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Kritéria a hodnocení průmyslového dědictví 

 

1. Aktuálnost tématu 

 Autor považuje zachování památek průmyslového dědictví na Slovensku za velmi důležité – 

zvláště v současné době zrychlující se globalizace. Nedostatečnou znalost historických souvislostí, ale 

i některých příčin a důsledků nedávných změn a současného překotného vývoje chápe jako 

potenciální nebezpečí pro udržitelný vývoj společnosti.      

 Velká část dosud existujících pozůstatků industriální epochy na Slovensku je přitom 

v současnosti aktuálně ohrožena a to i proto, že chybí jejich kvalifikovaný soupis. Autor proto  

navrhuje využít zahraničních zkušeností pro formulaci pravidel odborného hodnocení historické, 

kulturní a technické kvality potenciálu industriálního dědictví Slovenské republiky.  

 Zpracování takového metodického podkladu je velmi aktuální, protože až na základě této 

kvalifikované registrace industriálních památek bude možno zpracovat (a schválit) také odpovídající 

legislativní a finanční nástroje, které umožní jejich praktickou záchranu a nové využití.  

 Industriální objekty a areály objektivně vybrané na základě této odborné metodiky by měly 

být zakomponovány do vznikajících urbanistických konceptů měst, obcí i krajiny a respektovány 

v územním i stavebním řízení. Tento způsob umožní Slovensku zachovat historickou stopu vývoje 

svého osídlení a jeho genius loci. Tím může obohatit svůj turistický potenciál o další atraktivní 

lokality.    

 V počátečních fázích procesu záchrany a nového využití jedinečných industriálních prostorů 

mohou sehrát důležitou roli jednotliví občané, občanská sdružení a samosprávy nejenom při jejich 

mapování, ale také v průběhu „zkušebního“ využití některých z nich pro neziskové aktivity.  

 Poznámka: Téma záchrany industriálního dědictví a nového využití brownfields, kterým se zabývaly 

vyspělé státy již od 70. let 20. století, se stala v průběhu minulých pětadvaceti let velmi aktuální pro Slovenskou i 

Českou republiku. Oproti původním optimistickým představám po listopadu 1989 se nám však dosud nepodařilo 

ve větší míře prakticky využít zkušenosti z vývoje řešení této problematiky ve státech Evropy, USA, Japonsku atd.  

Historické industriální stavby i areály byly sice postupně zapisovány do Ústředního seznamu kulturních památek 

České republiky, což ovšem není praktickou zárukou jejich přežití!   

 Některé příčiny tohoto zpoždění byly spojené se „změnou režimu“ po r. 1989: překotnou nebo naopak 

zdlouhavou privatizací i nezkušeností politiků a ekonomů při jednání se zahraničními investory i příliš dlouhou 

absencí některých zákonů… Ještě léta po rozdělení republiky v r. 1993 byl i v ČR o opuštěné výrobní objekty a 

areály malý zájem i mezi architekty a odbornou veřejnosti – jen málo z projektantů mělo potřebné odborné 

technologické zkušenosti… Zcela chyběly potřebné legislativní a finanční nástroje.   

2. Zvolená metoda zpracování 

 Na území Slovenské republiky v současnosti právě probíhá evidence industriálního dědictví. 

V další fázi má následovat monitorování jednotlivých staveb a jejich posouzení Národním 

památkovým ústavem.  



 Autor upozorňuje, že kromě výběru památek, které je třeba chránit, je důležité zvolit také 

optimální způsob jejich opravy či rekonstrukce s různou mírou zachování autenticity. Rozhodl se 

proto prakticky vyzkoušet některá kritéria a alternativní způsoby hodnocení industriálního dědictví, 

které se používají v zahraničí a to v průběhu tvorby a projednávání územního plánu v Trenčíně. Jde o 

příklad procesů, které se odehrávají i v jiných městech na Slovensku. 

