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průvodní zpráva
textová dokumentace

„Architektura znamená zviditelňování 
genia loci.“ 

Martin Heidegger
filozof
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kontext

Motivace

diplomová práce navazuje na práci před-diplomovou, která mapuje místa s nedostateč-
ným využitím a poukazuje na jejich problematiku i potenciál. nevyužité plochy jsou pro 
tento účel rozděleny do čtyř kapitol, které nabízí přehled jednotlivých míst a navrhují, jak 
s nimi systémově nakládat. práce se nevěnuje konkrétním návrhům pro jednotlivé plochy, 
ale nabízí ucelenou analýzu nevyužívaných prostor pro následné snazší zacházení. na 
základech této práce je možno se systematicky věnovat zahušťování města a zvyšovat 

tak jeho kompaktnost.

největší možnosti zhodnocení v daném kontextu nabízí, dle mého názoru, plochy se sta-
tusem brownfield, jež se nacházejí na území města právě čtyři. dvě dokonce leží v bez-
prostřední blízkosti centra města. jedná se o zámecký areál a areál bývalého cukrovaru. 
osobně vidím nejvyšší potenciál u revitalizace areálu bývalého cukrovaru, a to díky jeho 
ohromným rozměrům a lokalizaci. domnívám se, že by zde mohla vzniknout zástavba, kte-

rá pozvedne celé město.

impulzem k výběru lokality pro diplomovou práci byla dvacetiletá pasivita ze strany města 
(vlastníka), jež vyústila k návrhu na odprodej areálu jako jednoho celku. v praxi by to mohlo 
dopadnout tak, že by zde vznikla monofunkční zóna nekomunikující s městem. ostatně, 
o pozemky již v minulosti projevila zájem společnost kaufland. tímto aktem by se nejen 
neproměnil potenciál, který místo má, ale dokonce by se ještě zhoršila dopravní situace 

ve městě. 

současný plán o odprodeji také nezohledňuje hodnotu skladovacích hal a nechává jejich 
existenci na pospas budoucího majitele. osobně považuji tento projekt za špatný. návrh 
byl zastupitelstvem několikrát zamítnut, alternativní řešení se ovšem dosud neobjevilo a 

tak areál nadále chátrá v jedné z nejlukrativnějších zón ve městě.
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úvod

břeclav leží na trase první železniční tratě u nás, tzv. severní dráze, což velmi ovlivnilo 
její vývoj. blízkost vídně a snadná dostupnost měly za následek, že se město dostalo do 
hledáčku podnikatelů. takřka přes noc se původně agrární vesnička transformovala na 
průmyslové město. břeclav se dodnes chlubí nemalým počtem průmyslových závodů. 
často mluvíme o firmách mezinárodního významu, jako jsou například otis, fosfa, alba, 

alcaplast či gumotex. 

cukrovar vznikl jako první z velkých závodů na břeclavsku. základní kámen byl položen 
roku 1862 bratry kuffnerovými. postupem času si podnik vydobyl přední místo v cukro-
varnickém průmyslu a břeclav se tak stala důležitým bodem habsburské monarchie. své-
ho času byla společnost největším zaměstnavatelem v regionu, což mělo zásadní dopad 
na přistěhovalectví do města. kuffnerův závod zaměstnával stovky dělníků, v sezóně se 
uměla čísla vyšplhat až k tisíci. ekonomická činnost cukrovaru, stejně jako rodina kuffne-

rů, výrazně ovlivňovala vývoj a charakter domovského města.
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Letecký pohled: areál bývalého cukrovaru v Břeclavi  [4]



lokalizace  areálu

analytická část

cukrovar se nachází takřka ve středu města. situování areálu do centra dění bylo záměr-
né, jelikož důležitou roli v přepravě surovin hrála řeka dyje a blízkost železniční tratě. z ná-
draží do areálu vedla i tzv. cukrovarská vlečka přes původní dřevěný most, jenž byl později 
nahrazen ocelově nýtovanou příhradovou konstrukcí. jedná se o jednu z posledních tako-
vých konstrukcí u nás, z toho důvodu byla lávka v listopadu 2010 prohlášena za kulturní 

