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1  ÚVOD 

1.1 VYMEZENÍ TÉMATU A ANALÝZA STAVU 

 

Průmyslové dědictví Čech a Moravy představuje významné hodnoty. V povědomí 

veřejnosti, politických kruhů i představitelů měst je  tento význam  podceňován. 

Objekty i technologické vybavení četných  továren,  byly v průběhu druhé poloviny 

minulého  století, byť bez údržby a technologických inovací, maximálně využívány,  

jsou  dokumenty mezinárodního věhlasu a exportu některých našich tradičních 

odvětví, našeho průmyslového dědictví. 

 

V posledním období jsme svědky zániku  ještě donedávna významných 

průmyslových podniků i jejich stavebních struktur. Nepřežily intenzivní  

jednostrannou podnikavost nových majitelů a developerů ,kteří zájem o kulturní a 

sociální tradice  nahrazují  akceptováním nových společenských priorit. 

Konzumnímu využívání bývalého průmyslového prostředí  ustupují  tovární areály a 

jejich objekty, Nejedná se jen o konverze, ale bohužel o demolice, znamenající 

nenávratnou ztrátu. 

 

Negativních příkladů přístupu nových majitelů je možno jmenovat více. Patří 

mezi ně nedávné zbourání bývalých továrních objektů č.24-26 v areálu bývalé FY 

Baťa, dnes v majetku společnosti CREAM. Tyto památkové objekty podlehly 

záměru nového majitele v rozporu s památkovou péčí. A na jejich místě vznikne 

nová skupina objektů poplatná současnému konzumnímu způsobu života. 

 

1.2 CÍL PRÁCE 

 

Cílem dizertační práce je přispět k lepšímu poznání průmyslového dědictví a 

zajištění jeho účinnější ochrany. Práce se zaměří na studium společenské situace, 

analýzu a vyhodnocení průmyslového dědictví jednoho z nejvýznamnějších odvětví 

období industrializace  - textilního průmyslu v Brně. Práce poukáže na nedostatky 

v ochraně, spočívající v nedostatečném monitorování průmyslového dědictví v ČR, 

chybějících jednotných hodnotících kritérií, nedostatečné legislativě, která 

neošetřuje historický stavební fond, který není zapsán v Ústředním seznamu 

památek. Aktivním zapojením doktoranda do mezinárodních projektů, budou 

shromážděny, studovány a analyzovány zahraniční přístupy k ochraně, záchraně a 

hodnocení průmyslového dědictví. Práce se zaměří na účinnost dalších aktérů, kteří 

vedle památkářů přispívají k záchraně dědictví. V závěru budou formulována 

doporučení pro vytváření metodiky hodnocení průmyslového dědictví. 
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1.3  METODA PRÁCE 

 

V dizertační práci byl studován legislativní rámec péče o průmyslové dědictví, 

mezinárodní charty, úmluvy, memoranda, výstupy a doporučení z mezinárodních 

konferencí. 

V kapitole věnované průmyslovému dědictví města Brna byla analyzována 

současná situace v oblasti textilních továren, nejdůležitějšího odvětví v období 

industrializace. Textilní továrny byly motorem rozvoje města Brna, výrazně se 

vepsaly do jeho urbanistické struktury. Vyznačovaly se typickou architekturou.  

Práce dokumentuje co zbylo z tohoto období? 

Práce analyzuje roli památkové péče i odborných pracovišť magistrátu při 

zachování, spíše destrukci tohoto dědictví. Práci přispěli i konzultacemi 

studentských prací - studií nového využití textilní továrny. V těchto pracích i 

v samostatných projektech konverzí, ve kterých byl doktorand řešitelem, byla 

uplatněna další vědecká metoda SWOT. Při aktivní účast na mezinárodních 

projektech byla uplatněna metoda sběru dat k shromáždění přístupů a práce 

s průmyslovým dědictvím v evropských zemích.   

Závěr práce spočívá v syntéze a aplikaci k formulování doporučení ke spolupráci 

se zahraničními partnery pro zpracování kritérií hodnocení průmyslového dědictví, 

nezbytných pro výběr určené k ochraně a záchraně pro příští generace.       

Metoda brainstorming byla užita při mezinárodních workshopech. 

 

1.4 STRUKTURA PRÁCE  

 

První kapitola vymezuje řešenou problematiku a definuje cíle práce. Dále 

popisuje metody, podle kterých se postupuje, a zabývá se samotnou strukturou 

práce. 

  

Druhá kapitola provádí náhled do problematiky kulturního dědictví. Vysvětluje 

pojmy průmyslové archeologie a upřesňuje segment zájmu dizertační práce na 

klasifikaci průmyslových památek a na jejich metodu nového funkčního využití – 

konverzi. 

 

Třetí kapitola definuje oblast, na které bude problematika průmyslového dědictví 

zkoumána. Popisuje vývoj textilního průmyslu v Čechách a na Moravě. Následně 

pak v samotném Brně průmyslové dědictví na Moravě. Kde dle vybraných hledisek 

analyzuje stav jednotlivých opuštěných areálu textilního průmyslu. Dále pak 

popisuje hodnocení průmyslového dědictví v Brně a studentské vize jeho 

budoucnosti. 

 

Čtvrtá kapitola popisuje přístup k ochraně průmyslového dědictví v několika 

vybraných evropských městech. Přístup k ochraně průmyslového dědictví 
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v evropských zemích. V Rakousku, kde byla tato problematika řešena v rámci 

projektu AKTION. V Německu kde jsem pozoroval sběr dat a hodnocení kulturního 

dědictví v rámci mezinárodního workshopu. V Portugalsku, kde se popisuje na 

projektu užití hodnotících kritérií dle HERITY. 

 

Pátá kapitola řeší postavení jednotlivých aktérů záchrany průmyslového dědictví 

a vztahy mezi nimi. 

 

Šestá kapitola popisuje důležitost sociálních sítí jako nové platformy pro diskuzi 

na poli záchrany průmyslového dědictví. Popisuje jednotlivé způsoby, díky kterým 

lze na sociálních sítích tuto problematiku uchopit.  

 

 

Sedmá kapitola obsahuje závěr práce. Vyhodnocení a doporučení. 

 

Osmá kapitola obsahuje přílohy, které se týkají přednášek, jež o problematice 

proběhly v rámci mezinárodní spolupráce a workshopů. 

 

Devátá uvádí použité prameny a literaturu.  

 

Desátá je přehled uveřejněných prací autora a jeho hlavních aktivit během 

doktorandského studia.  

 

Jedenáctá je seznam použitých obrázků a ilustrací 

 

 

2  PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ 

2.1 KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

 
Kulturní dědictví je samo o sobě velmi široký pojem, za kterým se ukrývají všechny fyzické 

stopy činnosti člověka kolem nás, jeţ se nám dochovaly. Je to pro nás zásadní zdroj 
informací o vývoji lidstva, řemesel, technologií a umění, který zároveň pomáhá osvětlit i 
běţný ţivot a činnosti obyčejných lidí v různých etapách naší historie. Oficiálně se za kulturní 
dědictví dle Organizace OSN pro výchovu vědu a kulturu povaţují:1 

památníky (architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či 
struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jeţ mají 
výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy); 

skupiny budov (skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své 
architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, 
umění či vědy); 

                                           
1
 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (The Convention concerning the Protection of World Cultural and 

Natural Heritage) z roku 1972. 
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lokality (výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa 
archeologických nálezů mající výjimečnou světovou hodnotu z dějinného, estetického, 
etnologického či antropologického hlediska). 

 
Naše správa památek, lokalit a kulturního prostředí musí vycházet z poznatku, ţe se jedná 

o správu neobnovitelných zdrojů. Jejich ztráta můţe být nenahraditelná, proto je třeba mít 
pravidla jak s nimi pracovat a spravovat je s vizí v dlouhodobé perspektivě. Vţdyť kulturní 
památky a lokality jsou pro nás zdrojem neocenitelných estetických a emocionálních záţitků. 
Z jejich záchrany, ochrany a následujícího aktivního vyuţívání svého kulturního dědictví můţe 
tak profitovat celá naše moderní společnost. 

