
 1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA ARCHITEKTURY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. ARCH. ŠÁRKA KRAMÁŘOVÁ 

TEZE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

PRŮMYSLOVÁ A VOJENSKÁ ARCHITEKTURA 

PŘÍSTAVNÍCH MĚST, KOMPARACE REKONVERZE 

PRŮMYSLOVÉHO A VOJENSKÉHO DĚDICTVÍ 

 

INDUSTRIAL AND MILITARY ARCHITECTURE OF SEAPORTS, 

COMPARATIVE ANALYSIS OF RECONVERSION OF 

INDUSTRIAL AND MILITARY HERITAGE 

 

 

 

K ZÍSKÁNÍ AKADEMICKÉHO TITULU DOKTOR 

V OBORU ARCHITEKTURA 

Brno, březen 2010 



 2

Popis úkolu  

Tato práce si klade za cíl nalézt odpovědi na otázky, které se týkají problematiky 

rekonverze rozlehlých vojenských a průmyslových přístavních areálů ve složitých 

urbanistických situacích. Zkoumaná problematika se zaměřuje na opuštěné 

průmyslové a vojenské přístavy Francie na pobřeží Atlantického oceánu. 

 

Cíl práce  

Tato disertační práce se snaží o komparaci metod přístupů a o nalezení vhodných 

postupů k rekonverzi opuštěných přístavních areálů, které se dají obecně aplikovat 

na města, jež nemusí být nutně přístavní, ale jež se nacházejí v podobné situaci jako 

blíže zkoumaná přístavní města Francie. Rekonverze opuštěné přístavní průmyslové 

a vojenské architektury je velmi důležitá pro další strategický a urbanistický rozvoj 

měst. Cílem práce je tedy navrhnout optimální model umožňující vědeckým 

způsobem řešit rekonverzi opuštěných vojenských a průmyslových území a budov 

v blízkosti městských center a v napojení na vodní plochy (moře, řeky). Tyto 

procesy vyžadují důkladné poznání a analýzu problémů konkrétních lokalit. Práce 

popíše některé významné příklady a objasní příčiny postupů jejich rekonverzí na 

konkrétních situacích. Prostřednictvím několika příkladů vojenského 

a průmyslového dědictví přístavních měst Francie se tato práce snaží vytvořit 

obecný model přístupu, respektive obecnou metodu aplikovatelnou na širší okruh 

konverzí vojenských a průmyslových areálů (např. i v České republice). 

 

Abstrakt  

Přístavní města Brest, Lorient a Saint-Nazaire byla díky své strategické pozici na 

pobřeží Atlantiku zničena bombardováním spojenců během druhé světové války. 

V poválečném období tato města využila nezbytnost obnovy k tomu, aby radikálním 

způsobem zasáhla do městské struktury. Zmíněné historické události byly novou 

příležitostí, jak zlepšit funkčnost města. Také dnes se nabízí nová příležitost. 
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Vojenské a průmyslové zóny v přístavech, které byly vždy od měst důsledně 

oddělené, se uvolňují od svých původních aktivit a města dostávají tyto rozlehlé 

parcely v blízkosti svých center k dispozici. Díky tomu se ocitají v situaci, která jim 

umožňuje prostřednictvím rekonverze, již podruhé v tak krátké historii, přepracovat 

urbanistickou strukturu středů měst. 

 

Klíčová slova 

přístavní města Francie, industriální architektura, vojenská architektura, 

průmyslové dědictví, kulturní dědictví, konverze/rekonverze, nové využití, obnova 

města, identita města 

 

Key words 
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cultural heritage, conversion/reconversion, new use, reconstruction of cities, town's 

identity 
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1 Úvod 

Práce pod dvojím vedením školitelů prof. Ing. arch. Heleny Zemánkové, CSc. 

(Fakulta architektury, Vysoké učení technické Brno, Česká republika) a architekta 

Daniela Le Couédica (Institut de Géoarchitecture, UBO univerzita v Brestu ve 

Francii) čerpá z výzkumných pobytů střídavě uskutečněných ve Francii a v České 

republice v letech 2005–2010. 

 

Předmět výzkumu 

Předmětem výzkumu jsou opuštěné vojenské a průmyslové objekty a komplexy 

19. a 20. století. Disertační práce je blíže zaměřena na tři přístavní města Francie: 

Brest, Lorient a Saint-Nazaire, ležící na pobřeží Atlantického oceánu. Tato města se 

zrodila díky oceánu. Byla to významná centra obchodu, dopravy a obrany. Přístavy, 

které byly příčinou jejich vzniku, se dnes ocitají opuštěné od svých původních 

funkcí a odříznuté od zbytku města. Nové využití těchto původních vojenských 

a průmyslových areálů a budov v blízkosti městských center přístavních měst 

vytváří zajímavé možnosti, jak nasměrovat budoucí rozvoj měst. 

 

Důvody, které vedly k výzkumu 

Přístavy na mořském pobřeží nebo při ústí řek do Atlantického oceánu byly 

příčinou vzniku a rozvoje měst. V návaznosti na přístavy se vytvořila prvotní sídelní 

uskupení a právě přístavy byly ekonomickým motorem jejich rozvoje. Dnes se tyto 

vojenské a průmyslové areály nacházejí opuštěné v blízkosti nových městských 

center. Vytvářejí hranici mezi novými centry měst a mořským pobřežím. Na půdě 

těchto původních rybářských, obchodních a vojenských přístavů jsou umístěné 

objekty značné dokumentační kvality. Původně vojenské a průmyslové budovy 

předávají informace o zásadních historických událostech 20. století (o vývoji 

průmyslu a technických pokrocích, informace o práci a životě místních lidí, 

o válečných událostech) a připomínají tak historický kontext, který vedl ke vzniku 
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města. Navíc jejich pozice v městském urbanismu z nich dělá strategická místa 

vhodná k rekonverzi. Rekonverze přístavu vytváří možnost propojení nového centra 

s původním centrem a může být prostředkem k znovunalezení ekonomické, sociální 

a kulturní dynamiky města. 

 

Strategická pozice jako příčina vzniku i destrukce města 

Město Saint-Nazaire bylo založeno jako obchodní „před-přístav“ a překladiště 

k metropoli Nantes. Nantes bylo umístěno hlouběji ve vnitrozemí a jeho přístav na 

řece Loiře již nemohl přijmout nové typy obchodních lodí (lodě s větší hloubkou 

ponoru). Následné umístění staveb námořních lodí a nástupiště zaoceánských 

parníků, které spojovaly americký kontinent s Evropou, zajistilo Saint-Nazaire 

slibný rozvoj. 

Podobný osud mělo i město Lorient, původně nazývané l’Orient.1 Za vlády 

Ludvíka XIV. se zde usadila Indická orientální společnost (Compagnie des Indes 

orientales). Tato první obchodní společnost společně s následujícími společnostmi, 

které zde působily v letech 1666–1769, významně pozvedly bezvýznamné místo 

v zálivu Scorff na důležitý obchodní přístav dovážející koření, čaj, hedvábí, porcelán 

a ebenové dřevo. Po ukončení činnosti obchodních společností v roce 1690 umístilo 

francouzské námořnictvo na tomto strategickém území arzenál královského 

námořnictva. 

Brest, založený na původním opevněném římském táboru pravděpodobně ze 

3. století, se v roce 1631 díky ambicióznímu kardinálu Richelieu rozvinul 

v opravdovou námořní mocnost. Toto přístavní město pod vládou Ludvíka XIV. 

nadále vzkvétalo. 

 

Další rozkvět přístavních měst byl akcelerován průmyslovou revolucí, ale také 

potřebami vzniklými v dobách světových konfliktů. Během druhé světové války 
                                         
1 Město Lorient bylo pojmenováno podle lodi Indické obchodní společnosti nazývané Slunce 
Orientu (Soleil d’Orient). 
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byly přístavy okupovány německými vojáky a na pobřeží Atlantiku byly postaveny 

četné vojenské základny. Velká část přístavních měst Atlantiku byla z tohoto 

důvodu během druhé světové války bombardována spojenci. Jediné, co zůstalo ve 

zničených městech nepoškozeno, byly právě vojenské základny a jejich průmyslové 

zázemí – příčiny destrukce měst. Konstrukce ponorkových základen, které byly 

vyvinuté a realizované německou nacistickou stavební organizací Todt, vydržely 

i nápor nejobávanějších bomb té doby. Začalo se jim říkat nezničitelné (byly to 

mj. ponorkové základny v Lorientu nebo v Saint-Nazaire). 

 

Poválečná obnova měst 

Opětovné postavení měst po ukončení druhé světové války bylo velkou 

příležitostí k obnově jejich městských struktur, k modernizování technických 

infrastruktur, ale také k realizování ambiciózních urbanistických projektů. 

Ekonomická prosperita přístavních měst se vždy točila kolem jejich přístavních 

aktivit. Nezbytná modernizace přístavních struktur a také přání nebránit 

ekonomickým projektům přístavu v jejich rozvoji vedla při obnově k izolování 

a ochraně vojenských, námořních, obchodních a průmyslových aktivit od zbytku 

města. To se projevilo zamezením přístupu místních obyvatel do prostor nábřeží. 

Přístavy tak byly od města odříznuty, přestože kdysi ještě představovaly skutečný 

střed měst, jejich down-town.
2 

 

Průmyslová revoluce a válečné konflikty – rozbuška prosperity 

Doba průmyslové revoluce byla dobou velkých inženýrských a technických 

vynálezů. Ve velmi krátkém časovém rozmezí došlo k významnému pokroku 

v oblasti stavebních konstrukcí. Nové technologické postupy daly vzniknout novým 

typům budov a také novému architektonickému výrazu. Vznikla nová architektura: 

                                         
2 Např. po skončení druhé světové války bylo při obnově města Saint-Nazaire jeho nové centrum 
přesunuto o 500 m směrem do vnitrozemí a byla vytyčena nová ochranná zóna izolující město od 
jeho přístavu. Nové město se otáčí zády k přístavu a k jeho aktivitám. 
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průmyslová architektura, architektura obranná a také architektura přístavní, která se 

od tradiční městské architektury výrazně liší. Do skupiny přístavní architektury 

bychom mohli zařadit: sila, jeřáby, doky, nábřeží, sklady, hangáry, vojenská obranná 

sídla a základny a další.  

Rychlý rozvoj technologií spolu s technickými pokroky v oblasti výroby 

a materiálů byly také důvodem velkých změn na poli produkce. Modifikace 

specifických pracovních procesů vedly často k radikálním transformacím, které 

vyžadovaly nezbytné změny výrobních/vojenských prostor a často vedly k ukončení 

činnosti a k jejich opuštění. Přístav je stejně jako město složitý živý organismus, 

který se neustále vyvíjí a přetváří. 