památku. pozůstatky kolejí je možno v areálu stále nalézt. [1]

areál se nachází mezi dvěma hlavními tahy ve městě. je přímo přístupný z ulice národ-
ních hrdinů a z ulice u stadionu. pomocí pěších stezek je možno do areálu vstoupit také 
z náměstí tgm, ulice 17. listopadu a ulice sovadinovy přes cukrovarskou lávku, kulturní 
památku čr.  cukrovar leží v docházkové vzdálenosti železničního i autobusového nádraží.

  //   04p r ů v o d n í   z p r á v a
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Majetkoprávní  vztaHy

po revoluci připadly původně státní pozemky o sedmi hektarech do majetku a správy 
města. z dnešního pohledu bývá tento akt často nazýván břeclavským danajským darem. 
obce vlastní převážnou část areálu dodnes. výjimkou je hlavní výrobní hala, kterou odkou-

pila firma racio, zrekonstruovala ji a nyní zde provozuje svou činnost. [6]

cukrovar není pod žádnou formou památkové ochrany. snahy břeclavské architektky dag-
mar boweyer areálu přiřknout status památky, se ukázaly po oficiálním vyjádření minis-
terstva kultury, jako liché. dle mluvčí rezortu prodělal cukrovar v rámci revitalizace takové 
úpravy a modernizace, které sice objekty uchránily od demolice a zachovaly tím celkový 
výraz souboru, ale v detailech došlo k výraznému setření historické i architektonické au-

tenticity. [5]

absence  centra  Města

město břeclav se nemůže chlubit historickým jádrem. s příchodem železnice a násled-
ným rozvojem města se přirozeně ze spojnice nádraží a zámku stala dominantní linie ve 
městě. v listopadu 1944 byl tento střed města těžce vybombardován. v minulém století 
byla následně velká část těchto dvou ulic asanována a nahrazena schematickou sociali-
stickou zástavbou. tradiční uliční charakter města byl nevratně narušen. následně se vy-
tvořilo náměstí na křížení dvou hlavních tahů, ulice 17. listopadu vedoucí od nádraží a třídy 
1. máje, jedinou spojnicí městské části poštorná s břeclaví. rušné dvouproudové silnice 
definují trojúhelníkový charakter náměstí tgm, kde uprostřed se tyčí kostel sv. václava z 
roku 1992 od architekta kolka. náměstí tgm spolu s ulicemi 17. listopadu a jana palacha 

jsou vnímány jako centrum současné břeclavi.

v břeclavi se ročně koná bez mála 30 akcí. díky absenci centra se některé akce konají v 
nedůstojných prostorech. dlouhá léta probíhali svatováclavské slavnosti na uzavřené uli-
ci 17. listopadu, což negativně ovlivňovalo provoz ve městě. dnes se akce zpravidla konají 
na zelené ploše pod zámkem. plocha ovšem není zcela vyhovující. chybí zde občanská vy-
bavenost a možnost uskutečnění akce i v interiéru. díky své lokaci a prostorovému uspo-
řádání je místo vyhovující pro koncerty, již méně potom pro konání akcí spíše “stánkového 
typu.“  naopak přesně takové druhy  společenských setkání by se mohli koncentrovat do 

míst areálu cukrovaru.
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kuffnerův areál již přes jedno a půl století spoluvytváří obraz města břeclavi. jednotlivé 
budovy jsou působivým dokladem průmyslové architektury dané doby a areál jako mo-
numentální celek odkazuje na někdejší slávu města v době monarchie. pro kontinuální 

identitu města je důležité snažit se zachovat v co největší míře jeho dědictví.