 

Významnou součástí kulturního dědictví je dědictví průmyslové, které je dokumentem 
období industrializace na území České republiky. Navzdory relativně krátkému období 
industrializace zanechala výrazné stopy. Do urbanistické struktury českých měst a do krajiny 
se vepsaly továrny a výrobní objekty značného významu, které dnes tvoří průmyslové 
dědictví naší země. Většina kulturní krajiny, která nás kaţdodenně obklopuje, nabyla své 
podoby právě v tomto krátkém časovém úseku, který trval od druhé poloviny 19. století do 
druhé poloviny století 20. a zanechal zde urbanistické a architektonické památky, jenţ 
nejvýrazněji popisují vývoj společnosti. v této době.  V průmyslově vyspělých zemích, kde u 
útlumu průmyslové výroby došlo v souvislosti s krizí v 70. letech minulého století, vytvořili 
odborníci systém obnovy a rehabilitace průmyslové architektury jako součásti kulturního 
dědictví. 2 

Aţ do 70. let 20. století můţeme v celosvětovém měřítku zaznamenat nezájem o období 
industrializace.  

 

Dnes je kulturní svět bere na vědomí a pokouší se zachovat nejreprezentativnější 
představitele průmyslového dědictví. V České republice první projekty na záchranu a 
realizace nového vyuţití opuštěných průmyslových areálů a jejich staveb se objevují aţ 
v devadesátých letech 20. století. 3 

Společenské a ekonomické proměny 90. let, nové majetkoprávní vztahy, ale především 
chybějící kritéria a metody vyhodnocování průmyslového dědictví a chybějící 
památková ochrana, jsou často příčinou destrukce a bourání uvolněných průmyslových 
staveb a technických zařízení. 

 

Cílem dizertační práce je přispět právě k pokrytí tohoto deficitu. Nově definovaná kritéria a 
metody vzniklá vyhodnocením mezinárodních zkušeností s touto problematikou v kombinaci 
s českými specifiky by měla napomoci k zvrácení toho trendu, kdy fakticky ztrácíme důleţité 
průmyslové kulturní památky připomínající naši historii.  Česká republika má tradici 
průmyslové exportní země. To se týkalo obou předešlých Československý republik i českých 

                                           
2
 LeCreusot – Kolokvium věnované průmyslovému dědictví se konalo v Le Creusot ve Francii 19. aţ 22. září 1976. Definovalo 

pojem „Průmyslové dědictví“ jako soubor movitých a nemovitých památek, soubor písemných grafických, fotografických dokumentů 
průmyslové výroby. 
3
 ZEMÁNKOVÁ, Helena : Tvořit ve vytvořeném 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické: Akademické nakladatelství CERM, 2003. 

157s. ISBN: 80-214-2368-X 
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a moravských zemí, jako součástí Rakousko-Uherské monarchie. Z toho plyne i velké 
mnoţství objektů a připomínek na průmyslové dědictví. Ne vše musí být zachováno, ale 
právě chybějící kritéria a metody pro důsledné analýzy a klasifikaci průmyslového dědictví 
jsou nezbytné pro jeho ochranu, konzervování, konverze a pro management jeho kvality.  

Ze široké škály průmyslových odvětví se zaměřím na textilní průmysl, bohatě rozvinutý 
v českých a moravských městech v  období industrializace a na textilní továrny, dokumenty 
jednoho z nejvýznamnějších odvětví v Brně. 

 

2.2 PRŮMYSLOVÁ ARCHEOLOGIE 

 

Ne celé průmyslové dědictví má stejnou hodnotu. Studiem nejen technických hodnot, ale 
historického významu se zabývá nově vzniklá vědecká disciplína průmyslová archeologie, 
která by měla zabránit všem zbytečným destrukcím. (viz. Industrial Archeology. History and 
metodes. Přednáška profesora  Gerharda Stadlera z TU Wien , v rámci projektu  Aktion 63p8, 
2012) 

 

2.3 KLASIFIKACE PAMÁTEK 

 

Klasifikace památek je podstatná pro jejich ochranu, záchranu a práci specialistů s 
 průmyslovým dědictvím.  Je významná i pro zvýšení atraktivity památky pro místní obyvatele 
a turisty. 

„ Za kulturní památky podle zákona č.20/1987Sb. prohlašuje ministerstvo kultury ČR 
nemovité a movité věci popřípadě jejich soubory, 

a) které jsou významnými doklady historického vývoje, ţivotního způsobu a prostředí 
společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce 
člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, 
umělecké, vědecké a technické, 

b)které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem". 
  "Památková péče zajišťuje ochranu kulturního dědictví. Dotýká se nejen orgánů veřejné 

správy, ale především velmi širokého okruhu subjektů, vlastníků kulturních památek a 
vlastníků nemovitostí leţících v památkově chráněných územích. Cílem památkové péče je 
poznávat, chránit, uchovávat a zprostředkovávat a předat dalším generacím památkový fond. 

Základním právním předpisem je zákon o státní památkové péči č.20/1987 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů včetně vyhlášky ministerstva České socialistické republiky č. 66/ 
1988Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb.,  o státní památkové 
péči. 4 

V České republice jsou stavby a areály souboru staveb Nařízením vlády prohlašovány za 
kulturní památku, MK ČR prohlašuje objekty i jejich areály za národní kulturní památku.  

         
Územní ochrana spočívající ve stanovení OPP – ochranného pásma, je vyhlašována 

rozhodnutím odboru kultury města. 

                                           
4
 Ministerstvo kultury ČR, Odbor památkové péče, : Koncepce památkové péče na léta 2011 – 2016, Schváleno vládou ČR 20.07. 
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Příkladem MZP – Památková zóna města Zlín  
 

Významná stavba nebo soubor staveb je zařazen do Indikativního seznamu pro zapsání 
na Seznam světového dědictví UNESCO. V roce 2008 ministři kultury zemí EU ustanovili 
nové ocenění památkově významných staveb nebo jejich souborů – label Evropské dědictví. 

Světové dědictví je zapsáno na WORLD HERITAGE LIST. 
 

Klasifikaci průmyslového dědictví byly věnovány přednášky  doktorandů ing.arch. Oldřicha 
Navrátila a ing.arch. Radovana Zelíka  Klasifikace průmyslového dědictví v České  a 
Slovenské republice , Kritéria UNESCO a HERITY, v rámci projektu Aktion  63p8 v roce 
2012. Jejich celé znění je v příloze 2 a 3.  

 
2.4 METODA KONVERZE – NOVÉ FUNKČNÍ VYUŽÍVÁNÍ OBJEKTŮ 

 

Konverzí označujeme souhrn procesů, jimiţ po zániku původního účelu stavby či souborů 
staveb tyto prostorové struktury zachováváme a příslušným způsobem upravujeme pro nové 
vyuţití tak, aby dále slouţily pro nově vybranou funkci. V poslední době se začíná spolu 
s označením conversion uţívat termín  adaptive re-use. 

Takový proces se můţe týkat vybrané budovy, nebo zahrnout větší územní část města, 
bývalou továrnu nebo celou průmyslovou zónu. Pak se setkáváme s novým termínem re-
designing urban space, a to navíc ve spojení s udrţitelným rozvojem města,  suistainable 
development. 5  

 
Jen pár příkladů dokumentuje osvícenost nových majitelů a zájem o záchranu a nové 

vyuţití průmyslového dědictví příkladem je " Cílová podoba národní kulturní památky" v Dolní 
Oblasti Vítkovice a.s., programová studie pro MMR ČR. Její součástí byla urbanistická studie 
vyuţití a zpřístupnění areálu NKP ve vlastnictví Vítkovice a.s. 

Objednatelem byly Vítkovice a.s. Ostrava -Vítkovice , generální ředitel a předseda 
představenstva ing. Jan Světlík Řešitelem: prof. Helena Zemánková a autorský kolektiv 
SUDIO Z Brno 

V závěru studia na Fakultě architektury zadání mojí diplomové práce spočívalo v návrhu 
nového vyuţití průmyslového areálu  Dolní Oblasti Vítkovice v Ostravě a diplomová práce 
byla návrhem konverze jedné ze staveb v DOV Ostrava, proměně VI.energetické ústředny na 
Svět Techniky. 

            
 

Příkladem návrhu konverze bylo i tematické zaměření mezinárodního workshopu v Brně 
REVITALISATION OF THE PRISON HOUSE v zimním semestru 2010. 

Pracoval jsem jako doktorand na shromáţdění dokumentace a přípravě workshopu. 

                                           
5
 Zemánková H. Problematika konverze průmyslového dědictví , NOVÝ ŢIVOT OPUŠTĚNÝCH STAVEB, stavební kniha 2013, 

ČKAIT 
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Mezinárodní účast profesorů a studentů z UdS Firenze, HTW Saarbrucken, FA VUT Brno, 
ENSA Nancy, bylo zárukou výměny zahraničních zkušeností a přístupů ke kulturnímu 
dědictví Brna. Výsledky ukázaly, jak studenti z evropských zemí mohou být aktivními 
aktéry záchrany kulturního dědictví. 