 

Opuštěné průmyslové a vojenské budovy a území v přístavech 

Vojenské aktivity byly vždy hnacím motorem technických vynálezů. Za vývoj 

většiny dnes běžně používaných technologií a přístrojů vděčíme právě vojenskému 

odvětví. 

Stejně jako ostatní průmyslové budovy a území rovněž vojenské aktivity, které 

přetrvaly v těchto městech, dnes progresivně uvolňují pozemky a budovy 

francouzského námořnictva. Desítky hektarů zastavěného území jsou předány nebo 

prodány obcím. V přístavních městech dnes nacházíme průmyslové a vojenské zóny, 

které jsou zbavené své primární funkce. Jedná se o území, která jsou přilehlá 

k novým centrům měst a která jsou poznamenaná určitou historickou 

a dokumentační kvalitou. 

Při současnému trendu využití přímořského aspektu pro volný čas a turistiku se 

městské radnice snaží vyhovět obyvatelům svých měst. Chtějí navázat kontakt 

s mořem, s mořským panoramatem a otevřít zde nové perspektivy. Touží nalézt 

novou silnou symboliku, emblém města navazující na jeho historii a prvopočátky. 

Jsou ale tyto vojenské a průmyslové areály schopny přijmout nové funkce? Mohou 

být druhou šancí pro města reorganizovat urbanistický prostor města a jakýmsi 

způsobem tím dokončit jejich rekonstrukci započatou po druhé světové válce? 
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Jednotlivé objekty těchto území vyvolávají otázky památkového přístupu. Jedná se 

o monumenty, které dokumentují důležité historické události a které jsou často 

svědky nových unikátních konstrukčních technik průmyslové revoluce. V očích 

obyvatel však reprezentují bolestivé a tragické vzpomínky na dobu okupace. Jedná 

se navíc o architekturu (vojenská, průmyslová architektura), jež spadá do 

problematicky ocenitelné estetické kategorie.  

 

2 Formulace problémů 

Dopad vojenské a průmyslové architektury na obraz objektů, vnímání 

vojenské a průmyslové architektury: 

negativní faktory: 

• špatné vzpomínky 

• těžko ocenitelná estetická kategorie 

• znečištění 

 

pozitivní faktory: 

• historický faktor 

• kolektivní paměť 

• estetika průmyslové a vojenské architektury 

• faktor subjektivní estetiky 

• technický pokrok 

• urbanismus recyklace 

 

Problémy spojené s opuštěnou průmyslovou a vojenskou architekturou: 

• nevyužití objektu a neinformovanost o objektu a o jeho hodnotách 

• umístění objektů v urbanismu města 

• nové funkce v návaznosti na památkové hodnoty 

• nová majetková situace 
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• stav konstrukce objektu a technické možnosti jeho rekonverze 

 

3 Definice, terminologie 

Použitá terminologie: konzervace, rehabilitace, obnova, konverze/rekonverze, 

rekonstrukce, brownfield 

 

Práce se opírá o množství materiálů ve francouzském jazyce. Pro přesnost výrazů 

je v textové příloze B – Francouzská a česká terminologie – uvedeno srovnání české 

a francouzské odborné terminologie. 

 

4 Cíl práce 

Nejprve bude provedena analýza opuštěných průmyslových a vojenských areálů 

v přístavech vybraných francouzských měst: Brest, Lorient a Saint-Nazaire. Práce 

zkoumá původ měst, jejich historický vývoj, příčiny jejich vzniku i destrukce. 

Součást analýzy tvoří také porovnání charakteristických znaků vzniklých při jejich 

obnově na konci druhé světové války. Dnes se v přístavech blízkých centrům měst 

nacházejí vojenské a průmyslové objekty zbavené jejich primární funkce. 

 

Předmětem dalšího zkoumání je architektonický a urbanistický potenciál těchto 

dnes opuštěných objektů a souborů ke konverzi. Výzkumná práce hledá nová možná 

využití a nové přístupy, jak začlenit tato izolovaná území do fungování města a jak 

je oživit. Klade si otázku: Jak vrátit život do těchto opuštěných a v minulosti vždy 

uzavřených území a objektů? V reakcích na základní otázky rekonverze: Pro koho? 

Proč? Jak? se zabývám hledáním odpovědí v obecnější rovině. 

 

Důležitou část práce tvoří také možná kritéria výběru kulturních/průmyslových 

a vojenských památek a zhodnocení jejich památkové nebo dokumentační hodnoty. 

Je zde přiblížen složitý vztah po válce obnovených měst k historii a k jejich 
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historickému a kulturnímu dědictví. Zachování nebo rekonverze objektů vojenské 

a průmyslové architektury má v obnovených městech jiný rozměr, než je běžný 

v tradičních městech bohatých na kulturní a historické dědictví, jejichž historie 

nebyla přerušena ničivými událostmi (vojenské konflikty nebo přírodní katastrofy). 

 

Práce neopomíjí ani ekonomické aspekty konverzních procesů a s tím související 

otázky životaschopnosti jejich nových programů. Problémy související 

s ekonomickými otázkami rekonverzí území v přístavech měst jsou nastíněny 

v obecné rovině a dále jsou rozvíjeny na jednotlivých příkladech (Brest, Lorient, 

Saint-Nazaire). Pro města samotná je ale důležitým elementem hlavně ekonomická 

úspěšnost rekonverze a její další přímý i nepřímý dopad na ekonomický růst města. 

V disertační práci se prolínají teoretické části s uvedenými úspěšnými evropskými 

příklady rekonverze průmyslových/vojenských areálů, které jsou ve specifické 

urbanistické pozici (jsou v sousedství center měst a často vytvářejí neprostupnou 

bariéru mezi centrem města a jeho mořským pobřežím), nebo také s teoretickými 

pracemi architektů, filosofů a studentů architektury.  

Tyto nové ideje, zajímavé myšlenky, projekty a postupy různých projektů 

rekonverzí, jež jsou aplikované ve městech, která možná mají určitý „náskok“ ve 

vývoji reflexí rekonverze jejich průmyslového nebo vojenského dědictví, jsou pak 

srovnány s konkrétními problémy v řešených městech na pobřeží Atlantiku: Brest, 

Lorient, Saint-Nazaire. 

 

5 Metodika řešení 

Pozice řešených průmyslových přístavních areálů v urbanistické struktuře je 

vzhledem k jejich umístění v městském prostoru specifická. Areály přiléhají těsně 

k městským centrům a zároveň jsou napojeny na vodní prvek (moře, řeka). Tvoří 

jakousi předělující zónu mezi městem (uměle člověkem vytvořeným) a mořem 

(přírodním prvkem). Současný stav problematiky, který je rozveden v následujících 
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kapitolách, byl zkoumán pomocí metod logických. Poznatky vycházejí převážně ze 

strukturovaných rozhovorů, z analýzy dokumentů a z pozorování. 

 

Metody logické zahrnují množinu metod využívajících principy logiky 

a logického myšlení. Patří k nim „párové metody“: abstrakce – konkretizace, 

analýza – syntéza. Přístup ke zkoumání systému vychází z podrobné analýzy 

a navrhuje teoretické postupy, jak by to mělo být. Metodou je analýza a syntéza 

minulosti, současnosti a predikce budoucnosti. 

 

Dalšími použitými metodami je abstrakce a konkretizace. Tyto procesy nám 

pomohou vydělit a izolovat zkoumané problémy, ze kterých můžeme následně 

sestavit obecné řešení a závěry. Následně díky procesu konkretizace můžeme závěry 

aplikovat na další příklady, které mají společné aspekty. 

 

Postupně zde budou hledány nové přístupy, nové cesty ke konverzi průmyslových 

a vojenských přístavních areálů, které leží ladem v centrech měst, a jsou bez 

jakéhokoli jasného vztahu k centru města a dalším přiléhajícím čtvrtím.  

 

Budou zde také zkoumány památkové hodnoty objektů a jejich možná legislativní 

ochrana. Na příkladech uskutečněných rekonverzí jsou ukázány možnosti nového 

využití.  

 

Metoda zkoumání vychází z předpokladu ochrany a zachování hodnot 

průmyslového a vojenského dědictví. Je to metoda všeobecně aplikovatelná i na jiné 

soubory průmyslových a vojenských brownfields, které se nemusí nutně nacházet na 

pobřeží, ovšem splňují stanovená kritéria. 
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6 Seznámení se s tématem práce 

Průmyslové a vojenské dědictví 19. a 20. století 

Průmyslové budovy obecně, vojenské budovy nevyjímaje, mají tendenci přežít 

svou původní funkci, takže jsou v průběhu svého života postupně adaptovány na 

místní prostředí a transformovány. Tento rozpor mezi fyzickým a funkčním 

stárnutím je tím větší, čím větší je nutnost změn výrobních procesů. Tato skutečnost 

pak vede k nutnosti transformace staveb. Často pak dojde k tomu, že budova už 

nevyhovuje své původní funkci a je podnikem/armádou opuštěna. Následkem je 

zbourání nebo nevhodné a provizorní využití pro jiné programy. 

 

Ztráta původní funkce může být způsobena několika příčinami: 

• koncentrováním výroby do větších celků, 

• opuštěním, přemístěním – průmyslová výroba nebo vojenské aktivity jsou 

z centra města vytlačeny, 

• ukončením aktivity. 

 

Přínos průmyslové architektury snad dnes již není třeba obhajovat. Jeho 

rekonverze se dnes staly běžné a také mnohdy vyhledávané. Průmyslové detaily jsou 

často povýšeny na umělecké objekty a lidmi a odborníky shledávané „krásné“ nebo 

přinejmenším zajímavé. Základní podmínkou pro regeneraci tradičního 

průmyslového brownfieldu jsou vyřešené majetkoprávní vztahy. Řada těchto staveb 

má však nevyjasněnou vlastnickou minulost, uvízla v restitučním sítě nebo její 

majitelé žijí v zahraničí. To potom komplikuje další projekty. 

 

V důsledku nedávných reforem evropských armád vzniklo v evropských zemích 

také mnoho opuštěných vojenských areálů a objektů. Začíná docházet 

k uvědomování si bohatosti a rozmanitosti tohoto dědictví (hradby a opevnění, 

ponorkové základny na pobřeží Atlantiku, archívy, válečná pole a jiná historická 
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místa, kasárna, vojenské nemocnice atd.). Jak ale toto dědictví zhodnotit a jak 

dosáhnout toho, aby byli obyvatelé vnímaví k jeho kvalitám? Vojenské dědictví je 

silně zatížené negativním aspektem. Pro mnoho lidí symbolizuje zapovězené území, 

ztrátu svobody a často i válečné konflikty a smrt.  

