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Průmyslový areál bývalého textilního závodu Leopolda Abela v Červeném 
Kostelci (dnes Textonnia Czech s.r.o.) už druhou dekádu pustne. Zahraniční 
vlastník o místo nejeví zájem. Jedná se o jednu z největších výzev, před kterou 
město Červený Kostelec v novém století stojí.

Situace je ojedinělá, jak svým měřítkem, tak umístěním v rámci městského sídla. 
Areál přímo sousedí s centrem města, které by svou rozlohou dokázalo pojmout. 
Místo je to příliš cenné na to, aby se jím město nezabývalo. Bohužel však postrádá 
energii a vizi, za kterou by mohlo jít. Nyní je potřeba hledat cesty, jak vdechnout 
do bývalého textilní ho areálu opět život. 

- předmluva -
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6 - zadání a anotace -
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NÁzEv DIPlOMOvé PRÁCE: transformace textilního areálu v červeném kostelci
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Ing. arch. Vratislav Ansorge
Klíčová slova 
(česká): urbanismus, brownfield, textilní areál

anotace
(česká):

Diplomový projekt pracuje s transformační plochou bývalého textilního areálu v červeném 
kostelci. návrh předkládá možnost budoucího rozvoje, etapizaci, provázání s městskou 
strukturou a možnou využitelnost jednotlivých industriálních staveb.

anotace (anglická):

the diploma project works with the transformation area of the former textile complex in 
červený kostelec. the proposal presents the possibility of future development, phasing, 
interconnection with the urban structure and possible usability of individual industrial 
buildings.

Prohlášení autora
Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité 
informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných 
prací.“

V Praze dne     11.01.2019                                                                 podpis autora-diplomanta
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10 - měřítka -

V návrhu pracuji se třemi základními měřítky 1:10000, 1:2000, 1:500



210
současný 

stav

Červený Kostelec je město se specifickou polohou, které si zaslouží lepší 
zacházení s volnou, ale i městskou krajinou. Proč tomu tak není? Proč nový 
územní plán navrhuje pokračující se rozrůstání do krajiny navzdory tomu, že 
jeho populace klesá? Kostelec má nižší hustotu než podobná města v regionu 
- méně než 20 lidí/ha. Malá hustota osídlení komplikuje veškeré vnitřní vazby. 
Zatímco se lidé stěhují na pole, střed města zeje prázdnotou. A s ním i jeho vnitřní 
potenciály. Jsem přesvědčen o tom, že opuštěná místa a rezervy v intravilánu, 

jsou budoucností pro udržitelný rozvoj měst.
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211 | situace šiRšícH VztaHů

popis

Administrativní vymezení Červeného Kostelce je 2 400 ha.
Z toho je přibližně pětina rozlohy intravilán. Na této rozloze 
žije 8332 obyvatel. Což je zhruba 18 os/ha. 

rozdělení

Červený Kostelec, Bohdašín, Horní Kostelec, Lhota za 
Červeným Kostelcem, Mstětín, Olešnice, Stolín

měřítko 1:10000
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- mapa problémů a hodnot -

212

měřítko 1:2000
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- orthofoto mapa -

213

měřítko 1:2000



220
vize

Vítejte Ve městě folkloRu a PRůmysloVé 
aRcHitektuRy

Ve městě, které dokáže těžit z tradic svých předků, díky nimž se vypracoval              
na obec plnou ojedinělé průmyslové architektury a výstavních prvorepublikových 
vil. Dokáže skloubit dlouholetou tradici mezinárodního folklorního festivalu               

s osudem řemesla, díky kterému vyrostlo. 

Areál koncipuji jako polyfunkční kompaktní město uvnitř maloměsta. Je otevřené 
kreativním lidem, továrníkům, řemeslníkům, stejně tak jako rodinám s dětmi. 
Dochází zde k mísení základních funkcí - bydlení, práce a rekreace. Jedná se o  
místo se silnou historickou pamětí a geniem loci. Z toho důvodu k němu přistupuji  

s velikou pokorou.
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221 | PRostuPNost

legenda

  pěší prostupnost
  

  nově založené ulice
  

měřítko 1:2000
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222 | bouRací VýkRes

legenda

  objekt navržen k demolici 
  (ozn. viz. soupis staveb)
  
  kácený strom 
  

měřítko 1:2000



26

223 | NÁVRH zÁstaVby

legenda

  nová zástavba

  vstup do nebytových prostorů

  vstup do bytových prostorů

  navrhovaná uliční čára
   

měřítko 1:2000
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224 | NÁVRH DoPRaVy

legenda

  krytá parkovací stání

  veřejná parkovací stání

  počet parkovacích stání

  obousměrná silnice

  jednosměrná silnice

  pěší 

měřítko 1:2000



30

225 | NÁVRH VeřejNýcH PRostoRů

legenda

  nezpevněné plochy - parkové úpravy

  nezpevněné plochy - lesní úprava

  navržené stromořadí v ulici

  navržený shluk stromů

  navržený vodní tok

  veřejný prostor, zpevněný

měřítko 1:2000
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analýza návrhu - měřítko 1:10000analýza stavu - měřítko 1:20000