Původní objekt  byl v Brně, ulici Cejl postaven pro v r.1772 jako přesunutý sirotčinec  
z bývalé jezuitské koleje. Velkoryse koncipovaná stavba byla umístěna na severní straně 
ulice Cejl, kde končila zástavba předměstí. Biskup Chorinský zde vysvětil kapli sv. Anny 
v roce 1779. Byla to poslední stavba realizována v sirotčinci.  

V roce 1784 císař Josef II. Sirotčinec zrušil. Z areálu vznikla káznice, kam byla přesunuta 
většina lehčích vězňů ze Špilberku.   

Kolem roku 1825 bylo do káznice vestavěno příčné křídlo a v letech 1843 – 1844 byl 
objekt výrazně přestavěn podle projektu Josepha Seiferta. Byl zde vytvořen nový 
reprezentativní vstup z ulice Cejl  - trojdílná dispozice členěná iónskými sloupy. 

Po roce 1948 prošlo objektem mnoţství politických vězňů. Tento areál je příkladem 
průběţné funkční i stavební proměny. V 90. letech min. století se stavba dostala na seznam 
brněnských brownfieds a ačkoliv je klasifikována jako kulturní památka, čekalo se dlouho na 
její nové vyuţití. 

Tento čas nastal na podzim 2010, kdy primátor města Brna podpořil záměr, aby se areál 
stal Design centrem a přidělil areál brněnským výtvarníkům. 

Revitalizace bývalého vězení – jeho konverze na Design centrum se stala zadáním 
mezinárodního workshop, nad kterým primátor města převzal záštitu. 

Mezinárodní kolektivy pracovaly přímo v prostředí uvolněného, ale značně poškozeného 
areálu. Konzultanty byli brněnští architekti a především výtvarníci.  Na závěr týdenní práce 
zde byla pro brněnskou veřejnost uspořádána výstava  posterů  - vizí a návrhů konverzí. 
Následovaly diskuze výtvarníků a přednášky odborníků. 

Workshop zviditelnil podíl mladé generace na záchraně kulturní památky. 
 

Práce s průmyslovým dědictvím ve prospěch nové funkce nebo rozšíření poţadavků 
funkce stávající, se můţe řešit dostavbou, nadstavbou , vestavbou. 

Úspěšným příkladem je dostavba nové vstupní haly nádraţí Svinov. 
Výpravní budova ţelezničního nádraţí Svinov. Byla uvedena do provozu jako součást 

úseku Lipník- Bohumín Severní dráhy Ferdinandovy roku 1847, rozšířena v 70 .letech 19.stol 
a roku 1895, prohlášena za kulturní památku na základě koncepce ochrany ostravské 
průmyslové aglomerace a architektonicky rehabilitována formou kontrastu mezi soudobou 
architekturou a reprezentativní podobou konce 19.stol. 6 

 

3  PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ NA MORAVĚ 

 

V polovině 90. let min. století vypsalo MKČR několikaletý projekt na zmapování 
průmyslového dědictví. Šest let prof. Helena Zemánková s kolektivem kolegů a studentů 

                                           
6
 KUČOVÁ Věra, MATĚJ Miloš : Industriální soubory v Ostravě , vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví 

Unesco  ISBN 978-80-85034-01-1 
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pořizovala přímo in situ dokumentaci průmyslových areálů Jiţní Moravy, a to v podmínkách 
končící výroby, tenčících se archivech i pro dědictví  nepříznivých nových majetkoprávních 
vztazích. 

„Bylo to pivovarnictví, výroba cukru -  našeho bílého zlata, brněnské textilky, pro jejichţ 
četnost se Brno nazývalo moravským Manchesterem. 

Studovali jsme typologii odvětví, charakteristickou architekturu a její detaily, roli 
průmyslových areálů v urbanistické struktuře moravských měst a krajiny. 

Databázi bylo moţné v některých případech doplnit doporučeními k záchraně a studiemi 
nového vyuţití.“ 

Databázi jihomoravských, často jiţ bývalých, výrobních areálů prof. Helena Zemánková 
vyvěsila na intranetu na Fakultě architektury v Brně. A dala k disposici studentům na 
http://www.fa.vutbr.cz/home/zemankova/  výstup z Programového projektu MKČR č.5/96 
Výzkum industriálních a technických areálů a objektů 1996- 2001 . 

„Povaţuji předávání zkušeností při zadáních ateliérových studentských a doktorandských 
prací v oblasti konverzí za nesmírně důleţité. 

Vzniká nová generace připravená pro práci s průmyslovým dědictvím, nová šance pro jeho 
zachování.“ 7  

 
3.1 PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ – TEXTILNÍ PRŮMYSL V ČECHÁCH A 

NA MORAVĚ 

 

Textilní průmysl, byl jako součást zpracovatelského průmyslu na území Čech a Moravy 
jednou z hnacích sil hospodářství od přelomu 18.-19. století aţ do 30. lech 20. století, kdy 
nastal jeho ústup ve prospěch jiných oborů. Zásadní impulzy pro prudký rozvoj textilních 
manufaktur na území Čech, Moravy a Slezska byly dva. Prvním bylo zrušení nevolnictví na 
konci 18. století, které uvolnilo obrovské mnoţství pracovní síly dříve vázané na feudálních 
panstvích. Druhým byla politická situace na začátku 19. století, kdy došlo v rámci válečného 
konfliktu ke kontinentální blokádě Britským impériem. To způsobilo nedostatek anglického 
textilu v Evropě, který tehdy ovládal trh. Vyřazení konkurence umoţnilo razantní navýšení 
výrobních kapacit a rozšíření oblastí vývozu. V 18. a 19. století byla většina textilního 
průmyslu umístěna v Čechách severních, východních a Slezsku. To bylo zapříčiněno tím, ţe 
tehdy k nám většina technologie přicházela z Německa. Německo bylo zároveň hlavním 
odběratelem a jako tehdy vyspělejší stát vyuţívalo levnější pracovní síly v pohraničí 
Rakouska-Uherska. Jak vidíme, tato praxe není výmyslem managementu aţ ve 20. století. 

Zlatá éra Českého textilního průmyslu jako celku zavládla na sklonku Rakousko - 
Uherského císařství. V této době České země produkovaly 80% veškeré textilní výroby celé 
říše. Ne nadarmo se Brno jiţ tehdy nazývalo moravským Manchesterem, protoţe tu byla 
nejvyšší koncentrace textilního zpracovatelského průmyslu. Přesto, ţe byla koncentrace 
textilních manufaktur v Brně vysoká hned od počátku, jiţní Morava, jako celek zaostávala 
s velkým odstupem v procentuálním podílu za severními a východními Čechami.  

                                           
7
 Zemánková Helena , INDUSTRIAL HERITAGE OF SOUTH MORAVIA – textile industry, brewery,sugar factories, abstract 

přednášky  v rámci projektu Aktion 63p8 v roce 2012 
 

http://www.fa.vutbr.cz/home/zemankova/
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3.2 PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ MĚSTA BRNA 

 
Brno jako město mého bliţšího zájmu mělo pro rozvoj textilního průmysl ideální podmínky. 

Mělo vodní toky a dlouhou tradici jejich vyuţívání. Bylo blízko dodavatelům základní suroviny, 
kterou byla moravská a uherská vlna. Neexistoval zde soukenický cech, který v jiných 
oblastech tvrdě hájil svá práva a bránil rozvoji, protoţe měl oprávněně strach, ţe bude 
vytlačen manufakturami. Brno bylo přirozeně dobře napojeno na vídeňský „trh“ a po válkách 
s Pruskem, při kterých Rakousko-Uherské císařství ztratilo velkou část Slezska, byla 
vládnoucími kruhy podporována industrializace Moravy. První brněnská textilní manufaktura 
je datována do roku 1763. Nebyla v Brně přímo zaloţena. Byla sem vlastně přestěhována. 
Šlo tehdy o kladrubskou manufakturu na výrobu sukna. Rozvoj byl v následujících letech 
překotný. Jiţ v roce 1780 bylo v Brně 26 textilních manufaktur. Blízkost „vídeňského centra“ 
měla i další výhody. Hlavními bylo brzké napojení na ţelezniční sít a „know how“, která sem 
díky blízkosti hlavního města říše proudila. Brno bylo s Vídní spojeno ţelezniční tratí v roce 
1839 a brzy nato proudily výrobky z Brna do všech koutů Evropy. Uţ tehdy se brněnské 
výrobky vyváţely aţ do Turecka. O vyspělosti technologické úrovně textilních dílen v Brně 
svědčí i to, ţe zde byl v roce 1802 sestrojen první spřádací stroj v Rakousko-Uherské 
monarchii. Není jistě bez zajímavosti, ţe jiţ tehdy šlo vlastně o průmyslovou špionáţ, protoţe 
stroj byl sestrojen podle plánů zcizených v Británii. Dalším důleţitým prvenstvím bylo uvedení 
prvního parního stroje do textilní výroby v roce 1814.  