současný územní plán zde počítá s plochami smíšené vybavenosti. domnívám se, že se 
zde nabízí celá řada možností využití území i stávajících budov. skutečnost, že areál je 
neustále v rukou města považuji za hlavní pozitivum. diskutovaný odprodej považuji za 
krok špatným směrem. dnes má radnice jedinečnou příležitost přistoupit k transformaci 
prostoru komplexně a vytvořit smysluplnou městotvornou koncepci. namísto toho se ve-
dení města dobrovolně zříká této možnosti a tím neproměňuje šanci, která mu byla v 90. 

letech přihrána. [1]

swot

kuffnerovi byli vlivným rakousko-uherským rodem. patřili mezi nejvýznamnější cukrovar-
nické rodiny v celé habsburské monarchii. rod se významně podílel i na fyzické podobě 
města. mimo samotný areál cukrovaru, nechali vystavět také činžovní domy pro své za-

městnance, kolonie rodinných domů a v neposlední řadě synagogu. 

celý areál dotváří již přes 150 let siluetu města. monumentální stavby halových objektů 
dominují významným pohledovým osám ve městě. cukrovarský komín se prolíná do kon-
tur města prakticky ze všech úhlů. i z areálu se nám občas nabízí dech beroucí podívaná. 
existující pohledové osy by bylo bezpochyby žádoucí zachovat, či dokonce je zvýraznit v 

rámci uvažované transformace.

díky své poloze je žádoucí, aby byl areál vhodně zakomponován do struktury města a ne-
tvořil nadále „černou díru“. existuje zde vysoký potenciál pro to, aby srdce město začalo 

zase naplno bít. 

odkaz  cukrovaru
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filozofie  návrHu

//  návrhová  část  //

cílem práce je vytvořit strategii pro pozvolnou integraci chátrajícího areálu do organis-
mu města. úsilí se soustředí na zužitkování lukrativní pozice cukrovaru ve středu města 
a snaží se zde vytvořit ideální podmínky pro vznik městského prostředí, které by mělo 
mít potenciál plnit funkci chybějícího městského centra. lokace je příhodná a existence 
monumentálních budov skladovacích hal, které se řadí mezi nejstarší stavby ve městě, 
by podtrhovala průmyslovou podstatu břeclavi. navrhovaná podoba prostorové kultivace 
areálu vychází z předpokladu zachování hodnoty, kterou místo disponuje a to jak v rovině 
fyzické, tak duchovní. důležité je vytvořit zde živé prostředí, jež bude naplňovat potřeby 
různých skupin obyvatel. cílem návrhu je ekonomické a kulturní pozvednutí čtvrti a ná-
sledné navrácení investičních zájmů do oblasti. pozvolným procesem revitalizace se tak 

zhodnotí pozemky řešeného území ale i image celého města. 

GSEducationalVersion
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princip  zHodnocení
můžeme-li fungování měst k něčemu připodobnit, nejlepší bude asi přirovnání k živému 
organismu. stejně jako v organismu, nefunguje-li jeden orgán, narušuje to stabilitu celku. 
nejdůležitějším bodem revitalizace je, aby byl areál začleněn do struktury města, aby s 
ním začal pracovat jako jeden mechanismus a neoslaboval je nadále svou nečinností. na 
základě představené teze se proto domnívám, že správně provedená revitalizace území 

zhodnotí nejen areál samotný, ale napomůže pozvednutí města jako celku.

princip  identifikace
dalším zásadním bodem při revitalizaci areálu je identifikace se břeclavanů se s místem, 
ve smyslu vnímání jeho existence a hodnoty, vytvoření si vazeb k území a následné na-
vrácení oblasti do mentální mapy. bez ztotožnění se s místem není navrácení areálu do 
organismu města možné. město břeclav je složitě uchopitelné pro turisty, ale co víc, i pro 
samotné obyvatele. chybí mu identita. budovy cukrovaru dotváří siluetu města a zároveň 
je areál důležitým odkazem na jeho historický vývoj. genius loci prostoru je nezpochybni-
telný. jedná se o perfektní příležitost pro vytvoření takového místa, které přesáhne svůj 

lokální význam a napomůže vytvoření identity celého města.