226 | sPace syNtax aNalýza

stav

Space syntax analýza slouží ke zjištění atraktivnosti, dostupnosti a integrity jednotlivých lokalit 
sídla. Teplota barev je ukazatelem koncentrace energie a tedy i ekonomické využitelnosti. Ze 
schématu stavu je zřetelně vidět, že těžiště města je lehce vychýlené na západ. Tomu odpovídá 
i přibližné rozložení veřejných staveb ve městě. Ulice Boženy Němcové jako potenciální hlavní 
tepna města, je na svém východním okraji uzavřena branou. To má za efekt špatnou dostupnost 
čtvrtí ležících za areálem v relativní blízkosti centra. Areál tak dnes působí především jako 
neprostupný špunt.

návrh

Analýza navržené situace. Díky otevření hlavní osy areálu dochází k prokrvení ulic v okolí. 
Zřetelně se zlepšila především dostupnost rezidenční čtvrti Vyšehrad na východním okraji sídla. 
A to především díky lesním pěšinám. V severním případě navazuje na historicky danou a dnes 
spíše zapomenutou stezku. V tom druhém případě se jedná o pěšinu nově založenou. Ta přímo 
navazuje na centrální osu areálu. Zajistí také snadno dostupné propojení s lesem, skálou, 
polem, volnou krajinou...
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- celkové řezy -

227

řez A-A´
pravá část, meřítko 1:1000

řez B-B´
pravá část, meřítko 1:1000

řez A-A´
levá část, meřítko 1:1000

řez B-B´
levá část, meřítko 1:1000
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- zákres do orthofotomapy -

228

měřítko 1:2000



230
charakter

ulic

01./ Hlavní (Náchodská, Jiráskova)
02./ Okružní (Letná, Borek)
03./ Vedlejší (U Mrakodrapu, Pod Kotelnou)   
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231 |  HlaVNí (Náchodská - jiráskova)

- kompaktnost, jednotný charakter, doplnění struktury -

Ulice Náchodská a Jiráskova jsou historicky jedny z nejdůležitějších cest města, které ústí               
na náměstí T. G. Masaryka. V ulici Náchodská je silnice 1. třídy. Domy zde stojí na hranici 
pozemků a tvoří tak uliční čáru. Navrhuji minimální šířku uličního profilu 12m, v případě nové 
zástavby je třeba ctít tuto vzdálenost (viz. Výkres zástavby). Pro svou atraktivitu je parter vhodný 
pro komerční využití, která se v dalších podlažích mísí s obytnou funkcí. V délce řešeného 
areálu je možná výška zástavby 3+1 patra, s maximální výškou římsy 12,5m. Přestože jsou 
obě ulice důležitými tepnami města, mají v sobě mnoho jizev v podobě proluk. Pro zvýšení 

atraktivity a funkčnosti ulice navrhuji doplnění zástavby do kompaktnější podoby.  

- navržené povrchové řešení -

Vozovka je navržena jako asfaltová s lemem z obrubníků (beton, kámen). Chodníky jsou 
dlážděné (žulová kostka), kladené v řadě bez ornamentů. V řešené délce nejsou navrženy 

podélná stání z důvodu úzkého profilu a vytíženosti ulice. 

axonometrie ulice Jiráskova
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- hlavní ulice - řezy -

231
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232 |  okRužNí (borek - letná)

- střídání městského a přírodního charakteru -

Jedná se o okružní ulici uzavírající areál ze západní strany. Dříve fungovala převážně jako 
bydlení pro dělníky. Navrhuji, aby byl uliční profil dotvořen řadovou zástavbou. Do ulice se 
z východní strany zapouští les. Toto spojení vytváří střídání dvou principů rozhraní (městské 
x přírodní, či tvrdé x měkké). V těchto místech ji protínají dvě lesní pěšiny. Ulice je vhodná 
především pro obytné využití. Místní silnice je navržena jako obousměrná o šířce 6m s jednou 

řadou podélného stání. Celková šířka ulice je 12m.