Jakou politiku tedy zvolit pro jejich další využití? Města, kterým armáda svoje 

území objekty prodala nebo darovala, nemají k dispozici metody přístupu a často si 

nevědí rady. Potýkají se jak s otázkami programování (nových funkcí), financování 

projektu, tak i samotného přijetí náročného projektu obyvateli. 

Přitom tyto již nevyužité průmyslové a vojenské zóny nabízejí městům novou 

možnost, vytváří nové záchytné body v urbanistickém prostoru města. Výhoda 

vojenských browfields spočívá hlavně v jejich umístění. Často jsou totiž součástí 

městské zástavby i větších obcí, kde se dnes volné pozemky hledají jen velmi 

obtížně. Vojenské brownfieldy také většinou nejsou zatíženy vlastnickými problémy 

(většinou je jen jeden vlastník), což usnadňuje realizaci dalších projektů a jejich 

nové využití. Nabízejí navíc nezaměnitelnou atmosféru a schopnost svým 

prostřednictvím obohatit urbanistické prostředí města o hodnověrnou informaci 

o jeho minulosti. 

 

7 Rekonverze průmyslové a vojenské architektury 

19. a 20. století 

Problémem při rekonverzi opuštěných průmyslových a vojenských areálů 

v centrech měst je absence teoretické a praktické připravenosti městských 

zastupitelstev, kterým často chybí jasná vize a globální projekt.  

 

Velké měřítko operací si žádá náročná řešení. Je třeba nalézt nové aktivity, které 

umožní jejich začlenění do přilehlých sektorů města. Městská rada by si měla dát 

pozor na výběr vhodného investora. Nízké požadavky na budoucího investora 

mohou památce uškodit a mohou mít negativní dopad na celkový obraz města a jeho 
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ekonomiku. Při financování projektů bychom si mohli vzít příklad ze zahraničních 

příkladů, kde se na realizaci projektů rekonverze průmyslu nebo vojenských staveb 

spolupodílejí město, stát, Evropská unie i soukromí investoři. 

 

Při zachování těžkého průmyslu nebo vojenských základen nejde o stejný typ 

ochran jako např. u katedrály, hradů, manufaktur nebo jiných „starých“ historických 

památek. U těchto staveb z 20. století nejde o to vytvořit z nich muzea, ale živé 

součásti měst s viditelnou historickou stopou a s respektem ke geniu loci. Dobrá 

rekonverze by v sobě měla propojit zkušenosti expertů z odlišných profesí, 

architektů, stavebních inženýrů, památkářů, developerů, sociologů, umělců a lidí 

z oblasti kultury. 

 

8 Historický vývoj přístupů konverzí přístavů 

Revitalizační hnutí za obnovu waterfront bylo zahájeno severoamerickými městy 

již v 60. letech 20. století. První zkušenosti z oboru rekonverze průmyslových 

přístavních struktur pocházejí ale také z místa zrodu průmyslové revoluce, Velké 

Británie.3 Velká Británie byla prvním průmyslovým národem světa, byla ale také 

jednou z prvních zemí, které zaznamenaly úpadek v tradiční průmyslové výrobě 

a v manipulaci zboží v přístavních docích. Byla to tedy jedna z průkopnických zemí 

v oblasti revitalizace a rekonverze průmyslu a přístavů. 

 

Evropským trendem je hledání cest, které jsou méně zaměřené na komerční 

zábavu a ekonomickou spekulaci, než jak k tomu došlo v některých amerických 

                                         
3 První zemí na světě, kde došlo k industrializaci byla Velká Británie, nedlouho po ní následovala 
Francie, Německo a Spojené státy americké. Do konce 19. století se až s výjimkou Balkánu 
a Ruska zprůmyslnila celá Evropa. Druhá světová válka naplno ukázala možnosti průmyslové 
výroby, zajišťované masovou produkcí v již industrializované společnosti a to v dosud nevídaném 
měřítku. V 50. letech minulého století začala válka studená, během níž došlo k většímu rozvoji 
průmyslu v USA a bývalém SSSR a jeho satelitech. K velké industrializaci došlo také v Japonsku, 
Malajsii, Tchaj-wanu a v Jižní Koreji. Dnes je zemí ve velkém procesu industrializace Čína. 
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přístavech. Priorita je dána veřejnému prostoru, zeleni, esplanádě, procházkám po 

mořském pobřeží.  

Disponibilita rozlehlých uvolněných (i když zastavěných) prostor v těsné blízkosti 

vody/moře a centra města by měla poskytnout obyvatelům místo pro relaxaci 

a volný čas. Rovněž kontakt s přírodou, propojený s historickým odkazem míst, by 

měl město pozvednout a podtrhnout jeho identitu. Příklon k přírodě se dnes nabízí 

jako jeden z hlavních prostředků přispívajících k rozvoji problematiky rekonverze 

přístavů. Rekonverze se v Evropě opírají o zhodnocení nebo někdy až 

o monumentalizaci opuštěných starých industriálních staveb a vybavení, jako jsou 

skladiště, překladiště, hráze, nábřeží, sila, doky, námořní nádraží, jeřáby nebo 

ponorkové základny. 

 

Cesty rekonverze a revitalizace přístavů ve světě 

• komerční zóny festival market place: Boston, Baltimore, San Francisco, 

San Diego (převážně americká města) 

• veřejné prostory, zeleň: Barcelona (Španělsko), Montreal (Kanada) 

• různé kombinace komerčních zón festival market place, hotelů, kanceláří, 

bydlení, přístavů plachetnic, akvárií, kongresových center world trade 

center a zeleně: Kapské město (Jihoafrická republika), Buenos Aires 

(Argentina), Rotterdam (Holandsko), Le Havre (Francie) 

 

Rekonverze obnovených francouzských přístavů 

Dnes se u těchto měst, jako důsledek negace minulosti a kořenů města, projevuje 

značná roztříštěnost městské struktury, která je často podpořená důslednou izolací 

městských center od mořského pobřeží. Původně přístavní města, která vznikala 

díky prvotnímu umístění přístavu se v průběhu svého vývoje otočila k přístavu 

a tedy i k moři, zády. Tato města, stvořená, prosperující a rozvíjející se díky oceánu, 

se od něj odvrátila. Směr jejich urbanistického rozvoje se snažil popřít existenci 
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moře a nasměrovat svůj rozvoj do vnitrozemí. Toto zapření původu vzniku měst 

a ekonomického motoru jejich rozvoje se dělo z několika příčin. Hlavními faktory, 

které přiměly města se otočit do vnitrozemí byly válečné konflikty spojené 

s hrozbou devastace části města přiléhající k přístavu spolu se znečištěním a hlukem 

spojeným s průmyslem, rybolovem a vojenským využitím přístavu. V reakci na 

tento jev dnes vznikla silná touha po nabytí nové „mořské“ identity. Jedná se 

o určitý návrat k původně zavrženému nebo nedostupnému srdci města. Města touží 

znovu nalézt kontakt s mořem. Z přístavů se dnes staly atraktivní turistické lokality 

s exotickou a melancholickou atmosférou, kde chtějí turisté i místní obyvatelé trávit 

volný čas. 

 

9 Zrod a vývoj přístavních měst 

Historie všech tří měst, Brest, Lorient a Saint-Nazaire, je neodlučně spojena 

s jejich strategickou pozicí na pobřeží Atlantického oceánu. Díky tomuto umístění 

zde hlavní slovo měla průmyslová výroba, doprava a námořnictvo. Města vznikla 

díky přístavům a jejich dopravní, obchodní nebo obranné funkci. Přístavy stojí na 

počátku všech tří řešených měst. Jsou jejich prvotní jádra a jejich historická srdce. 

 

Brest vznikl především jako obranný přístav, bylo to obranné sídlo. Jeho 

průmyslová výroba se tedy soustředila hlavně na vojenské vybavení, na výrobu a na 

opravu válečných lodí. V Lorientu to byl především obchod. Město Lorient bylo na 

počátku své historie překladiště zboží z východního Orientu (Japonsko, Čína, Indie 

atd.) a výrobce obchodních lodí určených k převozu tohoto zboží. Město se dále 

rozvinulo ve velký rybářský přístav se zpracovatelským průmyslem. Saint-Nazaire 

byl vytvořen v 19. století. Byl to nejdříve pouze překladní a tranzitní přístav pro 

Nantes, který se ale rychle rozvinul v přístav průmyslový a dopravní. Vyrábějí 

a opravují se zde zaoceánské lodě (zaoceánská doprava) a letadla (Airbus). 
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Historie měst byla spojena s rozvojem jejich přístavů. V době válečných konfliktů 

se všechna tato přístavní města rozvinula ve významné obranné přístavy.4 Jejich 

struktura byla zřetelně ovlivněna funkcemi jednotlivých přístavů (vojenský přístav, 

obchodní přístav, sklady, překladiště, rybářský přístav, zpracovatelský průmysl, 

výroba a oprava lodí, nebo dnes veřejností vyhledávané doky přístavu plachetnic 

a jachet). Městská struktura byla v průběhu vývoje přístavních měst poznamenána 

přístavní průmyslovou a vojenskou architekturou. Vojenské základny a další 

přístavní objekty dnes vytvářejí obraz těchto měst. Na vojenské a průmyslové 

architektuře se dnes zakládá jejich historické a kulturní dědictví. 

 

Uměle vytvořená města 

Díky jejich rychlému rozvoji v 19. a 20 století zde není tradiční historický vývoj 

s jakým se setkáváme ve městech založených např. při římských cestách. Byla to 

města uměle založená silnými osobnostmi (stát, král), která se dále úspěšně rozvíjela 

díky jednomu jedinému ekonomickému „motoru“ (Indická obchodní společnost 

v Lorientu, Generální společnost zaoceánské dopravy v Saint-Nazaire, francouzská 

armáda v Brestu). Z podnětu státu (Ludvík XIV.) byl Brest koncipován ne jako 

tradiční sídelní město, ale především jako přístav sloužící národní obraně. 

Námořnictvo je zodpovědné za jeho demografický rozvoj i za jeho plán rozvoje. 

Francouzský král Ludvík XIV. také podpořil umístění Indické obchodní společnosti 

do zálivu Scorff, kde později vznikl přístav Lorientu. Napoleon si zase prosadil 

rozvinutí vojenské základny v Saint-Nazaire.  