princip  otevřenosti
veřejná prostranství tvoří kostru fyzické struktury města a zároveň pomáhají artikulovat 
jeho sociální vazby. jsou to prostory, které jsou určeny každému a bezplatně. za předpo-
kladu, že prostranství navazuje na odkaz řecké agory, můžeme veřejné prostory vnímat 
i jako určitý druh manifestu demokracie. areál by měl aspirovat na to, být právě takovou 
demokratickou arénou. nepřetržitě přístupný a zcela propustný. nesmí vzniknout bariéra 
v území, naopak by mělo dojít k lepšímu propojení města, a tím ke zlepšení dostupnosti 

areálu samotného. 

princip  srozuMitelnosti
složité a předimenzované uspořádání je těžce pochopitelné, což nepůsobí dobře na lid-
skou psychiku. důležitá je elementární organizace prostoru, která vytváří srozumitelné a 
transparentní prostředí. čitelné vazby usnadňují orientaci v území a napomáhají pocitu 

bezpečí, potažmo kladnému vjemu z místa. 

výtvarné řešení prostoru areálu se odvíjí od základních geometrických a prostorových 
koncepcí, za pomoci využití přirozených budů orientace. důraz je kladen na lidské měřítko 
nově vytvořených prostor, v kontrastu s monumentalitou historických budov. orientaci v 

území může napomoci využívání pohledových os.

Hlavní  principy  návrHu
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břeclav nemá dostatečný kapitál na žádoucí transformaci území, a proto přišla rada měs-
ta s nápadem o odprodeji. prodej není primárně špatný záměr, je ale nutno jej řešit v sou-
vislostech a s návazností na budoucí rozvoj obce. při takové rozsáhlé ploše v lukrativní ob-
lasti se dá mnoho vytěžit, ale také hodně pokazit. důležité je nejdříve vytvořit strategii pro 
rozvoj areálu a pomocí studie nastínit finální podobu území. měly by se stanovit minimální 
investice z městského rozpočtu, nutné pro dosažení veřejného zájmu a maximalizaci ná-
sledného zisku z odprodeje. prvotní investice města nastartují transformaci areálu, která 
bude nadále financována již z externích zdrojů, ale ve formě, jakou ji pomocí strategie 
stanovilo vedení města. domnívám se, že je velkou chybou současného zastupitelstva 
dobrovolně se vzdát šance mít kardinální vliv na podobu revitalizace území v samotném 

jádru města s ohromným potenciálem.

etapizace

proveditelnost

základem úspěšné revitalizace území o takové ploše je rozfázování zásahů do více etap a 
jejich správné načasování. etapizace nabízí možnost reagovat na vývoj projektu v průbě-
hu realizace, např. na změnu společenské situace, či financování. výsledky jednotlivých 
fází podmiňují jak dobu zahájení fází následujících, tak jejich podobu a zároveň upřesňují 
charakter místa. každé stádium může fungovat samo o sobě, bez nutnosti započetí fáze 
následující. jednotlivé etapy můžou být i finálními řešeními, rozhodne-li se vedení města 

nadále v revitalizaci nepokračovat.

