace budov se  

 zachovanou technologií 
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-nutnost zajištění údrţby  

 stroje 

-zvýšení atraktivity  
 řešeného území 

 

-obnova bez umístění nové  

 funkce 

-moţnost zpřístupnění 

zachování historického  

materiálu 

-pouţití dobových  

 historických materiálů 

-zachování historického  

 charakteru PP 
-obnova 

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  -přínos z hlediska zvýšení  -zachování historického  
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zvolenými funkcemi  zájmu veřejnosti 

-zvýšení zisků 

 charakteru PP 

-konverze zaloţená na  

 kontrastu historické a nové  
 koncepci 

 

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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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    

Tabulka č.10 - 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.10 vyšlo 

najevo, jak které památkové hodnoty byly zachovány. 

Z 22 zástupců PP, které byly hodnoceny (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%.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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 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). 

 

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 



 41 

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 

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.11)  a návrhem metod 

jejich obnovy (tab.č.12). Pojem obnova je zde použit obecně, bez jakékoliv specifikace 

stavebních úprav, jedná se v podstatě o pojem pro návrh nového využívání…  

Počet bodů v jednotlivých kategoriích jsou spočítány z podkladních tabulek, střední kategorie 

je vytvořena z moţných kombinací co se týče míry zachování památkových hodnot. 
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Tabulka č.11 - 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 

 

Tabulka č.12 – Možnosti  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 
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Příklad využití této metody na areál průmyslové památky Důl Petr Bezruč, Slezská 

Ostrava (podklad z přílohy č.3 disert.práce-základní informace o areálu): 

 

 Shromáţděné body dle podkladových tabulek (proveden součet dle získaných 

informací):  

      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 by měla být zvolena 

konverze 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. 

 

 

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“, který 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). 
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Obecné zobrazení modelu řešení: 
Obrázek – zobrazení modelu řešení (zdroj: vlastní návrh) 
 

 
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 : 

 
Obrázek – zobrazení specifikace jednotlivých modulů řešení (zdroj: vlastní návrh) 

 

 
 

Ze zobrazeného 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  

Problémový      

       jev 

Teoretické     

 poznatky 

Současný  

     stav 
Metoda 2 

 Nutnost  

  obnovy 

Památkové  

  hodnoty 

       Cíl 

Nové vyuţití 

  Doku-

mentace 

  Nové     

 funkce 

Problémový      

       jev 

     Modul 1  Modul 2 

     Modul 3  Modul 4 

       Cíl 

Nové vyuţití 
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 zástavbě, negativně ovlivňuje ţivotní prostředí, velká nevyuţívaná plocha uvnitř sídla, snaha  

 samosprávy o novou funkci a začlenění do ţivé struktury, politické prostředí, atp. 

-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: 

 

Obrázek – 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.  

 

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. 

     Modul 

   Metoda 1  Metoda 2 

   Metoda 3  Metoda 4 

Vyhodnocení 
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Využití modelu na příkladu-areál PP- důl Petr Bezruč, Slezská Ostrava 

 

Prvním hodnoceným modulem je památková hodnota areálu průmyslové památky. 

 
Obrázek – 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.  

 

Jako další modul pouţijeme např. polohu areálu PP ve vztahu regionu a ve vztahu k samotné 

obci:  

Obrázek – Modul pro vyhodnocení polohy areálu (zdroj:vlastní návrh) 

 
 

Pro toto vyhodnocení byla pouţita 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 + 

                                                
62 Jirina Jackson, Brownfields klasifikace a kategorizace, IURS, 2003 
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 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 + 

 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 .metoda „ABC“  

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.  
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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. 

 

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 

U tohoto postupu modelového řešení 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 

                                                
63 Metoda cost and benefit, analýza nákladů a uţitků, je základem pro ekonomickou expertízu veřejně  

    prospěšných projektů.  
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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. 

 

 

6. Konkrétní závěry 

 
6.1. Zhodnocení postupu pro návrh řešení 

 

Cílem předkládané práce jsou navrţené metody, pomocí kterých by se dalo najít nové 

optimální 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, u kterých jiţ konverze proběhla 

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 5.1.2 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 byly pak do skupiny indikátorů 

v kapitole 5.2.1 Vyhodnocení provedené SWOT-analýzy včleněny i pomocné jevy, které však 

se stanovením  památkové hodnoty velmi úzce souvisí. 
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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 po stavební stránce a jaké funkční vyuţití můţe být do 

památky transformováno. 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. jen drobné stavební úpravy a další).  

 

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 

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.  

Ne vţdy se však podaří průmyslovou památku obnovit tak, aby byly její památkové hodnoty 

zachovány všechny (př.Vaňkovka v Brně). V některých případech dochází ke kompromisům 
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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 

které je nutné před návrhem nového vyuţití znát a vyhodnotit. Některé hodnocené jevy a 

prvky jiţ své metody mají (viz.kap. 5.2.4 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 nového 

vyuţití pro nevyuţívané průmyslové památky a areály a při jednáních samosprávy s moţnými 

investory, kteří projeví zájem o obnovu těchto areálů.  

 

„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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