 

Přetržení vztahu mezi centrem města a přístavy 

Poválečná obnova posadila Brest na umělou plošinu, na které pak bylo postaveno 

moderní město inspirované místním stylem. Saint-Nazaire byl již od počátku 

                                         
4 Podrobná historie jednotlivých měst je rozebrána v jednotlivých kapitolách disertační práce: 
9.2 Brest, 9.3 Lorient a 9.4 Saint-Nazaire. 
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moderním městem s projektovaným pravoúhlým rastrem ulic podle moderních 

urbanistických doktrín. Původní centrum města položené v blízkosti doků bylo při 

poválečné obnově oddáleno o 500 m směrem do vnitrozemí. Specifická geografická 

situace Lorientu zase způsobila, že se mohl rozrůstat jedině směrem do moře. Je to 

město uměle vytvořené (zasypáním moře). Konstrukce lineárních doků na jižní 

straně původního území Indické obchodní společnosti tak umožnila vznik nové 

městské čtvrti – Nové město. Zasypání zátoky Kergoise zase vytvořilo místo pro 

obchodní přístav.  

Tyto zemní práce přispívající ke snadnější obnově nebo k rozrůstání se měst měly 

druhotný efekt – neustálé oddalování centra města od moře. Důsledkem je, že 

všechna tato města mají problematický vztah ke svým městským centrům a ke svým 

přístavům. 

 

Poválečná obnova měst 

Poválečná doba byla plná nadějí a nadšení. Při obnově měst byla snaha 

o vytvoření moderního komfortu bydlení. Města Brest, Lorient i Saint-Nazaire, byla 

obnovena pod vlivem urbanismu umírněné moderny představující spojení touhy po 

změně, po aplikaci nových myšlenek a nostalgie a kolektivní paměti místa. 

Rozpor mezi očekáváním poválečných let a dnešní zkušeností však přinesl 

zklamání. Brest byl postaven na sutinách původního města a tímto navýšením 

vznikla uměle vytvořená plošina, která topograficky odděluje město od jeho 

přístavů. V Lorientu byl každý jednotlivý blok navržen jiným architektem. 

Výsledkem je opravdový katalog urbanistických tendencí a architektury 

a eklektismu 50. let 20. století. To dnes vyústilo k roztříštění města. V Saint-Nazaire 

by se dalo říci, že nový plán města se odvolává na plán obnovy Le Havru od 

Augusta Perreta a na odkaz Le Corbusiera. Architekt Le Maresquier se snažil 

upravit systém dopravy ve městě, racionalizovat rozložení městských funkcí 

a zvětšit prostor pro přístavní průmysl. 
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Obnova těchto přístavních měst je dnes považována za věc prosazenou státem 

(Ministerstvem pro obnovu a urbanismus MRU), který je tak měl zbavit jejich 

minulosti. Pravda ale je, že jak v Brestu, tak v Lorientu, architekti obnovy 

modifikovali své plány dle požadavků místních obyvatel (sdružení vlastníků a místní 

obyvatelé zde měli určitý vliv) a zároveň následovali směry rozvoje města 

z předválečných plánů PAEE. A co se týče Saint-Nazaire, plán od architekta Le 

Maresquier byl vypracován ve shodě s místním městským úřadem i tehdejšími 

obyvateli. 

 

Krize identity po válce obnovených měst 

V průběhu 60. let 20. století přišla do těchto měst, zároveň s odklonem od 

betonářského kapitalismu, vlna nových původně vesnických obyvatel, která ještě 

vystupňovala touhu po staré, pitoreskní architektuře. V 80. letech 20. století se 

k těmto problémům připojila degradace budov (jejich narušení agresivním 

přímořským podnebím) a hledání identity. Ve stejnou dobu se celá Francie potýkala 

s krizí týkající se způsobu poválečné obnovy měst, během které mnohá města přišla 

o svou původní identitu. Obnovená města Francie vinila stát z toho, že je zvoleným 

moderním způsobem obnovy po druhé světové válce připravil o jejich charakter 

a identitu. V případě Saint-Nazaire, Brestu ani Lorientu to ale nebyl stát, kdo 

zapříčinil jeho moderní obnovu. Ta byla vepsána již v jejich předválečných plánech 

rozvoje PAEE. Města se s tímto problémem vyrovnávala prostřednictvím zásahů do 

jejich městských center a přizváním umělců k zlepšení jejich obrazu a k nalezení 

jejich ztracené identity.  

 

Umění 

Umění logicky podněcuje navázání vztahu s místem, s jeho historií a geniem loci, 

a podporuje tak jeho identitu. Každé město je především místo reprezentující samo 

sebe. Není to o objektivní realitě, je to obraz, který si sami o sobě děláme a který si 
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o nás dělají druzí. Stejně jako každý jednotlivec, i město má svou identitu. Identita 

a obraz města hraje důležitou roli v jeho ekonomickém a sociálním rozvoji. Město je 

z tohoto pohledu velká divadelní scénografie. Velký rozdíl vidíme v uměleckých 

dílech na objednávku a v uměleckých dílech ulice (art de rue). V Brestu měly 

největší úspěch neobjednané manifestace umělců. 

 

Využití pobřeží 

Lorient byl ve své minulosti postaven před dilema mezi ekonomickou prosperitou 

v podobě arzenálu, rybářského a obchodního přístavu a nebo rekreačním duchem 

místa. Dilema využití přímořské fasády bylo ale vždy vyřešeno ve prospěch 

průmyslového a ekonomického využití pobřeží. V Saint-Nazaire i v Brestu byly 

snahy o vytvoření městských pláží. Nakonec ale i zde mělo ekonomické využití 

přístavu, průmysl a lodní doprava vždy přednost před funkcemi turistickými 

a funkcemi volného času. Brest, Saint-Nazaire i Lorient jsou města přístavní, 

vojenská a průmyslová. Část jejich přístavů se dnes nachází opuštěná od své 

primární funkce (obrana, výroba lodních dílů, oprava námořních lodí atd.). 

Rekonverze těchto přístavních struktur nabízí městům šanci jak se vypořádat 

s urbanistickými problémy ve vztazích mezi městskými centry a mořským 

pobřežím. Prostřednictvím rekonverze přístavů tak mohou napravit své historické 

omyly. 

 

Města se mohou při realizaci svých urbanistických a architektonických projektů 

opřít o své silné stránky: 

Brest 

• vojenský, obranný přístav 

• opravy námořních lodí 

• výzkum moře, mořské technologie 
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Lorient 

• fond obrazu Indické obchodní společnosti 

• velké poznatky a zkušenosti v oblasti mořského průmyslu a rybolovu 

 

Saint-Nazaire 

• průmysl (stavby námořních lodí, konstruktér letadel Aerobus) 

• mýtus zaoceánských parníků 

• kulturní pól 

 

10 Řešená území v přístavních městech 

Návrší kapucínů v Brestu – Plateau des Capucins 

Na místě dnešních ateliérů se původně nacházel konvent kapucínů z roku 1695. 

V letech 1757–1758, kdy v Brestu řádila tyfová epidemie, byl transformován na 

nemocnici a v roce 1801 ho námořnictvo přetvořilo na kasárna pro dělostřelecké 

učně.  

Během nové doby průmyslové revoluce došlo z rozhodnutí ministerstva války ke 

konstrukci budov, které měly zastřešit parní stroje na výrobu dílů pro vojsko 

a námořnictvo (motory pro námořní lodě aj.). Námořnictvo postavilo strojírenské 

ateliéry, aby bylo připraveno v případě potřeby válečného konfliktu, ale také aby 

vyrovnalo nepravidelnost pracovních příležitostí svých dělníků. Během let 1858–

1864 tak vznikly tři velké haly, široké 16 m a dlouhé 150 m, které vedou od 

jihovýchodu na severozápad. Již tehdy se jednalo o enormní komplex budov. 

Originalita strojírenských ateliérů spočívala v jejich umístění na plošinu 

vyvýšenou 25 m nad mořskou hladinu. Koně i automobily měli k dispozici 

přístupovou rampu. Na vyzděné přístavní hrázi byly instalovány jeřáby, které 

zajišťovaly návaznost na ateliéry.  
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Ponorková základna v Lorientu 

Základna Keroman v Lorientu představuje největší vojenskou stavbu postavenou 

nacisty mimo území Německa během druhé světové války. Nalézá se v jižní části 

města. Její území tvoří podlouhlý pás, přibližně 250 m široký a 1 000 m dlouhý, 

orientovaný na severovýchodní stranu. Nacházejí se zde 3 bunkry: Keroman I (K I), 

Keroman II (K II) a Keroman III (K III), které měly ochránit německé ponorky před 

bombovými útoky spojenců. Opevněné bloky byly navzájem propojeny servisním 

koridorem. Všechny bunkry byly vybaveny důmyslným systémem proti bombovým 

útokům. Tloušťka střechy se pohybovala mezi 3–7,5 m. Ale nebyla to jen tloušťka 

konstrukce, která vysloužila základně přezdívku nezničitelná. Střecha byla vybavena 

systémem komor a tzv. výbušných pokojů, o které se bomby roztříštily dříve, než 

dopadly na skutečnou konstrukci střechy. 

Po válce se Keroman znovu probudil k aktivnímu životu již koncem května 1945, 

a to jako nová základna francouzského námořnictva. Dnes je celý areál majetkem 

aglomerace Lorientu (Cap l’Orient). 

 

Ponorková základna v Saint-Nazaire 

V roce 1941 němečtí okupanti zbořili budovy a technické zázemí zaoceánského 

přístavu a na jeho místě usadili ponorkovou základnu. Ponorková základna 

postavená pod vedením inženýra Probsta německou organizací Todt během 

let 1941–1942 dodnes vévodí přístavu Saint-Nazaire (základna se oproti dalším 

základnám v Brestu, Bordeaux, La Pallice nebo i v Lorientu nachází v samém srdci 

města). Má mnohem jednodušší strukturu než např. základna v Lorientu. Skládá se 

ze 14 alveol z nichž 5 sloužilo pro opravy ponorek. Během druhé světové války bylo 

město a přístav vystaveno silnému bombardování britských letců.5 Zatímco celé 

město bylo poničeno silným bombardováním, masivní ponorková základna přežila 

téměř beze škod. I zde Němci aplikovali novou obrannou techniku proti bombovým 

                                         
5 Britové byli vystřídáni Američany teprve až v roce 1943. 
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útokům spojenců. Jedinečná technologie výstavby základny (hlavně speciálně 

vyvinutá konstrukce střechy technologií Fangfrost – technologií tříštivých pokojů) jí 

vysloužila přívlastek nezničitelná. 

 

11 Přisvojení si dříve zapovězených přístavních oblastí 

a objektů obyvateli 

V minulosti vojsko vždy zabralo pro své účely hodnotné oblasti ve městech. Dnes 

je už nepotřebuje, a částečně nebo úplně je uvolňuje a dává k dispozici městům. Ve 

Francii se setkáváme se specifickou situací: stát je vlastníkem a prodává tato 

opuštěná území městům. 