 Dosud slabou stránkou řízení a vyhodnocování těchto procesů je neodborně organizovaná 

účast veřejnosti, která bývá zahájena příliš pozdě a vedena spíše konfrontačně. Participace veřejnosti 

je v SR, ale i ČR stále „nový“ fenomén, který vyžaduje při projednávání účast odborníků z oboru 

sociologie a psychologie, nebo alespoň základy těchto znalostí u zadavatelů a zpracovatelů projektu. 

Tyto znalosti jsou důležité pro to, aby komunikace s občany přispěla ke kvalitě projektu využitím 

jejich detailních znalostí prostředí i praktickými zkušenostmi s dopady některých navrhovaných změn 

na kvalitu života atd.  

 Na druhé straně občanům chybí základní povědomí o „objektivních“ zákonitostech 

dlouhodobého vývoje osídlení, o významu některých nezbytných, ale důležitých, nepopulárních 

systémových opatření atd. pro budoucí fungování a rozvoj daného sídla. Spolupráce politiků a 

architektů s těmito humanitními profesemi je však i v ČR dosud v plenkách!  

 Autor na příkladu Trenčína představuje konkrétní postoje a kroky místních politiků, ale i 

veřejnosti. Na praktických příkladech je zřejmá celá šíře problematiky, kterou se musí město zabývat i 

v rámci veřejného projednávání návrhu územního plánu.  

 O výsledném úspěchu rozhoduje totiž nejenom samotná zdařilá architektonické konverze 

industriálních staveb, ale také – zejména pro veřejnost - pozitivní urbanistický dopad „fungování 

zachované památky“ na okolní území. Proto je v praktickém hodnocení potenciálu industriální 

památky tak důležité správně vyhodnotit i „společenský potenciál místa“ a s touto znalostí pak volit  

vhodné způsoby jejího nového využití nebo zpřístupnění - a to v širším urbanistickém i časovém 

kontextu.  (Podobně jako v odhadu tržní hodnoty parcely je zde „location“ velmi důležitým 

hlediskem!) 

 Získané zkušenosti mohou přispět k definování takového systému hodnocení, který umožní 

přesnější roztřídění a efektivní způsob záchrany všech typů objektů i areálů evidovaných na území 

Slovenské republiky.   

Poznámka: K převážně negativnímu postoji veřejnosti ke starým průmyslovým objektům přispívala 

v devadesátých letech absence „mediální“ osvěty v podobě informování občanů o zdařilých příkladech 

zachování či konverze průmyslových objektů v zahraničí. Jen ojedinělé příklady se občas objevily v tištěných 

médiích (převážně odborných), v publicistických pořadech ČT jen zcela výjimečně a bez potřebného komentáře!  

 Teprve v posledních letech roste povědomí o atraktivitě zachovaných a nově využitých objektech 

průmyslového dědictví v zahraničí, kde je obdivují a fotografují čeští studenti i někteří zasvěcení turisté. Toto 

oživení pozornosti odborné veřejnosti je třeba co nejdříve využít pro veřejnou odbornou konzultaci návrhu 

hodnotících systémů památkové ochrany průmyslového dědictví u nás. 

 Pro podporu konverze průmyslových objektů i větších komplexů je v České republice v současné době 

bezpochyby důležitý úspěch projektu Dolních Vítkovic, který se těší soustavné mediální podpoře Televizního 

studia Ostrava. (Bohužel kromě několika jedinců nikdo netuší, jak to všechno začalo…)  

 

 



3. Splnění stanovených cílů 

 Cílem bylo hledat možnost, zda a jak lze při hodnocení průmyslového dědictví Slovenska 

aplikovat systémy hodnocení průmyslového dědictví využívané v zahraničí. Autor ve své práci 

zasvěceně popisuje úspěšné, i když rozdílné přístupy záchrany na některých příkladech a upozorňuje 

na některá zajímavá kritéria, která jsou pro tyto systémy charakteristická a určující. 

 

UNESCO používá kritéria pro výběr památek světové úrovně – např.  Tomioka Silk Mill nabízí v části 

areálu i prostředí se zachovaným původním strojním vybavením, což dodává této památce 

jedinečnou světovou autenticitu.    

Herity Global Evaluation System (HGES) klasifikuje památky podle celkového dojmu a přitažlivost pro 

návštěvníky a používá i některé další specifické charakteristiky. 