 

3.3 SOUČASNÁ SITUACE BROWNFIELD V BRNĚ 

 

BROWNFIELD je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, 
zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, 
rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by 
proběhl proces jeho regenerace. 8 

 
Politické a hospodářské podmínky po roce 1989 způsobily ve městě Brně, známém svou 

rozvinutou průmyslovou základnou, řadu zásadních změn. Došlo k ukončení nebo 
k výraznému omezení tradiční výroby v řadě starších průmyslových areálů a současně 
ke značnému posílení sektoru sluţeb. Výroba malých a středních podniků se s postupnou 
orientací na technologicky vyspělá odvětví přesunula do nově vzniklých průmyslových zón 
a technologických parků, nabízejících lepší infrastrukturu a zázemí pro jejich podnikání. 
Důsledkem toho byl prudký růst počtu brownfields v Brně. 

Na území města Brna evidujeme ke konci roku 2012 přibliţně 400 ha tzv. brownfields. 
Město Brno si dle lokálních podmínek nastavilo tyto parametry, které určují jaké plochy do 

                                           
8
 Definice brownfield dle Národní strategie regenerace browfieldů agentury pro podporu podnikání Czechinvest, 2008. 

 



 11 

kategorie brownfield patří. 9 Revitalizace takových neefektivně fungujících lokalit je jednou 
ze základních podmínek udrţitelného rozvoje. Významnou částí brněnských brownfieldů jsou 
právě areály textilních závodů, které zasáhla restrukturalizace českého průmyslu 
v devadesátých letech 20. století doslova zničujícím způsobem. Tradice Brna jako 
„Moravského Manchesteru“ byla ukončena a v relativně krátkém čase hrozí, ţe zmizí i 
památky průmyslového dědictví na tuto zásadní éru našich dějin.  

V dizertační práci se snaţím zmapovat hlavní lokality textilního průmyslu v Brně a to 
z několika základních hledisek.  

 
Hledisko :        Památkové ochrany  
                       Historicko – dokumentační  
                       Architektonicko a městotvorné  
 
3.4  HODNOCENÍ PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍ – TEXTILNÍ 

PRŮMYSL V BRNĚ 

 
Dizertační práce v předcházejících kapitolách ( 3.1-3.12) shromáţdila údaje o hlavních 

brněnských textilních areálech a srovnatelně je vyhodnotila z hledisek historicko - 
dokumentačních, architektonických, urbanistických a městotvorných i jejich památkové 
ochrany. 

Na základě analýzy jednotlivých textilních areálů je moţné stanovit charakteristické 
parametry, které by následně měly být aplikované pro všechny textilní továrny v Brně. Tento 
postup potřebný pro zacházení s brněnským průmyslovým dědictvím doposud chybí.  

Přitom se jedná o postup důleţitý, jako základ pro vytvoření metodiky kritérií hodnocení 
textilního průmyslu v konkrétním období a odpovídá vědecké metodě konkretizace. 

Jaké výsledky dizertační práce při shromáţdění a analyzování materiálů přinesla? 
 

Hledisko historicko – dokumentační 
 

Četné shromáţděné informace o brněnských textilních továrnách dokumentují bohatou 
historii tohoto průmyslového odvětví. 

Zajištění ochrany tohoto historického fondu se neobejde bez důkladného monitoringu, 
podrobného odborného zmapování toho co zůstalo z průmyslového dědictví, a které chybí. 

 

Hledisko městotvorné 
 

Textilní továrny v Brně v době svého vzniku byly stabilizujícími prvky v územní struktuře 
Brna. Mezi řekou Svitavou a vodními kanály, které zde byly vytvořeny pro technologické 
účely, vznikly „ostrovy“ s výstavbou výrobních a pomocných objektů. (Textilní továrny 
v Husovicích a Obřanech) 

                                           
9
 Odbor územního plánování a rozvoje magistrátu města Brna. 
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Tam kde se průmyslový areál dostal do těsné blízkosti historické městské zástavby, textilní 
továrna vytvořila městský blok ( textilní továrna na Příční ul. a na Vlhké ul.). Další z textilních 
továren se podílely architekturou uličních fasád na charakteru městských  tříd ( bývalý 
Moravan a Mitop  při ul. Bubeníčkové) 

Neznalost a nepochopení role průmyslových areálů v urbanistické struktuře, nedostatečná 
malá angaţovanost politiků, neznalost a ekonomické ambice nových majitelů, jsou v rozporu 
se záchranou průmyslového dědictví. 

Bohuţel mnohdy i architekti vyzvaní k řešení budoucnosti uvolněných textilních areálů 
nepřinášejí vţdy návrhy dokumentující citlivý postoj k průmyslovému dědictví. Často souhlasí 
s úplným odstraněním továrny a přitom nově navrţená výstavba nerespektuje urbanistickou 
strukturu města, městské bloky, architektonické akcenty. 

   
Hledisko architektonické 
 
Brněnské textilní továrny jsou typické „etáţovky“, s charakteristickou architekturou a 

flexibilním, univerzálním půdorysem, jenţ vytváří předpoklad pro nové funkční vyuţití. 
Pouze jedna z uvolněných textilních továren tuto příleţitost vyuţila a tou je bývalý Moravan 

na ul. Bubeníčkové. Právě díky své nové obytné funkci je tato konverze v českých poměrech 
doslova ojedinělá – z někdejších továren se u nás obvykle dělají především obchody (např. 
brněnská Vaňkovka), méně pak kancelářské budovy či kulturní, zatímco přestavby výrobních 
objektů na bytové jednotky jsou relativně vzácné. Pár takových projektů uţ sice bylo 
realizováno (praţský Nuselský mlýn, projekt U zámeckého rybníka ve starém pivovaru ve 
Škvorci), ale co do počtu vzniklých bytových jednotek je mezi nimi rekonverze továrny 
Moravan výjimečná. 

 
Památková ochrana 
 
Ţádná z brněnských textilních továren není zapsána na Ústředním seznamu památek. 

Historickému fondu, který není zapsán na seznamu „památkáři“ nevěnují dostatečnou 
pozornost. Jen některé z těchto továren byly doporučeny k zapsání. Odborníci z fakulty 
architektury jiţ v devadesátých letech min. stol. volali po památkové péči textilních továren, 
významných dokumentů brněnského průmyslového dědictví, a to ještě dříve neţ přešly do 
soukromých rukou. 

Jejich zmapováním, jak jiţ bylo uvedeno, se zabývala v rámci programu MKČR prof. 
Zemánková s kolektivem studentů. 

Na fakultě architektury vznikly četné projekty zaměřené na vznik Muzea textilního 
průmyslu v Brně, a to v textilních továrnách v lokalitách Husovice a Obřany. 

 

4  PŘÍSTUP K OCHRANĚ PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍ 

V EVROPSKÝCH ZEMÍCH. 
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Díky aktivnímu osobnímu zapojení do několika mezinárodních projektů a workshopů 
v průběhu doktorandského studia jsem měl moţnost seznámit se a studovat památkovou péči 
v některých evropských zemích. 

 
4.1 RAKOUSKO – MEZINÁRODNÍ PROJEKT V RÁMCI PROGRAMU 

AKTION – SPOLUPRÁCE TU WIEN A FAKULTY 

ARCHITEKTURY V BRNĚ – PŘÍSTUPY K PAMÁTKOVÉ 

OCHRANĚ PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍ. 

 

Pro období  1.3.2012 - 28.2.2013 připravili profesoři z VUT Fakulty architektury v Brně a 
TU WIEN v rámci programu AKTION Česká Republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a 
vzdělávání projekt 63p8 s názvem: 

„ It is possible to conect the rescue of the industrial monument with the 
development of the city?“   

„ Je možné spojit rozvojové záměry města s ochranou průmyslového dědictví?“ 
Profesorka Helena Zemánková, vedoucí ÚN6 na Fakultě architektury, předkladatelka 

projektu, stejně jako profesor Dr. Gerhard Stadler z Institutu fur Kunstgeswchichte 
Denkmalpflege und Industrial archeologie, TU WIEN, zahraniční partner projektu, jsou 
uznávanými odborníky v oblasti ochrany, záchrany a nového vyuţití průmyslového dědictví. 