- navržené povrchové řešení -

Chodník je přednostně navržen v jedné úrovni s vozovkou jako dlážděný (žulová kostka) a 
kladený v řadě bez ornamentů. Od asfaltové vozovky je oddělen vizuálně lemem z obrubníku 
(kamenný, betonový). V místě napojení na hlavní ulice je silnice oddělena od chodníku                   
i výškově. Podélné parkovací stání je ze zatravňovací dlažby. Přechod vozovky do trávy je 

postupný přes krajnici.

- doporučená výsadba -

Stromořadí v obytné zóně je navrženo v rozestupech 15-18m. Odstup od budov je min. 3,6m. 
Navržené stromy mají střední kulovitou korunou a maximální šířku 6m. Koruna je nasazena ve 

výšce 2,1m. Při vstupu do zahrady je zelený pruh určený pro výsadbu trvalých květin.

Př.: výsadby:  1. Javor klen (Acer pseudoplatanus - Brilliantissimum) 
   Kompaktní tvar koruny, výška 6m, šířka 5m
  2. Svitel latnatý (Koelreuteria paniculata)
   Košatý tvar koruny, výška 7m, šířka 5m

axonometrie ulice Borek
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- okružní ulice - řezy -

232
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axonometrie ulice U Mrakodrapu

233 |  VeDlejší (u mrakodrapu, Pod komínem)

- členitost, rozmanitost -

Ulice Pod Komínem navrhuji navázáním původní cesty na nové propojení s okružní ulicí 
Borek. Díky odstranění přístaveb kotelny na její jižní straně je možné se touto cestou dostat 
ke křižovatce na ulici Horní Borek. Vzniká tak jednosměrná zásobovací ulice o šíři 7,5-9m. 
Druhá ulice kopíruje pozemek původního areálu - ulice U Mrakodrapu. Pro provoz skladu 
- obchodního domu a mrakodrapu je nutná demolice výrobního objektu č.62. Obousměrná 
zásobovací ulice vyústí na křižovatce s ulicí Letná. V ulici je pro svou šířku (15m) navržen 
zelený pás se stromořadím a podélné  stání. Pro obě vedlejší ulice je příznačné střídání běžné 

městské struktury s velkými objemy výrobních, nebo skladovacích hal.

- doporučená výsadba -

Stromořadí je navrženo v ulici U Mrakodrapu v rozestupu 12-15m. Navržené stromy mají 
střední kulovitou korunou a maximální šířku 6m a stojí na zeleném pásu. Koruna je nasazena 

ve výšce 2,4m.

Př.: výsadby:  1. Javor klen (Acer pseudoplatanus - Brilliantissimum) 
   Kompaktní tvar koruny, výška 6m, šířka 5m
  2. Svitel latnatý (Koelreuteria paniculata)
   Košatý tvar koruny, výška 7m, šířka 5m
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- vedlejší ulice - řezy -

233



240
charakter

lokalit 02.

01.
03.

04.

05.

01./ Tržnice
02./ Náměstí L. Abela
03./ Industriální park  
04./ Pěší třída
05./ Potok Červený
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241 |   tRžNice

- brána do nové čtvrti -

Dnešní stav tržnice v neutěšeném centru města svou polohou spíše brání přirozenému dotvoření 
důležitého nároží náměstí. Proto ji navrhuji přemístit o 250m do předprostoru areálu. Touto prvotní 
intervencí chci změnit chápání místa z pouhého odstavného, zaprášeného parkoviště na vstupní bránu 
do nové čtvrtě. Prostor leží u skladu - nového obchodního domu a pěší zóny, proto na sebe přirozeně 
váže i další komerční aktivity. Samotná tržnice je navržena jako otevřená, rámová konstrukce o 
sedmi modulech s celkovými rozměry (4,5m x 35m). Je zde navržen i uzavíratelný sklad pro potřeby 

prodejců. Vítejte.

- doporučené povrchové řešení -

Povrch tržnice je primárně dělen na dvě části. První je dlážděná a plynule navazuje na chodníky           
s žulovými kostkami. Druhá je tvořena mechanicky zpevněným kamenivem se spádem 5% z důvodu 
odvodnění. Lemy tvoří opět žulové kostky, které jsou kladeny v řadě po třech. Tento lem vytváří rastr 
15x15m o 16 polích. Základ tržnice je betonový se stupni, kvůli sklonu pozemku.