 

Urbanistický pohled: nová šance  

Opuštěné vojenské průmyslové areály dnes představují novou šanci pro tato 

města. Vojenské průmyslové zóny, které byly vždy důsledně oddělené od městských 

center, se uvolňují od svých původních aktivit. Na tuto novou šanci se dá nahlížet 

jako na další možnost dokončení obnovy měst po druhé světové válce. Města 

dostávají k dispozici rozlehlé parcely v srdcích měst a v blízkosti jejich nových 

center a znovu je jim umožněno, již po druhé v jejich krátké historii (poprvé to bylo 

během jejich poválečné obnovy), přepracovat urbanistickou strukturu svých center. 

Je to šance využít a zhodnotit to, co se již na území nachází. 

 

Sociální pohled 

Vojenské monumenty dokumentují důležité historické události a jsou svědky 

nových jedinečných konstrukčních technologií (železobetonové konstrukce 

odolávající bombardování). Mnoho místních obyvatel a stavebních podniků 

pracovalo na těchto objektech nebo přímo v nich vyrábělo různé součástky. Z tohoto 

pohledu jsou na ně místní obyvatelé často pyšní a zajímají se o jejich zachování 

a zhodnocení. 
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Mořská identita 

Společnost je čím dál více vodomilná. Starostové chtějí pro svá města vodní 

nádrže, fontány, jezera, přímořské pobřeží atd. Tato přitažlivost vodou, která je 

v měřítku celé společnosti pro člověka nová, tlačí na „dobývání“ přístavních zón. 

Nabízí se možnost, prostřednictvím nových projektů rekonverze, podpořit 

v minulosti popřenou, přímořskou identitu, spojenou s unikátní historií a lépe tak 

směrovat rozvoj města. Projekty zhodnocení přístavního kulturního dědictví tak 

přispějí nejen k větší čitelnosti území ale i k podpoře místní kolektivní mořské 

a průmyslové identity. 

Přístavy jsou místa těch, co zde pracují: průmysl, lidé kolem moře, dělníci atd., 

těch, co jej přetvářejí: investoři, architekti, urbanisté atd., těch, co jej studují: 

studenti, ekonomové, sociologové, a také všech lidí, co zde hledají emoce 

a možnosti úniku z reality do imaginárního světa dálek a neznáma. Imaginární svět 

přístavů podpoří identitu populace, která se snaží se objevit své kořeny. Tento jev 

kulturní a námořní imaginární historie je přítomný ve všech třech řešených 

přístavních městech. 

 

Estetický pohled 

V očích obyvatel reprezentují tragické pomníky války a vzpomínky na dobu 

okupace. Jedná se o architekturu těžko ocenitelné estetické kategorie. 

 

Ekonomický pohled 

Města se díky této ve Francii nové problematice ocitají ve svízelné situaci. 

Relativně malá přístavní města, jako jsou Brest, Lorient nebo Saint-Nazaire, mají 

problém finančně zajistit projekty rekonverze rozlehlých komplexů budov čítající 

desítky hektarů. Na druhé straně tyto operace rekonverzí představují výzvu 

přepracovat část města nebo dokonce i vytvořit novou městskou čtvrť. Města se 

snaží o upevnění jejich pozic, a to především rozvinutím terciárního sektoru 
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a vybavení. Reorganizace nového využití území musí být podepřena ekonomickými 

strategiemi. Historická témata s sebou nesou kapitál imaginace, který je důležitým 

prostředkem v procesu adaptování se v dnešní situaci světové globalizace. Přístavní 

města se snaží o konkurenceschopnost v evropském i světovém měřítku. Atraktivní 

území, která se prostřednictvím rekonverze průmyslových areálů nabízejí, jim 

k tomu mají dopomoci. Vztah město – přístav tedy zaujímá klíčovou pozici v této 

politice podpory dynamizace ekonomiky a nové kooperace. Otevření přímořské 

fasády městu může být podníceno implantací nových městských funkcí (smíšených 

funkcí jako bydlení, obchod, služby) a turisticky atraktivními projekty. 

 

Co můžeme zachovat z množství památkově zajímavých objektů které nám tu 

minulost zanechala? Hodnota památkového dědictví opětovně postavených měst je 

specifická. V obnovených městech jako je Brest, Lorient a Saint-Nazaire stojí za to 

zachovat a zhodnotit jinde naprosto obvyklou architekturu. Památkové dědictví 

města zničeného válkou nebo postiženého přírodní katastrofou je chápáno jinak než 

ve městech s nepřerušenou historií. Touha zachovat historické stopy je zde 

několikrát znásobena. Kdyby měla tato města katedrály, tak by vyzdvihovala je, ale 

mají ponorkové základny a vojenské ateliéry. Monumenty se tedy staly z nich. 

Traumatizující otřes, zastoupený památkami na dobu války – jako 

např. nacistickými ponorkovými základnami, zde ale přetrvává. V očích obyvatel 

tyto monumenty reprezentují dobu okupace, historickou křivdu a destrukci města. Je 

to vojenská architektura postavená cizinci. Vykresluje důležité, avšak bolestné 

události historie. 

Zajímavé je, že ne vždy a napořád zůstává tato trpká chuť k vojenským památkám 

v myslích obyvatel. S časovým odstupem se původně nepřátelský pohled k objektu 

může transformovat na pozitivní smýšlení a jeho přivlastnění si městem 

a zakomponování do jeho identity. Pevnost Fort-Louis ve městě Lorient je jasným 

příkladem tohoto obratu ve vnímání vojenského objektu. Městská citadela byla 

postavena Španěly v průběhu 16. století ve francouzském přístavu Port-Blavet. 
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Obyvatelé Lorientu shledávali tuto městskou pevnost bez estetických kvalit, 

dokumentující dobývání území cizinci a žádali její destrukci. Dnes se ale stala plně 

uznávanou památkou města a je v ní umístěno muzeum Indické obchodní 

společnosti. Toto muzeum vypovídá o historii různých indických obchodních 

společností během 17. a 18. století, o jejich cestách a obchodních vztazích s Afrikou, 

Indií, Čínou a „Novým světem“. Stará citadela dnes Lorient reprezentuje. Je pýchou 

místních lidí, kteří se s ní ztotožňují jako s monumentem města. 

 

Obyvatelům je nutno dodat klíč k rozluštění jejich kulturního dědictví. Jen tak 

mohou navázat nějaký vztah s v minulosti zapovězenými místy a přisvojit si toto 

dědictví. Historie místa se tvoří prostřednictvím historických znalostí, ale zahrnuje 

také ekonomické a sociální aspekty. 

Kulturní dědictví je oslavováno jako prostředník vyjadřující identitu místa, jeho 

historii. Dnes již nepovažujeme za památku pouze ochranu jednoho objektu nebo 

jednoho architektonického stylu, ale je snaha zachovat celkovou atmosféru a paměť 

místa. Genius loci není pouze „viditelné“ památkové dědictví. V atmosféře místa 

hraje důležitou roli i to, co tam není. Pak jde třeba evokovat původní aktivity nebo 

historické události prostřednictvím fragmentů původní funkce a místních aktivit 

a nebo je ztvárnit pomocí uměleckých děl. 

Rekonverze průmyslových přístavních a vojenských objektů by měla 

prostřednictvím kulturních a ekonomických projektů vytvořit živé místo ve městě, 

které nabízí umělecké a kreativní aktivity, a které zároveň zprostředkovává původní 

pracovní/mořskou/vojenskou atmosféru a ducha místa a přispívá k ekonomickému 

rozvoji města. Rozvinutím kulturních aktivit a turistické nabídky mohou města 

docílit zvrácení jejich negativního obrazu, jak dokazuje případ města Saint-Nazaire 

nebo částečně i Lorient.  
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Kulturní aktivity 

Brest, Lorient i Saint-Nazaire se snaží prostřednictvím svých kulturních aktivit 

oživit město a přístav a vytvořit mu příznivý obraz, který by jim napomohl 

k uskutečnění projektů rekonverzí opuštěných částí přístavů. Ve všech třech městech 

chtějí změnit pohled místních obyvatel a jejich vztah k původně vojenským 

a přístavním územím a objektům. 

 

Nové přístupy, architektura a reprezentativní obraz měst 

Samotným zhodnocením historie a průmyslu ale nedojde k okamžitému vnímání 

a přivlastnění si těchto „neživých“ přístavů. Zachovat otisky průmyslové, přístavní 

a vojenské historie je důležité, je ale nutno vytvořit k nim nové přístupy. Je nutno 

naučit lidi vnímat a ocenit jejich vypovídací a estetické hodnoty. 

Otázkou je, jakou roli hraje architektura v těchto nových přístupech? Obnovená 

města se stále ještě potýkají s problémem jejich image. Architektura a urbanismus 

po válce opět postavených měst je staví do role betonových, šedých měst bez duše. 

Architektura obnoveného města Saint-Nazaire je opěvovaná litografiemi od 

Alberta Baliho, který tak ilustruje „architektonický styl Saint-Nazaire“. Pomocí 

reprezentace této typické „saint-nazairské“ architektury, inspirované námořní 

architekturou (lodě, průmysl), 30. léty 20. století a poválečnou obnovou města se 

snaží zvrátit svůj negativní obraz. Nemůžeme ale říci, že právě tato umělecká 

zobrazení mu výrazně dopomohla k lepšímu obrazu. Byla to především muzea 

Escal’Atlantic a Ecomusée a jejich aktivity, které podpořily identitu a obraz města. 

Tato muzea byly startovací můstky dalších kulturních a komerčních projektů 

v přístavu Saint-Nazaire. Lorient se pasoval na Město umění a historie (Ville d’art et 

d’histoire). Svou architekturu obnoveného města opěvuje v topoguides průvodcích 

po architektuře obnoveného města. V roce 1993 si pozvali fotografa a umělce Crise 

Dorley Browna (Angličan) a Guyersena, kteří měli vyzdvihnout hodnoty a plasticitu 

města. Důležitou roli ve zprostředkování informací o hodnotách území a objektů 
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hraje publikační činnost. V Saint-Nazaire a Lorientu je urbanistickému obrazu města 

věnovaná významná ediční činnost, která napomáhá k pozitivnímu vnímání města 

a jeho unikátní městské struktury. Dodávají tak informace, jak město číst a jak ho 

ocenit. Zatímco Brest i přes své snahy6 a kvality zůstává přece jen v povědomí 

obyvatel Francie šedým městem bez charakteru.  

 

12 Současnost, nové záměry městských úřadů, projekty 

a vize architektů 

Jak je již řečeno v předchozí kapitole, lokální politika rozvoje měst je dnes 

konfrontována s problematikou uplatnění jejich historických stop. Města se snaží 

zhodnotit tyto stopy většinou průmyslové a vojenské minulosti. Brest, Lorient 

a Saint-Nazaire se střetávají s podobnými problémy, každé z nich se s nimi ale 

vyrovnává trochu jinak. 