Oba řešitelé jiţ společně zrealizovali několik mezinárodních projektů. Jmenujme některé 
z nich: 

Conversion of abandoned industrial premises in the town of Ostrava , 2000 
Mapping and stocktaking of military objects in border areas of Austria and South Moravia, 

2002 
Byl jsem přizván  prof. Ing.arch. Helenou Zemánkovou, školitelkou mojí dizertační práce, 

k odborné spolupráci i k přispění organizačního zajištění a realizaci projektu. 
Projekt byl formulován tak, aby nejen rozšířil výuku na obou univerzitních pracovištích 

zaměřenou na průmyslové dědictví, ale měl přispět i k záchraně výjimečného dědictví Zlína, 
které je často označováno jako MODELOVÉ PRŮMYSLOVÉ MĚSTO. Památková hodnota 
města Zlín byla jiţ v roce 1992 deklarována prohlášením městskou památkovou zónou a 
po roce 2008 průmyslové dědictví Zlína získalo label evropské dědictví. 

Otázku z názvu projektu si pokládají nejen představitelé výjimečného modelového 
průmyslového města Zlín, které vzniklo v meziválečném období minulého století, ale i četní 
architekti a urbanisté.  

Při magistrátu města v této oblasti poslední roky působí skupina odborníků v „Komisi pro 
spolupráci města a státní památkové péče Rady města Zlín“, členkou komise je i prof. Helena 
Zemánková. 

Přispět k nalezení odpovědi v názvu projektu bylo cílem předloţeného projektu. Zlín je 
evropskou průmyslovou památkou, ale současně ţivým univerzitním městem jihovýchodní 
Moravy. 

Bývalá továrna, která byla srdcem města, je dnes z velké části provizorně vyuţívána. 
Dělnické kolonie mají svoje obyvatele. Ale ani pro areál továrny ani pro čtvrtě bývalých 
dělnických charakteristických rodinných domků nejsou striktně stanovena pravidla, která by 
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garantovala jejich zachování a zabránila znehodnocování. Omezení vlastnických práv 
majitelů nemovitostí prohlášených za kulturní památku není kompenzováno. 

 
 
Ke stanovení konceptu revitalizace průmyslového města Zlín měly přispět přednášky 

odborníků z Rakouska i České republiky, práce a aktivity studentů odborných vysokých škol a 
především exkurze a analýzy úspěšných zahraničních příkladů, které přibliţují strategii práce 
s průmyslovým dědictvím v rakouských městech. 

Stejně jako Tomáš Baťa přizval zahraniční experty, architekty a urbanisty, aby naplnili jeho 
vize, i náš mezinárodní tým chtěl v rámci projektu prostřednictvím seminářů, přednášek 
organizovaných na obou partnerských univerzitách, diskuzemi se specialisty, exkurzemi na 
úspěšně zachráněná místa průmyslového dědictví i závěrečným workshopem pomoci nalézt 
odpověď na otázku „Je moţné spojit rozvojové záměry města s ochranou průmyslového 
dědictví?“ 

Aktion projekt vytvořil podmínky pro spolupráci stejně zaměřených ústavů a finančně 
zajistil realizaci  přednášek obou řešitelských týmů, výměnných exkurzí studentů, 
mezinárodního workshopu a prezentaci výsledků. 

K naplnění programu mezinárodního projektu přispěli i Zlínští specialisté a odborníci 
z odboru kultury Magistrátu statutárního města Zlín, oddělení architektury a urbanismu i 
památkové péče. 

 

4.2 KULTURNÍ DĚDICTVÍ SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO  

   
Další mezinárodní zkušenost jsem získal na mezinárodním workshopu, které jiţ několik let 

v rámci spolupráce mezi fakultami architektury připravují národní garanti z řad profesorů 
jednotlivých fakult. Témata jsou volena z oblasti kulturního dědictví, do jejichţ řešení aktivně 
zapojují studenty participujících fakult. Součástí jsou i kaţdoroční mezinárodní workshopy, 
které se jiţ staly tradicí. V roce 2011 hostilo Brno pod vedením garanta fakulty architektury 
VUT v Brně, paní profesorky Ing. arch. Heleny Zemánkové CSc., workshop zabývající se 
konverzí bývalé věznice na ulici Cejl v centru Brna na kreativní centrum. Na tuto úspěšnou 
akci, kterou podporoval i magistrát města Brna, na podzim loňského roku navázal se svým 
zadáním pan profesor Klaus – Dieter Koehler z Fakultat fur Architektur und 
Bauingenieurwesen , Hochschule fur Technik und Wirtschaft des Saarlandes, University of 
Applied Sciences. V Brně se téma týkalo problému jak opětovně zapojit do fungování města 
sloţitě vyuţitelný areál bývalé věznice, který si sebou nese stín minulosti, jako místo kde byli 
vězněni a popravování političtí oponenti jak nacistického tak komunistického reţimu. Pan 
profesor Koehler na to navázal úkolem, který nese několik zajímavých společných bodů 
s tématem řešeným v Brně. Mezinárodní setkání a workshop v Berlíně se totiţ zabýval 
nalezením nového funkčního vyuţití protestantského kostela, který byl vybudován za vlády 
nacismu a jehoţ součástí jsou dodnes ideologické symboly Třetí říše. Jeho nové vyuţití musí 
také reagovat na novou situaci v jeho okolí, kde se protestantská obec věřících zredukovala 
na minimum. Jako garant účasti studentů z fakulty architektury v Brně jsem se zapojil do 
práce mezinárodního kolektivu.  
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Právě podobnost některých aspektů obou témat byla pro mne příležitostí k srovnání 
přístupů ke kulturnímu dědictví v jednotlivých evropských zemích. 

 
Mezinárodního setkání a workshopu v Berlíně se kromě pořádající University of Applied 

Sciences Saarbrücken a naší Fakulty architektury Vysokého Učení technického v Brně 
účastnili partnerské univerzity Escuela Tecnica Superior Universidad de Sevilla (ES), 
Università di Firenze (IT) a Ecole d'Architecture de Nancy. „Zástupce církve pan biskup 
Matthias Hoffman -Tauschwitz, který je spolu s profesorem Koehlerem iniciátorem myšlenky 
mezinárodního workshopu doufá, ţe právě mladá generace, kterou zde zastupují skupiny 
studentů z různých částí Evropy, pod vedením svých profesorů pomůţe nezaujatě najít nové 
ideje jak přistupovat ke konverzi kulturního dědictví, které si nese stíny minulosti.“  

 
Mezinárodní workshop přinesl nejen nové návrhy konverze opuštěného kostela 

v Berlíně a možnosti pro záchranu tohoto kulturního dědictví, ale umožnil i srovnání 
jednotlivých národních přístupů k této problematice. Je možné pozorovat, že existuje 
více možností pohledu na hodnocení kulturního dědictví, které jsou rozšířené i o další 
aspekty než je historická a architektonická hodnota objektu či areálu. Pro studenty 
z fakulty architektury VUT v Brně, kteří byli zapojeni v mezinárodních kolektivech, bylo určitě 
přínosné moci srovnávat metody práce svých zahraničních kolegů. Mnozí z nich pak na 
tématu konverze kostela Martina Luthera Gedächtniskirche pokračovali i v rámci své 
semestrální ateliérové práce. 

 
Poznatky o památkové ochraně v Spolkové republice Německo nám v interview poskytla 

ing. arch. Zuzana Jacková, Phd, praktikující architektka v Koblenci. 
 

„ Každá spolková země má vlastní památkový zákon. Ten pečuje o památkově chráněné 
objekty a soubory, mobilní i pozemní památky. Nevyčleňuje zvlášť průmyslové památky. 
Hodnotící kritéria speciálně pro průmyslové dědictví neexistují. Pouze jako vnitřní dokument 
památkového úřadu.  

O zařazení mezi památkově chráněné objekty rozhoduje památkový úřad. Každý návrh je 
vyhodnocen individuálně  ( poloha v urbanismu města, historický význam pro zemi, region, 
architektonické hodnoty....) 

Nejvíce zkušeností s průmyslovým dědictvím a průmyslovými památkami má Porýnsko – 
Vestfálsko, kde je množství realizovaných muzeí průmyslové kultury, „cest průmyslové 
kultury“ a památek zapsaných na List světového dědictví. 