- doporučená výsadba -

Po obvodu je navržena výsadba stromů se středně velkou korunou. Výška nasazené koruny 2,7m. 
Stromy jsou  odděleny od MZK lemem z žulových kostek. Tím jsou ošetřeny proti zhutnění půdy kolem 
kmene a proti mechanickému poškození kořenů.

Př.: výsadby :  1. Javor babyka (Acer campestre)
   - kulatý tvar koruny, výška 9-12m, šířka 8m
  2. Svitel latnatý (Koelreuteria paniculata)
   - košatý tvar koruny, výška 7m, šířka 5m
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- tržnice -

241
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242 |  NÁměstí lePoPolDa abela

- spojení industriálu s kulturou -

Místní nejsou se stavem svého náměstí T. G. Masaryka dlouhodobě spokojení. Navržené náměstí 
Leopolda Abela nemá tomu současnému konkurovat. Spíše doplňuje svou protiváhou drobné Tyršovo 
na opačné straně města, ležící v čistě rezidenční čtvrti. Toto je v srdci textilního areálu a může na sebe 
vázat kulturní, výrobní nebo komerční aktivity. Není určeno pro motorovou dopravu, díky čemuž je to 
i klidný a nerušený kus města. Náměstí musí být solidní a umožňovat se přizpůsobit rytmu roku i dějin. 
Posezení u piva s přáteli v místním pivovaru? Oprava dronů v dílně? Obnova tradičních krajinných 
textilních výstav? Nebo vytvoření alternativní scény pro mezinárodní folklorní festival? Okolní fabriky 

snesou mnohé.

- navrhované povrchové řešení -

Díky demolici staré kotelny a vrátnici vzniká nepravidelný veřejný prostor o ploše  přes 1500m2.              
Z důvodu potřeby pozvednout místo z běžného chápání parkoviště u fabriky navrhuji vydláždit 
obdélník o velikosti 32x24m. Tím zdůraznit jeho prostorové kvality. Do tohoto obdélníku se propisuje 
stopa původních základů tvořena lemem drobných žulových kostek. Zbylé plochy jsou tvořeny 
původním asfaltem. Před vstupem do bývalého skladu tkanin v čele nechávám dorůst do dospělé 

výšky břízu, která si zde našla své útočiště.
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02/schema

- Náměstí L. Abela -
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- Náměstí L. Abela -

242
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243 | iNDustRiÁlNí PaRk (jižní část)

- na břehu Červeného potoka -

První část parku leží přímo před velkolepou budovou přípravny a tkalcovny od Bruno Bauera. Tento 
dům je jedinečný svým měřítkem - ne nadarmo se mu přezdívá mrakodrap. Proto je mu tento prostor 
věnován až po skalnatý svah naproti. Zbouráním skladu vzniká zpevněná plocha, která může sloužit 
komukoliv. Místní kluci si splní sen a postaví si tu skatepark nebo basketbalové hřiště. Ti starší si sednou 
k potoku a budou si vyprávět o tom, jak si tu jako malí rozbili koleno, když se tu snažili utéct hlídajícímu 

vlčákovi. Jako by se tu skoro nic nezměnilo. Jen ty břízy jsou vyšší. 

- doporučená výsadba -

Dnes se okolí těchto skladů tváří pustě. Avšak právě tato místa, poznamenaná člověkem, která jsou 
stále na dosah přírodě, mají největší biodiversitu. Poskytují útočiště řadě živočichů a působí pozitivně 
na druhovou rozmanitost ve svém okolí. Výsadbou se snažím pouze podpořit stávající náletovou 
zeleň a doplnit ji navíc o vlhkomilné trávy a stromy.

   1. Bříza bělokorá (Betula pendula ´Fastigiata´)
   - štíhlý přímý kmen, úzká sloupcovitá koruna
   - výška 12-15m, šířka 4-6m
  2. Olše šedá (Alnus incana)
   - roste v luzích a na březích vod, výška 10-20m
   - štíhlý kmen (často vícekmenným) s vejcovitou hustou korunou
  3. Vrba jíva (Salix caprea)
   - hustě větvený strom, roste hojně na pasekách, či podél potoků
   - výška 6-12m
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244 | Pěší tříDa (dělnická ulice)

- páteřní osa -

Pěší třída je středovou osou areálu. Historicky sloužila jako propojení kostela a farní louky, později jako 
hlavní komunikace textilního areálu. Je to cesta, která má v kontextu širšího jádra města neuvěřitelný 
potenciál. Nejen jako komerční ulice, ale i jako důležitý spojovací prvek. Pro svoji šířku navrhuji, 
aby byla ponechána pro pěší. Na tuto osu vážu veškeré důležité veřejné stavby a prostory (tržnice, 
náměstí L.A., mrakodrap, park...). Tato cesta plynule navazuje na nově založenou lesní pěšinu vedoucí 

na Vyšehrad.