etapizace umožňuje rozložit náklady na provedení do delšího časového období. vyhneme 
se tak jednorázové finanční injekci, která může investora kapitálově vyčerpat. takový pří-
stup také umožňuje prověření různých scénářů vývoje proměny prostoru s minimálními 

investicemi.
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transformační etapa 
n a v r á c e n í   d o   o r g a n i s m u   m ě s t a

iniciační etapa
a k t i v i z a c e   ú z e m í

závěrečná etapa
m ě s t s k é   c e n t r u m

02  //  fáze

01  //  fáze

b  //  intervencea  //  intervence c  //  intervence

konverze skladovacích hal
a d a p t i v e   

r e u s e

veřejná prostranství
s o c i á l n í   

r e a t o r

 vybudování  komunikací
o b s l u ž n o s t

ú z e m í

03  //  fáze
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aktivizace

dnes je na území nahlíženo jako na nevzhlednou, neudržovanou plochu, které se při pro-
cházce městem raději vyhnete. první fáze revitalizace má primárně za úkol změnit vní-
mání areálu a zapojení veřejnosti do jeho obnovy. cílem etapy je vytvoření nových vazeb 
k území a zformulování identity místa. ve fázi aktivizace je důležitější práce s lidmi, nežli 
samotná úprava území. bude se jednat o etapu finančně nenáročnou, ale časově těžce 
definovatelnou. první fáze otestuje, jaké jsou reálné šance úspěchu revitalizace jako cel-

ku. výsledky iniciační fáze budou stěžejní pro další rozvoj území. 

metoda  inforMovanosti
dnes se informuje o dění pouze formou úřední desky. velká část veřejnosti není ani obe-
známena se současnou situací. přitom právě účast veřejnosti je pro úspěch transfor-
mace klíčová, a proto je nutné zajistit angažovanost břeclavanů v projektu. především je 
nezbytné zvýšit povědomí o chystaných intervencích, čehož je možno dosáhnout pomocí 
moderních forem sdílení informací - medií, internetu či přímo v areálu pomocí happeningů 
a fyzických poutačů. jednotlivé způsoby osloví odlišné věkové i sociální skupiny obyvatel, 
a proto je nejlepší jejich vzájemná kombinace. každá informační platforma by měla poučit 
o aktuální situaci a nabízet možnost reagovat. dále by měla podávat instrukce o možnos-

tech podílet se na samotné podobě revitalizace.

metoda  participace
participace je důležitým momentem pro posílení pocitu sounáležitosti a zodpovědnosti 
vůči místu i komunitě. radnice má možnost porozumět potřebám svých občanů a zároveň 
dostává bezprostřední zpětnou vazbu. veřejnost by se měla podílet na celém procesu 
revitalizace areálu. občané by měli ovlivňovat podobu koncepce rozvoje území, měli by 
moci rozhodovat o jednotlivých krocích i jejich rozsahu. zapojení břeclavanů do dění okolo 
revitalizace území navíc pomůže jejich identifikaci s místem. participace sice prodlužuje 

proces obnovy, ale její kladné dopady na komunitu jsou prokázány. 

metoda  akupunktury
v rámci iniciační fáze se bude jednat zejména o menší lokální zásahy v areálu za účelem 
podněcování aktivit v území. jelikož pilotní etapa je spíše testovací procedurou, která má 
dokázat jestli, a v jaké podobě, by měla následná obnova proběhnout, bude se jednat 
o zásahy s minimální investicí. jednotlivé akupunkturní body, tedy místa zásahů, budou 
postupně pulzovat a „rozsvítí“ dané plochy, čímž přitáhnou pozornost do území. jeden 
pulzujicí bod bude podněcovat aktivitu druhého, až nakonec vystoupí ze tmy celý areál. při 
akupunktuře je možné pár správně zvolenými a lokalizovanými zásahy aktivizovat organi-

smus jako celek.

01  //  fáze
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navrácení  do  organisMu  Města

po úspěšné aktivizaci území se může přikročit k samotné transformaci areálu. druhá 
etapa je ve znamení přeuspořádání prostoru. klade si za cíl vytvořit městskou strukturu, 
která se tak stane kompatibilní s organismem města. v rámci druhé fáze se odehraje ne-
spočet intervencí. podle jejich zaměření je můžeme rozdělit do tří bloků: konverze sklado-
vacích hal, vybudování infrastruktury a zásahy sociálního charakteru. jednotlivé skupiny 

intervencí na sobě nejsou navzájem závislé a mohou se časově překrývat. 