Existuje zde hodně organizací, které se průmyslovými památkami a jejich historií zabývají.“     
 
Problémy s legislativou jsou v Německu podobné  jako v ČR. Na rozdíl od situace  u nás 

se v Německu najde spousta nadšenců, kteří mají k průmyslovým památkám pozitivní vztah a 
investují do nich. Investice do památek je spojena s daňovými výhodami a existují státní 
kreditní programy, které se dají pro modernizaci průmyslového dědictví vyuţít. V Německu je 
mnoho průmyslového dědictví, které není na seznamu památek. Často se objevují výzvy na 
podporu jejich zapsání na seznam nebo petice proti jejich zbourání. Informovala Ing.arch. 

http://ing.arch.zuzana/
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Zuzana Jacková Phd, absolventka magisterského a doktorandského stupně Fakulty 
architektury v Brně, nyní autorizovaná praktikující architektka v Koblenzi, Německo.  

 

 

 
 
4.3 OCHRANA  KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V PORTUGALSKU 

 

Fakulta architektury v Brně má uzavřenou dlouhodobou spolupráci s Instituto Politecnico 
de Tomar v Portugalsku. Zde jsem získal další zkušenost s hodnotícími kriterii kulturního 
dědictví. 

Měl jsem moţnost zúčastnit se IP Erasmus „Global Quality Heritage  Management“, 
připraveného portugalským partnerem, profesorem Luizem Oosterbeekem v městečku 
Macao, kde je detašované doktorandské pracoviště Instituto Politecnico de Tomar a 
Archeologické muzeum, jehoţ je prof.Oosterbeekem ředitelem. 

V rámci IP Erasmus prof. Zemánková a tři studenti z Fakulty architektury v Brně 
zorganizovali mezinárodní workshop „ How to seize Macao territory, its architecture and 
tradition, and to renew, transform it.  

WHY? 
Risk of losing identity. To improve economic growth. Social responsibility. 
WHO FOR? 
Inhabitants, university, students, tourists,Groups of developers 
HOW?  
Protect,reuse,transform, new ideas and visitors. 
Připravili jsme zadání pro mezinárodní kolektivy studentů, kteří analyzovali Macao 

z různých hledisek: 
- historii a současnost 
- urbanismus 
- architekturu 
- tradice, zvyky, řemesla  
Vedl jsem tým hodnotící urbanismus ( current general plan, sustainability, functional 

scheme of the site, accessibility, tourism, footpaths, cyclo routes). 
V programu IP ERASMUS byly přednášky profesorů zúčastněných univerzit a 

portugalských odborníků.  Mezi nimi byla přednáška „ Conservation after HERITY´s 
concerns“ věnovaná hodnotícím kriteriím HERITY. 

V letoším roce získalo nejen MACAO, ale celé údolí Medio Tejo ( the Middle Tagus) 
certifikát HERITY. 
 
Hodnocení kulturního dědictví – kriteria HERITY 

 

Jaká jsou kritéria HERITY? 

http://ing.arch.zuzana/
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Jsou zaměřena ve prospěch návštěvníka kulturního dědictví. Poskytnuté informace 
umoţní návštěvníkovi rozhodnout se, zda má místo kulturního dědictví navštívit. Dále pak 
vybízí majitele a manaţery kulturního dědictví zlepšit a dobře řídit ochranu dědictví.      

 Udělený HERITY certifikát referuje o čtyřech kriteriích: 
- vnímání hodnoty 
- stavu údrţby, ochrany, konzervace 
- informacích návštěvníkovi 
- kvalitě sluţeb  
Informace o The HERITY International Certification jsou k nalezení v příloze : 9.5.   The 

HERITY International Certification 
 

5  AKTÉŘI ZÁCHRANY PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍ 

 
Záchrana průmyslového dědictví PŘÍMO závisí na uvědomělosti a aktivitách jednotlivých 

aktérů záchrany. Aktéry lze rozdělit dle pozice, z které se k průmyslovému dědictví vyjadřují 
do čtyř základních skupin. 

Do první patří osoby a organizace, které se zkoumáním a ochranou průmyslového dědictví 
zabývají profesně. Vedle pracovníků Národních památkových ústavu je to i odborná veřejnost 
na univerzitních pracovištích, průmysloví archeologové a pracovníci muzejních institucí. Tito 
aktéři-odborníci se zabývají sběrem dat, jejich metodickým zpracováním a hodnocením, jehoţ 
výsledky pak slouţí k lepšímu poznání a následné záchraně průmyslového dědictví. Jako 
platforma pro šíření jejich informací slouţí řady odborných fór na internetu, ale také celá řada 
mezinárodních i národních odborných časopisů zaměřených na prezentaci průmyslového 
dědictví, způsoby jeho vyhodnocování, záchrany a nového vyuţití. V neposlední řadě také 
upozorňující na jeho ohroţení.  

 

 

Druhou skupinou je zainteresovaná veřejnost, která se pomocí nadací a činnosti 
v neziskových organizacích snaţí často právě na základě informací aktérů záchrany 
z odborné sféry o aktivity směřující k zachování objektů a areálů průmyslového dědictví či 
jeho nové vyuţití. V evropských státech našeho „kulturního“ okruhu, tvoří hlavní sílu 
v prosazování záchrany průmyslového dědictví, neboť veřejný zájem je brán výrazně váţně 
neţ apely odborníků u aktérů tvořících protistranu. Tu tvoří politici, státní a lokální správa a 
majitelé průmyslových objektů. Velmi důleţitým aktérem, který osciluje mezi těmito dvěma 
skupinami a velmi výrazně svými aktivitami podporuje snahy o záchranu průmyslového 
dědictví jsou fakulty architektury vysokých škol. Odborné know-how univerzit prezentují jejich 
studenti pomocí svých školních projektů a výstupů ze specializovaných workshopů ve formě, 
která je veřejností snadněji srozumitelná a přístupná neţ informace poskytované odborníky a 
institucemi zabývající se toto problematikou. 

Třetí skupinou tvoří jiţ zmiňovaní politici a orgány statní a lokální správy. Tvoří skupinu 
rozhodující. Sebevětší veřejný zájem ani dokonalá katalogizace a hodnocení nezmůţe nic 
bez odpovědných volených zástupců a jejich podřízených v orgánech správy, kteří výsledně 
musí učinit rozhodnutí.  
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Poslední čtvrtou skupinu tvoří majitelé budov a areálů. I ti jsou aktéry záchrany 
průmyslového dědictví. V České republice se prozatím jedná o protihráče ostatních aktérů, 
protoţe brání zájmy, jejichţ součástí záchrana průmyslového dědictví není. Zaleţí na 
ostatních aktérech, zda-li pomohou najít kompromisní řešení. Například skrze vliv architektů 
na své klienty, který ilustrují úspěšné příklady renovací průmyslových objektů v praţském 
Karlíně. Mohou také ze strany lokální správy působit direktivně, jako například radnice 
praţského Ţiţkova, která nechala prohlásit ţiţkovské nákladní nádraţí kulturní památkou i 
přes nesouhlas soukromého majitele.  

           

6  KOMUNIKACE A SDÍLECÍ NÁSTROJE SOCIÁLNÍ SÍTĚ - 

NOVÁ PLATFORMA PRO DISKUZI NA POLI ZÁCHRANY 

PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍ. 

 

Zcela novou kvalitu do problematiky záchrany průmyslového dědictví, stejně jako do řady 
jiných oborů vneslo pouţívání sociálních sítí. Oproti jiným dosavadním způsobům 
komunikace a sdílení informací jednotlivými aktéry záchrany průmyslového dědictví a 
odbornou veřejností navzájem, se jedná o zásadní kvalitativní posun. Sociální sítě jsou novou 
platformou, umoţňující vést diskuzi v reálném čase pro prakticky neomezený okruh zájemců. 
To vše je doplněno moţností sdílet na různých úrovních libovolné mnoţství informací a dat, 
které jsou uţivateli k dispozici pomocí tzv. „chytrých telefonů“ ( z anglického Smartphone, 
mobilní telefon, který vyuţívá pokročilý operační systém a aplikační rozhraní, jeţ umoţní 
instalaci nebo úpravy programů ) a tabletů ( přenosný počítač s integrovanou dotykovou 
obrazovkou ),prakticky kdekoliv v dosahu internetové sítě či telefonního signálu. 

 

7  ZÁVĚR DIZERTAČNÍ PRÁCE 

 
Industriální architektura se v posledních několika letech dostává postupně do popředí 

zájmu odborníků nejen v České republice, ale i v dalších zemích střední Evropy. Dokladem 
toho je řada odborných konferencí či pracovních setkání odborníků zabývajících se touto 
problematikou pořádaných v nedávné době. V povědomí široké laické veřejnosti se však stále 
jedná o téma, které je v České republice, a ostatních zemích bývalého „východního bloku“, 
zatíţeno stigmatem. Jedná se o stigma politického reţimu, z jehoţ koncem byl spojen úpadek 
industriální výroby a do tohoto stigmatu „úpadku“ laická veřejnost zahrnula i industriální 
architekturu, která svým datem vzniku nemá s tímto obdobím nic společného. 