 

Cíle rekonverze opuštěných vojenských území a budov v přístavních městech 

Návrší kapucínů v Brestu se má stát novou metropolitní čtvrtí města se smíšenými 

funkcemi (obchod, služby, kulturní vybavení, bydlení), která má být obsluhovaná 

plánovanou tramvajovou linkou. Vše je zatím pouze v projektu. Cílem městské rady 

je udělat z této nové čtvrti vitrínu, která předvede technické dovednosti města, 

přitáhne turisty a podpoří ekonomický rozvoj Brestu.  

Politickými cíly městské rady v Lorientu zase bylo vytvořit nová pracovní místa 

ztracená odchodem armády do Brestu a znovu tak zapojit území Keromanu do 

ekonomické aktivity města. Při této příležitosti chce Lorient využít svého mořského 

pobřeží k procházkám místních obyvatel i turistů.  

Saint-Nazaire je městem, kde je rekonverze a reorganizace přístavu 

v nejpokročilejším stádiu. Také politika rekonverze jejího vojenského dědictví je 

                                         
6 start populárního cyklistického závodu Tour de France v létě 2008, námořní slavnosti Brest 2008 
apod. 
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z řešených měst nejvíce aktivní. Město dalo prioritu přepracování městské struktury 

centra města. Snaží se o protažení nového, po válce zbudovaného, centra města až 

do přístavu (původního centra města). Už od roku 1983 bylo jedním ze základních 

směrů rozvoje města otevření města do moře. Průmyslové budovy přístavu Saint-

Nazaire jsou dnes oživeny novou kulturní a uměleckou činností. Městská rada tak 

pokračuje ve svých snahách koncentrovat ve svém přístavu kulturní a turistické 

vybavení. To by potvrdilo Saint-Nazaire jako kulturní ohnisko regionu. Po muzeu 

zaoceánských parníků Escal’Atlantic, domu asociací Maison des associations, sálů 

hudby VIP a LiFE, multikinu v přístavu, představuje divadlo poslední článek řetězu 

k dotvoření kulturního pólu aglomerace. 

 

Politické cíle všech tří měst (Brest, Lorient, Saint-Nazaire) jsou totožné: rozvinout 

vztah města k moři a k památkám, zlepšit turistickou atraktivitu města, ale hlavně 

podpořit ekonomický rozvoj města. 

 

Způsob vedení operací rekonverzí 

Ať už jsou struktury, které řeší urbanistické otázky jakékoli, vždy záleží na 

jednotlivém přístupu rozhodujících činitelů a jejich zájmu, jak se projekt bude 

vyvíjet. Místní rozvojová společnost SEM7 BMA (Brest métropole aménagement) 

pracuje spolu s radnicí města Brest BMO (Brest métropole océane) na rekonverzi 

území Návrší kapucínů už od roku 1997. Na návršní plošině (budoucí nové obytné 

čtvrti) byla vytvořena zóna ZAC. 

Cap l´Orient v Lorientu (Communauté d’agglomération du Pays de Lorient) vede 

celkovou operaci rekonverze ponorkové základny. Centrum plachetnic Erika 

Tabarlyho bylo svěřeno také SEM Sellor. Pro podnikatelskou školku vyhrazenou 

pro firmy, jejichž aktivity jsou úzce spojeny s mořem, byla vytvořena na území 

ponorkové základny zóna ZAC. 
                                         
7 SEM – Smíšená společnost, napůl veřejný napůl soukromý operátor územního rozvoje (Société 
d'économie mixte, dále jen SEM) 
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V Saint-Nazaire je globální řízení operací rekonverzí řízeno agenturou pro rozvoj 

regionu Saint-Nazaire ADDRN (Agence pour le développement durable de la région 

nazairienne), ale realizace jednotlivých projektů byly svěřeny různým rozvojovým 

společnostem SEM. Radní města zde nechtěli vytvořit zónu ZAC, která pro ně byla 

příliš svazující. Dílčí projekty rekonverze přístavu a ponorkové základny se řešily 

tak, jak přišly a postupně se rozvíjely dle potřeby (nebyl tu detailní rámcový 

projekt). 

 

Použití místního systému SEM (využito ve všech třech městech) je při projektech 

rekonverzí vojenských a průmyslových objektů a území velmi oblíbené a také 

účinné. Výhodou soukromých místních rozvojových společností je, že jim město 

může svěřit projekty, které nejsou v krátkém časovém horizontu ekonomicky 

výhodné. Jedná se především o urbanistické operace, které by nebyly zajímavé pro 

tradiční privátní sektor, ale které jsou pro město důležité. 

 

Soutěž jako prostředek k nalezení nového využití 

Architektonická soutěž na vymezení zadání v Brestu pomohla najít nový program 

pro ateliéry Návrší kapucínů. V Brestu konzultovali s třemi vybranými 

architektonickými týmy a výsledný projekt má být realizován podle oceněného 

projektu architekta Bruno Fortiera. 

Oceněný projekt z mezinárodní soutěže idejí v Lorientu nebyl uskutečněn ani 

následován. Soutěž ale přispěla k několika věcem:  

- Zajistila municipalitě potřebný čas k zaujmutí pozice v divokých 

diskuzích mezi obyvateli, sdruženími a odborníky, ve kterých její 

uvolnění vyvolalo bouřlivé reakce.  

- Nabídla paletu projektů, které mohly být eliminovány jako 

nerealizovatelné (ať už z důvodů finančních, nebo z důvodů 

nepřiměřeného měřítka).  
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- Městská rada i obyvatelé Lorientu se přesvědčili o tom, že jde 

o strategické území.  

- Velký počet zúčastněných zahraničních architektonických týmů 

spolu se zvýšeným zájmem médií o problematiku rekonverze území 

přinesl místu prestiž. To dodalo místu i debatám o problému 

základny mezinárodní důležitosti.  

- Reklama, mediatizace ponorkové základny i celého města přitáhla 

velké množství francouzských i zahraničních turistů. 

 

V mezinárodní soutěži idejí v Saint-Nazaire byl ze 6-ti konzultovaných týmů 

vybrán projekt architekta de Solas-Morales, protože byl nejvíce koncepční 

a ponechal městu velkou volnost při realizaci rekonverze základny a přilehlého 

přístavu (nejprve byla základna pouze „domestikována“ – byla zpřístupněna její 

střecha). De Solas-Morales tak dal městské radě Saint-Nazaire možnost realizovat 

rekonverzi základny a přístavu postupně. 

 

Města měla k soutěži různé přístupy a různá očekávání z jejich výsledků. 

V každém případě můžeme ale shrnout, že konzultovat odborníky je jeden ze 

základních pilířů dobrého projektu rekonverze. Z výsledků soutěže se potom 

můžeme odrazit k vlastnímu projektu (buď následování projektu – Brest nebo 

zavržení cest – Lorient nebo inspirace k volnému řešení – Saint-Nazaire). 

 

Metodika rekonverze vojenského objektu a revitalizace přístavu 

Města všeobecně nejdříve konzultovala problém v interním okruhu zastupitelstev 

a odborů města (ekonomické odbory, urbanismus, kultura atd.) a snažila se 

determinovat potřeby města. Pak konzultovala architektonické ateliéry 

prostřednictvím soutěží, které jim pomohly blíže determinovat možnosti území 

a objektů na nich se nacházejících. Z výsledků potom navrhla projekt pro který se 
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snažila najít financování složené jak z veřejných financí města, kraje, státu, EU, tak 

i privátních sektorů (zapojení komerce, průmyslu, nebo developerů na bydlení).  

 

Programování nových funkcí pro rekonverze opuštěných území a budovy 

Brest oslovil pařížské programátory Aubry a Guiguet, kteří pomohli rozvést 

myšlenky architekta Fortiera. Nové využití ateliérů v Brestu stále ještě není 

kompletní, ale z pohledu stávajícího projektu má Brest (ještě před zahájením první 

fáze operace rekonverze) dopředu nejjasněji určené řešení rekonverze. 

V Lorientu vyšla nová funkce ponorkové základny z nabídky samotných 

průmyslových firem. Programování nebylo zpočátku příliš promyšlené. Ale cílem 

rekonverze Keromanu bylo vytvoření nových pracovních míst ztracených odchodem 

armády do Brestu a znovu zapojení tohoto území do ekonomické aktivity města. 

Zachování ponorkové základny bylo především finanční rozhodnutí. Otázky 

památkové, kulturní a turistické byly až druhotné. 

Rada města Saint-Nazaire dodnes nemá ucelený dlouhodobý projekt. Více než jen 

projekt šlo od počátku o nastolení procesu, který je sice zajímavý a odvážný a jde 

podle zdravého rozumu a zdá se že i dobrým směrem, ale u kterého nikdo nemůže 

dopředu předvídat, jak se bude vyvíjet v budoucnosti a kam až půjdou transformace 

ponorkové základny a jejího „zdomácňování“. Kde se zásahy do konstrukce 

ponorkové základny zastaví? U takovéhoto přístupu se tedy nedají předem 

odhadnout jeho výsledky a cíle. Je to projekt, který funguje díky zarputilosti 

několika lidí (tady hlavně starosty města Saint-Nazaire Joel Le Batteaux). Pro 

starostu je zde příznivé politické zázemí, které se zde za posledních několik let příliš 

nezměnilo. Rekonverze ponorkové základny v Saint-Nazaire byla záležitost podpory 

ekonomického rozvoje města. Zpočátku tu nešlo o památkovou hodnotu základny. 

 

Jedině v Brestu se tedy obrátili na programátory (kultura, bydlení, turistika). 

V Lorientu (průmysl, turistika) a v Saint-Nazaire (kultura, vybavení, bydlení, 

obchod a turistika) vyšly nové funkce postupně dle momentální potřeby měst. Ve 
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všech třech městech upřednostňovali ekonomický potenciál místa před jeho 

památkovou hodnotou. 

 

Financování projektů 

Část Návrší kapucínů v Brestu, která se promění v novou městskou čtvrť (bydlení, 

kanceláře), nalezne snadno (díky snadné dostupnosti tramvají a poloze území ve 

městě) své privátní investory. Rekonverze ateliérů stále ještě čeká jak na definování 

programu, tak i na jeho financování. Hledají zde postupné řešení, které by rozdělilo 

rekonverzi ateliérů do několika fází, které by umožnilo zapojení privátních investorů 

(projekt zahrnuje zatím pouze vybavení a kulturu tzn. výlučné použití veřejných 

prostředků města). 

V Lorientu bylo do ponorkové základny investováno minimum pro zajištění 

bezpečnosti prostor pro skladování. Vedle základen bylo postaveno Cité Eric 

Tabarly (muzeum mořeplavectví), nový plachetnicový přístav a garáže pro 

závodníky plachetnic (financováno Cap l’Orient – město Lorient). Podnikatelská 

školka a úpravy bloků ponorkové základny byly financovány jednotlivými podniky. 