blok  adaptive reuse - konverze skladovacícH Hal
skladovací haly jsou jedny z nestarších budov ve městě. jsou dědictvím rodu kuffnerů, 
odkazem slávy města v době habsburské monarchie a dokladem dobové architektury. pro 
vytvoření identity místa považuji za nezbytné budovy uchovat, jakožto nositele poselství. 
konverze skladovacích hal se může prolínat prakticky všemi fázemi revitalizace. důležité 
je zajištění statické stability konstrukce a nenarušení architektonického výrazu. rozsah a 
podoba rekonstrukce je nadále závislá pouze na zadání. osobně považuji za žádoucí také 
vyčistění fasád, nahrazení okenních výplní a odstranění pozdějších nesourodých úprav. 
historický ráz a monumentalita budov dotváří charakter místa a bude ostře kontrastovat 

s následně vznikající moderní architekturou v jeho blízkosti. 

blok  infrastruktura
uliční síť tvoří páteř městského organismu. při začleňování areálu do struktury města 
je proto nezbytné, zajistit odpovídající napojení a obslužnost území. nově vytvořené ko-
munikace by měly vycházet z existujících vazeb a respektovat již zažité fungující stezky. 
vybudování chybějící infrastruktury je možné uskutečnit prakticky kdykoli, je ale nutné, 
aby byla zajištěna dostupnost stavebních pozemků před započetím samotné výstavby 
v areálu. intervence bude finančně náročná, ale následný odprodej stavebních parcel by 
měl mnohonásobně převýšit tyto náklady. investice do obslužné infrastruktury bývá zpra-
vidla prováděna městem, je ale možné zajistit si financování z externích zdrojů. podílet 
se mohou například zájemci o koupi pozemků, jelikož dobrá obslužnost území je v jejich 

přímém zájmu.

blok  sociální reaktor
iniciační fáze aktivizace rozsvítí území, čímž jej zbaví image „černé díry“, je ale důležité, 
aby místo dále zůstalo živé.  v této fázi revitalizace areálu by se mělo místo ustálit jako 
plocha pro konání městských akcí, jako jsou hody, či slavnosti vína. jedná se o velký nevy-
užitý prostor, mohou se sem tedy soustředit aktivity, které ve městě chybí. koncentrace 
atraktivních a potřebných funkcí společenského charakteru promění místo v platformu 

pro sociální interakci. 

02  //  fáze
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Městské centruM

břeclav je poznamenána neexistencí důstojného městského centra, a právě finální etapa 
uvažované revitalizace by mohla tento fakt změnit. po tom, co se podaří oblast definovat 
fyzicky i mentálně jako součást města, může se pomalu začít s odprodejem. díky větší 
oblibě a zvýšené obslužnosti oblasti se zlepší investiční zájmy v území, čímž se zároveň 

vyšplhá i cena pozemků.  

etapa  parcelace
než se přistoupí k samotnému odprodeji, je nutno rozdělit areál na menší pozemky, kte-
ré se budou nabízet jednotlivě. zajistí se tak různorodost investorů, což dává impulz ke 
vzniku rozmanitého a pestrého prostředí. zároveň se tím zabrání vytvoření plochy s mo-
nofunkčním využitím. parcelace by měla být v souladu s plošným rozdělením, které v are-
álu proběhlo v předešlých etapách. Šířka pozemků bude vycházet ze standardních relací 
města. nově navržená plošná kompozice musí být jasnou součástí organismu města a 
neměla by se od zbylé struktury nijak neopodstatněně odlišovat. město by mělo zároveň 
vydat regulační plán, který by definoval základní požadavky a omezení pro budoucí výstav-

bu.  