Situace v oblasti průmyslového dědictví v ČR je neradostná a na stavu budov a areálů 
bývalého textilního průmyslu v městě Brně je to moţné ilustrovat. Je monitorováno mnoţství 
a stav brownfields dle ekonomických kritérií, na kterých areály a objekty průmyslového 
dědictví stojí. Je monitorován počet „moţných“ památek průmyslového dědictví, které jsou 
navţdy ztraceny, ale paradoxně průmyslové dědictví samotné ne. I přes formálně silnou 
pozici památkové ochrany v ČR ve srovnání se světem neexistuje systémové monitorování 
průmyslového dědictví. Budovy z období industrializace roztroušené v brněnském městském 
centru nejsou téměř vůbec vědecky katalogizovány. Není rovněţ prozkoumána jejich 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_telefon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dotykov%C3%A1_obrazovka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dotykov%C3%A1_obrazovka
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architektonická a materiálová kvalita, stupeň zachovalosti jejich význam pro obraz města a 
případně i moţný rozsah jejich renovace. Není divu, ţe veřejné povědomí o kvalitě těchto 
staveb stále vykazuje značné mezery. Architektonické kvality těchto budov nejsou na první 
pohled vidět a široká veřejnost k nim často zaujímá odmítavé stanovisko. Souvisí to s tím, ţe 
stavby vybudované v tomto období ještě nedosáhli takzvané „hodnoty stáří“. Na většinu 
staveb nelze uplatňovat zaţitá jednoduchá kritéria, podle kterých hodnotíme ještě relativně 
příznivě architekturu mimo segment průmyslového dědictví. 

U památek průmyslového dědictví je neexistence jednotných hodnotících kritérií o to 
zásadnější, ţe tato oblast je pro pověřené odborné aktéry památkové péče oproti jiným 
obdobím naší historie a typům stavebních památek, těţko uchopitelná. To v kombinaci 
s nedostačenou legislativou a dvojkolejností fungování exekutivní činnosti památkové 
ochrany má za následek chátrání neošetřeného historického fondu památek na slavnou 
minulost textilního průmyslu ve městě Brně. Výsledkem toho je, ţe dodnes není na Ústředním 
seznamu památek zapsán jediný areál či objekt připomínající tuto etapu. Z důvodu chybějící 
databáze a vhodné metodiky neexistuje vyhodnocení objektů industriálního dědictví, které by 
usnadnilo rozhodování co s nimi a slouţilo jako nástroj v rukou aktéru zabývajících se 
průmyslovým dědictvím.  

Aktuální stoupající tlak na vyuţití rozsáhlého stavebního fondu tohoto období, který ve 
velké většině neodpovídá dnešním technickým poţadavkům, hrozí akutním nebezpečím 
demolic z ryze technických důvodů, kdy se často nebere v úvahu stavebně-kulturní hodnota 
staveb. Naštěstí je stále zřetelnější posun ve všeobecném vnímání hodnot u zainteresované 
veřejnosti, který se projevuje – zpočátku ojedinělým – odporem proti plánovaným ( a někdy 
realizovanými ) demolicím vybraných staveb. Nemá bohuţel šanci se opřít o podporu orgánů 
památkové péče – a naopak. Bez relevantních informací z neexistující databáze chybí 
argumentace v jednání s orgány veřejné správy a soukromými majiteli staveb a areálů. 

Během studia a analyzování zahraničních přístupů k hodnocení a ochraně průmyslového 
dědictví jsem zjistil, ţe co se týká legislativy, metodiky a definování kritérií na tom není 
památková ochrana průmyslového dědictví v těchto zemích skokově lépe. Zásadní rozdíl, 
který jsem ovšem pozoroval, spočíval ve vyšším společenském uvědomění si odpovědnosti u 
všech aktérů moţné záchrany. Ta je brána ze strany veřejnosti a samosprávy daleko 
samozřejměji, coţ napomáhá k aktivnější činnosti odborných orgánů, které cítí od veřejnosti 
podporu svého mandátu. Samozřejmě díky rozdílnosti politicko-společenského vývoje nečelili 
v zemích mimo bývalý „východní blok“ takovým zlomovým změnám politického systému, kdy 
došlo k překotným změnám v majetkoprávních vztazích. Na ty naše odborné orgány a 
veřejná správa nebyly schopny dostatečně rychle zareagovat, a tak třeba drtivá většina 
bývalých textilních průmyslových areálů v Brně přešla do soukromých rukou, coţ značně 
ztíţilo moţnost ovlivňovat jejich budoucnost. 

 
S výjimkou staveb výjimečných osobností nejsou budovy a areály industriální architektury 

vnímány jako památky. Abychom zajistili v rámci České republiky účinnější ochranu 
průmyslového dědictví, je potřebné rozšířit znalost a povědomí o tomto kulturním dědictví tím, 
ţe budeme poukazovat na jeho kvality a bohatý záběr jednotlivých stavebních forem. 
Chceme-li celostní chápání problematiky, musíme zmapovat veškeré disponibilní zdroje 
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v kompletním rozsahu jak ve formě originálních výkresů a fotografického materiálu, tak i 
zveřejněných písemných dokladů z doby vzniku jednotlivých staveb, stejně tak jako 
veškerých dalších informací, které napomáhají lepšímu pochopení kontextu staveb a areálů.  

V ekonomicky silných částech země, převáţně v Praze stoupá tlak soukromých majitelů 
na transformaci či demolici budov a areálů průmyslového dědictví v jejich vlastnictví. 
V posledních letech výrazně stoupá ovšem také angaţovanost veřejného mínění. Jeho zájem 
o zachování těchto objektů a areálů uţ v několika případech zvrátil developerské projekty, 
které hrozily znehodnocením nebo likvidací tohoto dědictví. Aby tyto aktivity měly větší šanci 
na úspěch, je potřeba nejen angaţované veřejnosti, ale i veřejnosti laické, u které je potřeba 
její pohled na průmyslové dědictví změnit, poskytnout dostatek informací o které by se mohli 
opřít a pomocí kterých by orgány památkové péče vytvořit metodiku, podle které bude moţné 
tyto stavby hodnotit a která usnadní rozhodování o dalším nakládání s nimi. Orgány 
památkové péče by se také měli v kooperaci s komunální městskou správou u městských 
center inspirovat v zahraničí vytvářením chráněných zón, které například ve Vídni zástupcům 
města umoţňují nezávisle na památkové péči chránit charakteristické architektonické celky 
pře demolicí a transformací. Kromě ochrany vzhledu města má magistrát na paměti i sociální 
a kulturní cíle, například udrţení obyvatelstva ve městě, zachování společných obytných a 
pracovních zón a sociální promísení obyvatelstva. 

 
 Důleţitým úkolem bude v Brně pokračovat v mapování, dokumentarizaci a identifikaci 

budov a areálů textilního průmyslového dědictví, protoţe to nebylo doposud evidováno v 
rozsáhlých katalozích. Pomoci by měl i záměr NPÚ zřídit tři nová metodická centra. Díky 
dokonalé znalosti situace pak půjde snáze vytvořit kritéria a metodiku pro hodnocení 
průmyslového dědictví. 

Specifickou kvalitu industriálního dědictví a význam pro obraz města nelze hodnotit 
klasickými prostředky pro zachování starého historického centra či památkovou péčí, coţ je 
důvod proč pouţívané metody hodnocení architektonických památek nepřinášejí v oblasti 
průmyslového dědictví uspokojivé výsledky.  

Postup hodnocení kvality, který navrhuji jako nutnost vypracovat, by měl umoţnit vyvinout 
pomocí modelových staveb různých kategorií a dobově specifických zvláštností vzorový 
přístup k architektuře průmyslového dědictví. 

Za primární cílové skupiny, kterým by výsledky inventarizace a metoda hodnocení kvality 
industriálního dědictví měli slouţit je moţno povaţovat komunální městské, správy, zvláště 
pak oddělení, která se zabývají údrţbou a vývojem architektury a obrazu města, stejně jako 
oddělení odpovědná za památkovou péči. Kromě toho má moţnost přístupu k darům upoutat 
pozornost architektů, investorů staveb, majitelů a zainteresované veřejnosti jakoţto dalších 
moţných cílových skupin. 