Do rekonverze ponorkové základny a přilehlého přístavu v Saint-Nazaire bylo 

investováno jak z veřejných financí (evropské fondy, stát, kraj, departement – sály 

hudby VIP a LIFE, divadlo), tak i ze soukromých zdrojů (hotel, kolektivní bydlení, 

hypermarket, parkoviště, obchodní dům Ruban bleu). Město se sice přiblížilo 

přístavu, naučilo se žít se svou ponorkovou základnou, ale jeho transformace ještě 

není dokončena. Je to probíhající, dlouhodobý proces. Transformace přístavu 

a podtržení kulturních a uměleckých aktivit je ale záležitostí ekonomickou (zlepšení 

obrazu města přilákalo nové investory). Kultura je vyvážena komercí: nákupní 

centra, hotel, multikino, supermarket.  

 

Město Saint-Nazaire je ze všech tří řešených měst asi nejvíce napřed ve své 

politice rekonverze přístavu. Za ním následuje Lorient, který se snaží svou situaci 

přístavů řešit pragmaticky – průmysl, ale i originálně. V rámci svého titulu (Ville 



 35 

d’art et d’histoire) bere celé své území města jako památku. V Brestu se zatím tak 

trochu vyčkává a projekty jdou kupředu jen velmi pomalu. Ze strategií jednotlivých 

měst je jasné, že transformace jejich kulturního (vojenského a průmyslového) 

dědictví se v přístavních městech má stát lokomotivou kulturních a ekonomických 

politik měst. 

 

13 Aktuální politiky konverzí přístavů 

Funkční a prostorová rekonverze průmyslových areálů a budov opuštěných svou 

původní funkcí je dnes jedním z hlavních témat moderního urbanismu 

a architektury. V přístavních městech je navíc spojena s otázkami opětného 

přivlastnění si území přilehlého mořským nebo říčním břehům. Území byla 

v minulosti zabraná průmyslovými a vojenskými přístavy a stala se zapovězenými 

teritorii. Dnes se zde objevuje touha po znovudobytí mořské podstaty města a po 

navázání nových ekonomických, sociálních, prostorových a kulturních vazeb. Je zde 

zřetelná touha po propojení města s jeho přístavem (přístavy) a po navázání nových 

vztahů v kolektivním vědomí obyvatel mezi mořem a městem. 

 

Rekonverze se v Evropě opírají o zhodnocení a někdy dokonce monumentalizaci 

opuštěných průmyslových objektů a vybavení přístavů jako jsou: sklady, 

překladiště, nábřeží, sila, jeřáby, ponorkové základny. Tyto průmyslové subjekty 

jsou brány jako nové rezervoáry pro služby, kulturu a rekreaci. Jejich rekonverze se 

dnes staly běžnou praktikou a představují základní kameny velkých operací 

rehabilitací přístavních areálů. 

 

Rekonverze představuje výzvu vytvořit novou část města, novou městskou čtvrť. 

Města se snaží o získání pozice metropole, a to především rozvinutím jejich 

ekonomického sektoru služeb, vybavení a kultury. Tím, že se města vybaví 

atraktivním územím s rozmanitými aktivitami se snaží o konkurenceschopnost 

v evropském i světovém měřítku. Transformace přístavu je důležitým článkem jejich 
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aktuálních projektů. Vztah město–přístav dnes zaujímá klíčovou pozici v politice 

dynamizace města a vytvoření nové kooperace. Touto politikou dynamizace se 

nabízí možnost podpořit přímořskou identitu přístavních měst spojenou s unikátní 

historií a tím tak nasměrovat rozvoj města. Otevření přímořské fasády městu je 

podníceno implantací nových město-tvorných funkcí (především smíšených funkcí): 

bydlení, obchod, služby, kultura a turisticky atraktivní projekty (aktivity volného 

času). Nastiňuje se perspektiva rozvoje turistiky vojenských a průmyslových 

památek. 

Zůstává ale aktuální politika „dobývání“ přístavů a vůle zvýšení úrovně struktury 

města kompatibilní s udržením transparentnosti přístavní krajiny, krajiny zrozené 

v 19. století a 20. století? Důraz se klade na nezbytnost udržet při rekonverzi 

průmyslových budov připomínku práce lidí a původních technologií výroby. Neměli 

bychom sklouznout do gentrifikace území a zapomnění světa manuální práce 

a sociální společnosti pouze proto, abychom vytvořili novou nabídku nemovitostí 

a podpořili turistiku a rekreační ruch. 

 

Průmysl 

Rekonverze přístavů vložením nové průmyslové funkce je jedním z možných 

postupů pokud hledáme rychlé obnovení pracovních míst a zisků.  

 

Kultura 

Při rekonverzích přístavních struktur je dnes často užito vložení nové funkce 

kulturního vybavení. Projekty konverzí průmyslové a vojenské přístavní 

architektury mohou být rovněž impulsem propojení kulturních a industriálních cest 

jako nových cílů turistiky a trávení volného času. Opuštěné továrny a průmyslové 

území tvoří zajímavý kontext pro nový umělecký zážitek intervence umělců. Je to 

prostor vyhledávaný umělci. Dnes se tak setkáváme s fenoménem, kdy kulturní 
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umělecké organizace investují stále častěji do původně výrobních technických 

objektů. 

Hudební festival je element podporující kulturní život v přístavech, který se jeví 

jako značně úspěšný. Praktikují ho na podporu rozvoje života svých přístavů 

i řešená města: Brest – Hudební čtvrtky v obchodním přístavu, Lorient – Festival 

keltské hudby, Saint-Nazaire – hudební festival Přístaviště. 

 

Turistika 

Velká část jihoevropských měst (přístavů Středozemního moře) navrhuje 

turistický ruch jako vektor jejich ekonomického rozvoje a diverzifikace. Je zde 

ambice navázat vztah mezi městem a mořem. Turistika je dnes důsledek většího 

množství volného času a má nezanedbatelný vliv na lokální ekonomiku. Přístav 

zůstává jednoznačně nejvyšším trumfem přístavního města. K podpoření 

turistického ruchu často vede zvelebení prostorů města a přístavů a zlepšení kulturní 

nabídky měst. Města ke svým „zkrášlujícím“ transformacím začínají zvát umělce. 

Věřit, že umění zachrání město v krizi je utopické, přesto se něco děje. Umělci jsou 

fascinováni městem. Umělec vytváří objekty neexistující, kterým je navíc často 

vyčítána jejich efemérnost. Ale vždyť čas je také jeden z materiálů vyjádření města 

a prostoru. Dnes se tímto tématem zabývá řada lidí z kruhu umělců, sochařů, 

scénografie a přes to, že je zde snaha spolupracovat s architekty a urbanisty, do 

problematiky se zapojuje stále ještě málo odborníků z těchto oborů. 

Mnoho architektů již i ve svých novostavbách spolupracuje s umělci, nebo se 

nechává ovlivnit výtvarným uměním. Např. v architektuře Herzog & de Meuron 

najdeme jasné výtvarné postupy. A naopak výtvarníci čím dál více inklinují 

k architektuře. Hranice mezi architekturou a výtvarným uměním se v poslední době 

stírá. Toto se začíná projevovat i na rekonverzích přístavních průmyslových 

a vojenských objektů. 
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Umění 

Současné umění ve městech je klíčový komponent koncepce projektů rekonverze 

průmyslových a vojenských území a objektů v přístavech. 

 

Světlo 

Použití světla přináší nové možnosti pro městské projekty, nové cesty 

urbanistických a architektonických operací. Je to mladá disciplína a tak ještě 

vyzdvihuje mnoho otázek. Vyvstává podezření, že může dojít ke ztrátě jemnosti 

města, jeho emotivního dědictví, ztrátě intimity, tmy nebo šera nebo ke zproštění 

podstaty budov, které se pak stanou pouhými světelnými kulisami. Jako např. často 

kritizovaný festival světel ve francouzském Lyonu. Město Lyon je v době festivalu 

světel přirovnáváno k patchworku nebo také k neživému městu Las Vegas. 

U obyvatel a turistů je však tato „atrakce“ oblíbena. Má velký úspěch.  

 

Dalším často kritizovaným problémem použití světla v urbanismu je, že tyto 

světelné obrazy mohou zdůraznit pouze vizuální rozměr zásahů, což vede k vítězství 

virtuálního světa nad realitou. Neměli bychom nechat dojít ke krácení smyslu města 

na představení vytvořené za pomocí světelných inscenací a kulis, k zakrývání 

ubohosti městského prostoru divadelním osvětlením.  

 

Pozitivní stránky použití světla ale převažují. Pokud je použito rozumně, má 

světlo schopnosti navázat vztah mezi historií a moderní dobou a pomáhá utvářet 

nový vztah mezi obyvateli a průmyslovými a vojenskými územími. Světelné 

instalace mají také dynamizující efekt na opětovné sestavení původní a dnešní 

identity. Lampy, žárovky, světelné panely se stávají novým tvaroslovím města. Je to 

prostředek výměny mezi umělci a obyvateli města. 
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Původní příspěvky na zahraničních vědeckých konferencích 

Kramářová, Šárka. Patrimonialisation et reconversion de l'architecture industrielle 

du XIXe et du XXe siècle dans les ports militaires de la façade atlantique : 

L'exemple de Brest, Lorient et Saint-Nazaire (Památkové dědictví a rekonverze 

průmyslové architektury 19. a 20. století ve vojenských přístavech na pobřeží 

Atlantiku: Příklad měst Brest, Lorient a Saint-Nazaire). Séminaire des doctorands de 

l’EA2219 (Konference doktorandů laboratoře EA2219), Institut de Géoarchitecture, 

UBO, Brest, 23. ledna 2009. 

 

15 Závěr 

Význam rekonverze 

Průmyslové budovy jsou dnes inertními objekty. Odrážejí obraz minulé slávy 

a prosperity města. Stále tu jsou, aby připomínaly bolestivé uzavření výroby. Je tedy 

normální, že se snažíme o otočení listu a o nový veselejší obraz průmyslových míst 

ve městech. Vyobrazení a estetizování těchto „ostatků“ je zaměřeno na obyvatele 

jako jiný pohled na jejich průmyslovou historii a na jejich památky. Opuštěné 

vojenské objekty jsou na tom podobně, jen se k problémům rekonverze přidávají 

problémy jejich obrazu a vnímání místními obyvateli. Projít si zármutkem minulosti 

je cesta, která vede ke klidnému pohledu do budoucnosti a k možnosti obnovit 

pozitivní obraz města.  
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Opuštěné průmyslové a vojenské zóny v návaznosti na srdce města je dnes 

fenomén přítomný jak ve Francii, Spojených státech amerických, Velké Británii, 

České republice a post industriálních zemích jako takových. Názory na procesy 

rekonverzí se různí, ale snaha o zásah do jejich městské struktury je patrná již od 

roku 1960. 