etapa  postupný odprodej
situace, kdy se neobjeví kýžené množství zájemců v moment zahájení prodeje, nemusí 
nijak narušit koncepci revitalizace, ba naopak. odprodej jednotlivých pozemků může být 
realizován postupně v průběhu let, což navíc zajistí žádoucí diverzitu investorů. v případě 
rozdělení pozemku na tři oddíly, jako v modelové situaci, se potom výstavba dá rozdělit do 
tří etap. postupnost výstavby zajistí nepřetržitou živost území a rozmanitost funkcí. místo 
se bude přirozeně a pozvolna přetvářet z brownfield parku v novodobé centrum. může se 
tak stát, že finální dostavba celého areálu se protáhne na desítky let. není vyloučen ani 

stav, kdy některé ploše zůstane forma z dřívější fáze.

etapa  výstavba
samotná výstavba by měla probíhat již bez účasti města, ovšem jen v plochách a regula-
tivech městem stanovených. obslužná silnice vytvoří nové příležitosti pro výstavbu v ob-
lasti za skladovacími halami. nabízí se zde možnost uzavřít blok a zkompaktnit tak okolní 
struktury. charakter zástavby by měl zapadat do okolní typologie. naopak mezi městskou 
halou a renou by měla vzniknout stavba podstatně větších rozměrů, aby korespondovala 
s měřítkem hal. plocha za hlavní výrobní halou je od počátku uvažována pro vznik nové 
urbánní kompozice. záměr je v souladu se současným územním plánem, který zde počítá 
se smíšenou vybaveností. mohou zde vzniknout čistě komerčně orientované prostory, ale 

i městské bydlení s parterem. 

03  //  fáze
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srdce  břeclavi

finálního stavu bude dosaženo tehdy, budou-li odprodány a zastavěny všechny pozemky 
k tomu určené. takové místo aspiruje na to stát se novým městským centrem. konkrétní 
podobu finální situace není možno zcela demonstrovat a není to ani cílem této práce. re-
vitalizace areálu skýtá velké možnosti a variabilita řešení prostoru je nepřeberná. úspěš-
ná revitalizace areálu může zbavit břeclav statusu „města bez centra,“ čímž by zhodno-

cení území dosáhlo svého maxima.

//  finále  //

pozvolný odprodej
uvedení pozemků na trh 

a následné výběrové 
řízení

regulační plán 
stanovení požadavků
pro budoucí zástavbu

parcelace
rozdělení na areálu

menší pozemky

//  01  //

//  02  //

//  03  //
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Happening  &  výstava

dne 13. 05. 2017 se uskutečnil v cukrovaru happening zasvěcený boji proti odprodeji  are-
álu. setkání bylo uspořádáno aktivisty z hnutí „mladí a neklidní.“ v rámci zmíněné květnové 
akce byla připravena v hale rena výstava na téma „historie a budoucího směřování cuk-
rovaru,“ jejíž součástí byla i představená diplomová práce. prezentace projektu probíhala 
jak v tištěné tak promítané formě. celá akce, i výstava sama, se těšila hojné účasti.  or-
ganizátoři plánují v blízké době uskutečnit další podobné setkání pro zvýšení povědomí 
o situaci v areálu. výstava v rena hale by měla být otevřena i o následujících víkendech. 

může to být příslib do budoucna a počátek aktivizační fáze?  
to bohužel nevím, ale budu v to doufat.

//  13.05.2017  //

práce se snaží demonstrovat, že existují i jiná řešení, nežli to které razí současné vedení 
břeclavi. snaží se přiblížit metodu pozvolné obnovy, která umožní, aby se město nevzdá-
valo role majitele, potažmo investora, a mělo tak kardinální vliv na proměnu brownfieldu. 
nastíněná metoda je z velké míry postavena na spolupráci s veřejností. odprezentované 
závěry jednotlivých etap jsou tedy spíše ilustrativní, jelikož představují jedno z mnoha 
možných řešení. podstatou práce je více navržení strategie a metodiky, jak je možno k 

dané problematice přistupovat, nežli prosazování konkrétního uspořádání prostoru.

závěr
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