Metodika Brno- Vídeň 45 – 79 vytvořila specifická kritéria pro hodnocení staveb realizovaných 

v období 1945 - 1979 

 

 Práce obsahuje konkrétní poznatky a zkušenosti s využitím těchto postupů a současně řadu 

dalších postřehů z terénních průzkumů, mezinárodního studentského workshopu a vlastních 

projektů.  

 Autor v závěru doporučuje doplnit do vznikajícího systému subjektivních (expertních) 

hodnotících hledisek také kritéria v podobě bodové hodnotící škály, aby bylo možno použít metody 

multikriteriálního hodnocení. Upozorňuje také na důležitost vypracování strategie záchrany objektu, 

která zabezpečí jeho další využívání a tím i jeho úspěšnou integraci do okolního prostředí.  

 

4. Původní výsledky řešení vědeckého problému  

 

 Práce představuje zajímavé zkušenosti z přípravy a projednávání konceptu územního plánu 

v Trenčíně, které mohou obohatit metodické postupy projektování záchrany a nového využití 

průmyslového dědictví nejenom na Slovensku – ale i v České republice:  

  

Spolupráce města, aktivních odborníků a veřejnosti: Iniciativa TST (Trenčín si Ty): 

Příklad, který se může stát inspirací pro zvýšení praktických dovedností architektů, ale i úředníků a 

politiků v různých formách spolupráce s veřejností: Odborná skupina, která vznikla ve spolupráci 

s městem, jejímiž členy jsou odborníci z oblasti architektury (včetně hlavního architekta města 

Trenčín), urbanismu, kultury (a občanských sdružení?), pořádá veřejné diskuse s odborníky týkající se 

Centrální městské zóny (CMZ). Témata diskusí se zaměřila na dopravu, ekologii, památky a 

ekonomiku.  

 

Význam urbanistického kontextu a společenského vnímání památky pro její nové využití: 

Proces připomínkování konceptu územního plánu Trenčína upozornil na překvapivě vysokou hodnotu 

městotvorného potenciálu brownfieldů v blízkosti městského centra. Ukázalo se totiž, že objekty, 

které nejsou v evidenci krajského památkového úřadu, měly ve skutečnosti historický význam pro 

industrializaci města, ovlivnily důležité prostorové i provozní návaznosti a vtiskly do jeho panoramatu 

svou charakteristickou podobu. Tato zkušenost upozorňuje na to, jak důležitý je pro způsob nového 

využití industriální památky její historický i současný kontext v rámci širšího osídlení.   

 



5. Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxe 

 

 Přínosem pro objektivní odborný postup klasifikace historických objektů a areálů průmyslové 

epochy na Slovensku mohou být zkušenosti s hodnocením industriálního dědictví i způsobem jeho 

dalšího využití ve světě a také způsob zpracování a výsledky přiložených projektů. 

Práce se může stát pramenem informací o jednotlivých projektech i různých metodách mapování a 

vyhodnocování památek industriální epochy. 

 Slovenský překlad prezentačního materiálu HERITY a přednášky zástupce presidenta této 

společnosti Prof. Luize Miguela Oosterbeeka, kterou přednesl na konferenci v Římě v r. 2012, se 

může stát zdrojem aktuálních informací o vývoji metodického přístupu hodnocení průmyslového 

dědictví.  

 

       6. Formální úprava disertační práce 

 

 Členění práce odpovídá formálním požadavkům.  

 V zájmu lepší čitelnosti by některé obrazové přílohy měly být před zmenšením upraveny - ve 

všech případech se to týká zvolené velikosti písma, v případě obrázků č. 3.6 a č. 5. 2. i jejich obsahu.   

   

 Pro veřejnou prezentaci práce je třeba opravit některé překlepy v textu. 

 

 

7.  Jednoznačné stanovisko, zda práci doporučujete – nedoporučujete  k obhajobě 

  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Brně dne 4. 8. 2014 

Ing. arch. Eva Staňková 

Luční 30 

616 00 Brno 

 

 

 

 