 

Shrnutí výsledků výzkumu 

Zkoumaná přístavní města Francie, Brest, Lorient, Saint-Nazaire jsou 

konfrontována se svým historickým deficitem způsobeným v době druhé světové 

války. Dnes se potýkají s dalšími problémy týkající se uvolněných průmyslových 

a vojenských území a objektů v jejich přístavech.  

 

Tato práce prostudovala jejich směr rozvoje v 21. století. Dát do popředí kvality 

veřejného prostoru a fungování městského prostoru, více centrované na služby 

a volný čas, na kvalitu městského prostoru a na identitu měst, je důležitým krokem 

v době světové globalizace. Atraktivita v dnešní postindustriální době spočívá ve 

schopnosti města investovat do své vlastní identity. Zhodnocení místních zdrojů 

(historie, památky, kulturní dědictví) by mělo být základním kamenem tohoto 

procesu. 

Přivlastnit si městské, krajinné, průmyslové nebo vojenské dědictví jako památky 

s hodnotou identity znamená ve svém důsledku čelit světové globalizaci a s ní 

spojeným procesům světové normalizace. Kulturní dědictví (v této práci průmyslové 

a vojenské) je oslavováno jako prostředník vyjadřující identitu místa a jeho historii.  

Důležitou roli v procesu optimistického přijetí hraje vypravěčský a informativní 

potenciál místa – ať už verbální nebo neverbální. Obyvatelům je třeba dodat klíč 

k rozluštění jejich kulturního dědictví. Jen tak mohou navázat vztah s v minulosti 

zapovězenými místy a přisvojit si je. Politika přisvojení si míst může proběhnout 

prostřednictvím turistických okruhů, informací (informační a vysvětlující panely, 

signály, muzea), publikační činnost, umělecké projekty. 
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To potvrzuje hypotézy položené na začátku výzkumu: Stejně jako v době krize po 

druhé světové válce, začali lidé hledat kvality v tradiční průmyslové architektuře, 

tak i dnes v 21. století, v době světové ekonomické krize, najdeme snadněji kvality 

a smysl v zachování a v novém využití původních vojenských a přístavních objektů 

a území. Opuštěné průmyslové a vojenské objekty v přístavech jsou důležitou 

složkou kulturního dědictví přístavních měst a tvoří památkové dědictví po válce 

obnovených měst. 

 

Cíle všech tří řešených měst jsou však totožné. Města chtějí hlavně podpořit svůj 

ekonomický rozvoj. To je nejsilnějším důvodem pro rekonverzi průmyslových 

a vojenských přístavních struktur. Prostřednictvím podpory jejich 

památkového/kulturního dědictví, identity města a turistiky chtějí dosáhnout přílivu 

kapitálu a nových podniků. 

 

Všechna řešená města vyhlásila soutěž na rekonverzi jejich přístavů. Pouze 

v Brestu ale konzultovali programátory a již od počátku se rekonverze bude řídit 

hlavním plánem rekonverze od architekta Fortiera. Výsledky výzkumu v kapitole 

13. Aktuální politiky konverzí přístavů také podporují počáteční hypotézu: Je třeba 

vytvořit projekty vycházející z globální reflexe nad celým územím přístavů. Menší, 

dílčí projekty bez zamyšlení se nad problémy z komplexnějšího hlediska vedou jen 

k dalším problémům v území.  

 

Financování projektů rekonverzí v Brestu, Lorientu a Saint-Nazaire se neobešlo 

bez propojení veřejných financí (samotné město, kraj, stát, evropské fondy) 

a soukromých investorů. 

 

Rekonverze jsou ve všech třech městech vedeny pomocí místních rozvojových 

společností SEM, které je ve Francii velice oblíbené a účinné. Jejich výhodou je, že 

mohou realizovat projekty, které nejsou krátkodobě ekonomicky návratné. Jsou to 
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soukromé společnosti, kde má ale zastupitelstvo města v držení 51% akcií (mají tedy 

kontrolu nad soukromou společností). 

 

Přínosy disertační práce 

Z vyhodnocení analýz příkladů vojenského a průmyslového dědictví přístavních 

měst Francie je vytvořen obecný model přístupu aplikovatelný na rekonverze 

vojenských a průmyslových areálů, které se nemusí nutně nacházet na břehu moře. 

Vedle průmyslových objektů byla v České republice svou původní funkcí opuštěna 

i řada vojenských objektů a území. Ministerstvo obrany prodalo nebo předalo 

pozemky a objekty městům (kolem 1 500 objektů). Také mnoho průmyslových 

území položených v blízkosti městských center (Kladno, Ostrava, Zlín) se může 

inspirovat postupy a příklady přístupů k průmyslovému a vojenskému dědictví 

přístavních měst na pobřeží Atlantiku. 

Výsledná práce přispěje do odborné diskuze týkající se rekonverzí památkových 

objektů 19. a 20. století. Na základě uvedených zahraničních příkladů přináší 

přehled a jakousi bilanci aktuálních přístupů k řešení uvedených problémů 

s vytyčením jak pozitivních, tak i negativních nebo sporných stránek jejich 

výsledných řešení. Tímto zhodnocením může být inspirací odborné veřejnosti 

(památková péče, architekti, městské úřady) řešící podobné otázky přístupu ke 

konverzi areálů. 

 

Metodika rekonverze vojenských a průmyslových struktur 

• Města nejdříve musí definovat potřeby města a své cíle.  

• Provedení technické studie a analýzy kvalit a problémů řešených objektů 

a území. Detailněji je postup rozebrán v kapitole 5.3.1 Návrh metody 

a přístupů. 

• Dalším krokem je konzultace architektů, urbanistů a programátorů. 

Mezinárodní soutěž je jedním ze základních pilířů úspěšné rekonverze. 
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Konzultovat odborníky nejen z domácího prostředí pomůže nerozhodným 

městům nalézt nový program a jeho možná řešení. Soutěž může také 

přispět k medializaci vojenského nebo průmyslového objektu 

(viz. ponorková základna v Lorientu). 

• Zapojení umělců a místních obyvatel do procesů a projektů rekonverze 

opuštěných přístavních území a budov přispívá ke snadnějšímu ztotožnění 

a přivlastnění si míst původně zapovězených vojenských a výrobních 

prostor. 

• Rozfázování realizace rekonverze. Každá fáze by měla být samostatně 

fungující jednotkou, i když by měla navazovat na celkový projekt.  

• Nalezení financování jednotlivých fází (město, kraj, stát, evropské fondy, 

privátní investoři) 

• Postupná realizace projektu. 

 

Programování rekonverze vojenských a průmyslových struktur 

Z řešených příkladů vyplývá, že nejjednodušší jsou kombinace funkcí. Jednotlivý 

mix funkcí (bydlení, průmysl, obchod, vybavení, kultura, volný čas) záleží na 

potřebách místa. 

 

Kulturní akce jsou jedním z prostředků řešení sociálních problémů a ke 

znovunavázání sociálních vazeb. Opuštěné továrny a průmyslová území tvoří 

zajímavý kontext pro nový umělecký zážitek intervence umělců. Je to prostor 

vyhledávaný umělci. Současné umění ve městech je klíčový komponent koncepce 

projektů rekonverze průmyslových a vojenských území a objektů v přístavech. 

Turistika je jedním z vektorů ekonomického rozvoje a diverzifikace měst. Jako 

hlavní funkce ale nejsou dostačující. Musí být doplněny buď průmyslem 

(např. Lorient), obchodem (např. Saint-Nazaire) a nebo bydlením (např. Brest). Pak 

může celek ekonomicky fungovat. Nahrazení původní funkce jednou jedinou velkou 

kulturní funkcí (muzeum, zábavní park) nebo městským vybavením (univerzita, 
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divadlo apod.) je pro menší města jako jsou Brest, Lorient a Saint-Nazaire 

neudržitelná.  

 

Souhrn největších omylů, které se stávají při rekonverzi průmyslového 

dědictví v přístavních městech  

• Bezmyšlenkovitá destrukce objektů za účelem získání volného místa 

v centru města a tím i volné ruky co se týče nových projektů je nebezpečná. 

Město se tak může připravit o kvalitní prostory, které by mu mohly pomoci 

podpořit jeho identitu v 21. století a podpořily by tak jeho ekonomický 

rozvoj.  

• Neucelený projekt rekonverze, který není založen na prohloubené studii 

a architektonických návrzích. 

• Snaha financovat projekt pouze z veřejných prostředků města. 

• Opomenutí důležitosti vysvětlit a informovat veřejnost, opomenutí 

propagovat kulturní kvality objektů a území. 

• Opomenutí konzultovat odborníky, architekty, urbanisty, studenty, 

programátory atd. 

• Opomenutí implikovat umělce do projektů urbanismu a architektury. 

Mohou přispět k oživení místa. 

 

Návrh doplňujících témat pro další výzkum 

Pro případný další výzkum doporučuje tato práce hlouběji prozkoumat vliv 

politických stran a politického zázemí na zastupitelstvu měst na projekty rekonverzí. 

Jelikož se jedná často o dlouhodobé projekty, které přesahují rámec volebního 

období, jsou náročnější na realizaci. Při změně politické strany se mohou změnit 

i priority rozvoje města a vedení urbanistických a architektonických projektů. 
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17 Abstract 

During World War II, seaports Brest, Lorient and Saint-Nazaire were heavily 

destroyed because of their strategic location on the Atlantic coastline. Those 

historical events could be considered as new opportunities for the seaports to realise 

new thoughts and ambitious architectural projects in order to improve the 

functionality of the urban organism.  

In these days, a new occasion has come. Military and industrial areas, which were 

always thoroughly separated from the town centres, have been now releasing from 

their original activity. There are huge free building sites in the middle of the cities, 

waiting for the urban architects. 

 

The thesis compares existing methods and develops suitable conversion processes 

in harbours territories for which primary function has been abandoned. The new 

method of proceeding could then be easily put into practice on towns, and not 

exclusively harbours, which are in similar urban situation as investigated harbours of 

France. Conversion of deserted military and industrial harbours’ architecture is a 

fairly important procedure for their next strategic and urban development. These 

procedures need a deep understanding of the problems and several analyses to give 

relevant solutions. Therefore, the aim of this work is to propose an optimal scientific 

method that makes possible the conversion of unused military and industrial areas 

located between city centres and coastlines or riverbanks. In this thesis, some 

significant examples are described and the reasons for their definite conversion 

processing are explained. Through current conversion examples in military and 

industrial French harbours heritage, this thesis aims to create a universal method 

which could be applied on larger territories range in need of conversion (e.g. in 

Czech Republic). 
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