 Uţitečnost takové rozsáhlé databáze se osvědčila jiţ u několika evropských příkladů. 
Brnu nejblíţe řešila problém dlouhodobě chybějící rozsáhlé databáze, která by byla základem 
pro rozhodování o architektonických otázkách Vídeňská radnice, která podnítila vývoj 
databanky historicky významných budov jiţ v devadesátých letech dvacátého století. Pomocí 
této databanky se snaţili a snaţí vyfiltrovat pro Vídeň mimořádně charakteristické, kvalitní a 
reprezentativní objekty a části, které je třeba zachovat pro následující generace. Mnoho 
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z těchto údajů je přístupných na webové aplikaci o vídeňském kulturním majetku Wien 
Kulturgut. V roce 2005 obsahovala databáze 50 000 objektů včetně příkladů industriální 
architektury. 

I v Brně existuje nástroj katalogizace, který lze takto pouţít. Současné technické moţnosti 
umoţňují přímou interakci i s jinými  databázemi, coţ přináší mnoho výhod oproti vytvoření 
autonomní databáze týkající se pouze industriálního dědictví.  V Brně je od roku 2005 
vytvářen GIS MB (geografický informační systém města Brna) jakoţto výkonný nástroj pro 
katalogizaci, zpracování, organizaci, ukládání, analýzu a presentaci zeměpisných dat. Je plně 
integrována do informačního systému města Brna. Bohuţel historicky významné budovy 
v něm zatím nejsou zachyceny. Výhodné vidím nejen propojení s relevantní databází 
industriálního dědictví ale s kompletní databází historicky cenných a chráněných objektů 
patřící orgánům památkové péče. Coţ vidím jako moţnost poskytnutí informací státní správě 
a široké veřejnosti, které v současnosti přímo přístupné v digitální formě nejsou. 

 
Základním nástrojem jak změnit přístup k industriálnímu dědictví a jeho ochraně je v rámci 

hodnocení kvality architektury vytvoření metodiky, která zabezpečí systematickou 
inventarizaci budov a areálů, a zároveň vyvine analytický systém, který umoţní doloţitelně 
hodnotit inventarizované stavby a jejich specifické kvality dříve, neţ budou zničeny, a bude 
předjímat moţná nová hodnotová měřítka.  

 

Architektura industriálního dědictví lze jen stěţí hodnotit dosavadními metodami, které se 
běţně aplikují při inventarizaci historických městských center. Při hodnocení těmito metodami 
nejsou architektonické kvality těchto objektů na první pohled vidět, protoţe industriální objekty 
se vymykají hodnocení podle běţných hodnotících vzorců, takţe na většinu staveb nelze 
uplatňovat zaţitá kritéria hodnocení. Především z uvedených technologických, ale i 
ekonomických důvodů není jednoduché prosadit pro tato díla památkovou ochranu a často 
jim tak hrozí nebezpečí demolic, protoţe je upozaděna stavebně-kulturní hodnota staveb. 
Pokud třeba z technologických důvodů jsme donuceni udělat formální ústupek konstrukčního 
rázu, který není pro pozorovatele opticky patrný, odporujeme tím klasickému památkářskému 
přístupu, který v první řadě usiluje o zachování substance. I tento příklad výmluvně dokládá, 
ţe v inventarizaci a hodnocení současné architektury je třeba hledat nové cesty. Právě 
plánované změny na objektech průmyslového dědictví, jako je změna účelu uţití či případná 
sanace, mohu být díky aplikaci navrhované metodiky posuzovány efektivně, strukturovaně a 
srovnatelně. 

Při návrhu metodiky hodnocení industriálního dědictví jsme se opírali o zkušenosti 
z „klasické“ inventarizace uměleckých a architektonických památek a historických center. 
Cílem vypracované metodiky je poskytovat precizní a srovnatelné údaje jako základ pro 
hodnocení v kaţdodenní praxi.  

Metodiku rozděluji na inventarizaci a hodnotovou/profilovou analýzu. S cílem vytvořit 
logický, objektivní a dlouhodobě udrţitelný analytický profil doporučuji upřednostnit 
přehlednou formu seznamu s hodnotícími stupnicemi a neverbálním přiřazováním hodnot 
(podobně jako třeba u gastronomických kritik). Hodnotová/profilová analýza vychází 
z rozčlenění stavby na jednotlivé součásti. Tento postup umoţní prokazatelně lokalizovat 
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zvláštnosti či mimořádné hodnoty daného díla a zváţit jeho význam v rámci pozdějšího 
procesu hodnocení v podmínkách konkrétního případu. Při vytváření analýzového profilu je 
třeba vycházet z jednotného měřítka a zkoumanou stavbu v dílčích aspektech ( pokud je to 
přínosné i v celku ) srovnáním s jinými vhodnými stavbami. Komparativní princip je základem 
pro stanovování hodnot v analytických stupnicích. Příklady ke srovnání lze čerpat z místního, 
či národního prostředí. Je také účelné sdruţovat zkoumané budovy do skupin (clusterů), ve 
kterých jsou zohledněny analogie v typologii, urbanistickém začlenění a formách. 

Hodnotící metoda zásadně rozlišuje mezi inventarizací (data a fakta v historickém a 
fyzikálním kontextu) a hodnotovou profilovou analýzou (konotace/aura, ingenium, efektivita), 
coţ zachovává aktuálnost pro různá pouţití.  

 

Metoda spočívá na třech pilířích – historii, architektuře a fyzice - , které kompletně 
klasifikují jednotlivé budovy a stavební celky a kromě toho na první pohled signalizují 
specifické kvality díla.  

Jako první krok se u kaţdé budovy nebo celku provede inventarizace důleţitých údajů a 
faktů v historickém kontextu. V druhém kroku se provádí hodnotová analýzy v oblasti historie, 
architektury a fyziky. 

 

Kritéria kvality jako výsledek odhadu (dějiny, kulturní dějiny). Analyzuje význam díla, 
autora či autorů z kulturně historického hlediska, které v zásadě nemá nic společného 
s estetikou díla.  

Kritéria kvality jako výsledek stanovení (architektura, estetika/originalita). Zahrnuje 
výtvarnou dimenzi všech součástí stavby, nezávisle na kulturně popřípadě umělecko-
historické dimenzi a nezávisle na fyzikální popřípadě stavebně technické dimenzi. Důraz 
kladu na indikátory v metodikách památkové péče často opomíjené jako jsou Sociosféra 
(souvislost mezi architekturou a společenskými dopady) a Poloha/urbanita (význam obrazu či 
identity v lokálním či městském měřítku) 

Kritéria kvality jako výsledek odhadu (fyzika, funkce/technika). Je analyzovaná vhodnost 
budovy či komplexu k pouţití. Hodnocení se vztahují vţdy na specifické, současné vyuţití 
budovy, respektive zařízení a na vhodnost k vyuţití ve vztahu k současným poţadavkům. 

 

Třetím krokem je hodnocení. To znamená inventarizace tentokrát ve fyzikálním kontextu. 
V případě potřeby tím bude zahájen proces hodnocení, který umoţní zváţení kulturně-
historického a architektonického významu na jedné straně a technické efektivity spolu 
s ekonomickými náklady potřebnými na přizpůsobení budovy současným technickým 
standardům na straně druhé.  

Jeli sběr dat ukončen, bude objekt uloţen a zpřístupněn v systému GIS. Kde bude moţné 
vyhledat inventarizační list, hodnocení indexů i doplňkové soubory. 

 

Cílem navrţené metodiky je poskytovat precizní a srovnatelné údaje jako základ pro 
hodnocení v kaţdodenní praxi orgánů památkové péče a stejně tak městské správy, zvláště 
pak oddělení, která se zabývají údrţbou a vývojem architektury a obrazu města, památkovou 
péčí.  Poslouţí tak při rozhodování v kaţdém konkrétním případě. Při zohlednění specifických 
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lokálních znaků by mohlo být moţné tuto metodiku, díky komplexním parametrům, velmi 
dobře aplikovat celorepublikově, či dokonce v širším regionu s podobnými stavebně-
kulturními fenomény. Časem bychom se tak mohli v oblasti ochrany industriálního dědictví 
přiblíţit k situaci, která panuje u našich evropských sousedů ze stejného „kulturního“ okruhu. 
Navrţená metodika poskytuje fundovaný a bezprostředně uchopitelný informační základ pro 
zváţení, které stejně jako v minulosti provádějí rozhodující činitelé. Předkládaná hodnotící 
metodika nesmí být v ţádném případě povaţována za náhradu tohoto pečlivého zváţení, coţ 
dle pozorování prováděných během výzkumu vidím jako největší slabinu. 

 

 