- doporučené povrchové řešení -

Pro důležitost této cesty navrhuji odlišen. Konkrétně z probarvovaného červeného asfaltu, nebo 
nátěru. Celá šířka ulice by měla zůstat čistá bez mobiliáře, nebo sloupů. Pouliční osvětlení je proto 

umístěno na fasády domů a veškerý mobiliář je umístěn na hranu této ulice. 
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245 | Potok čeRVeNý

 - charakter -

Potok Červený protéká skrz celý Červený Kostelec, ale téměř v celé své délce je zatrubněn. Okolí 
revitalizovaného areálu se tak stává výjimečnou příležitostí k jeho opětovného začlenění do města. 
Cílem této snahy je obnova přirozených funkcí vodního toku, podpoření retenčních schopností krajiny 
a obnova biotopu v intravilánu města. Snažím se, aby potok držel původní stopu, kterou měl před 

jeho zregulováním.

Potok dělím na 4 části. V částech 1. a 3. je veřejně přístupný. V těchto místech je koryto prodlouženo 
formou menadrů, průlehů a drobných tůní. Berma toku byla vytvarována jako přírodní součást 
potoka, tak aby se zvýšila kapacita při rozvodnění. V částech 2. a 4. tvoří potok přirozenou hranici 
mezi soukromými pozemky. V těchto místech je koryto stabilizováno kamennou rovnaninou z velkých 

balvanů.

- výsadba stromů -

Příklady výsadby v soukromé části toku (2,4)

  1. Jabloň domácí (Malus domestica)
   - oválná koruna, výška 6m, šířka 4m
  2. Hrušeň obecná (Pyrus communis)
   - koruna jehlancovitá, výška 10-12m, šířka 5m
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1./

První odtrubněná část na území 
areálu. Původní stopa potoka v těchto 
místech vedla pod kotelnou. Dnes 
není možné ji navrátit, a proto koryto 
uměle prodlužuji. Původní náletová 
zeleň je doplněny novou výsadbou 
a vytváří přirozené shluky stromů a 
keřů.

2./

Potok zde vytváří přirozenou hranici mezi  
soukromými pozemky (skladovací halou 
a zahradami u řadových domů). Koryto 
je zpevněno kamennou rovnaninou z 
balvanů. Tím zabraňuji rozvodnění na 
pozemky jednotlivých vlastníků. Útulnost 
zahrady je potom dotvořena za pomocí 
drobných ovocných stromů a keřů.
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05/schema - severní část

3./

Potok v místech veřejně přístupného parku. 
Má zde menší spád než jsou dvě procenta. 
Modeluji koryto do meandrů a průlehů, 
abych zde zadržel vodu déle. V okolí jsou 
vysázené vlhkomilné trávy a stromy. Přístup 
k vodě je zajištěn z ponechané základové 
desky pomocí pobytových schodů.

4./

Koryto vedeno podél hranice pozemku. Berma 
se odklání od pozemků řadových domů. Okolí 
osázeno ovocnými keři a stromy.

- potok Červený -
245
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funkční 
využití

A.

C.

B.

E.

F.

D.

A./ Tkalcovna a přípravna
B./ Nová tkalcovna
C./ Panský dům  
D./ Sušárna
E./ Sklad tkanin
F./ Kotelna
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a./tkalcovna a přípravna, 1928

50.4767192N, 16.0977836E
arch. Bruno Bauer, dnes kulturní památka
A.2.,1160 m2, 6 podlaží (7000 m2)

Elegantní tkalcovna, mezi místními zvaná „mrakodrap“ je dominantou 
celého města. Je to významná stavba nejen české, ale i evropské 
průmyslové architektury. Přes svou úctyhodnou výšku 32m disponuje 
i 1100m2 v každém patře. Kvůli své velikosti je logické mísení funkcí            
v jednotlivých podlažích, tak aby dům v jakoukoliv denní hodinu žil. 7 
metrů vysoký parter, s vloženým mezipatrem, by měl zůstat přístupný 
veřejnosti. Nabízí se vytvořit zde sdílené ateliery pro startupy, centrum 
průmyslové architektury, nebo přednáškovou síň s kavárnou. Střední 
část by zřejmě nejlépe využili místní továrníci. Poslední podlaží nabízí 
velkorysou halu se střešním světlíkem a výhledem na celé město.

b./nová tkalcovna, 1906

50.4767467N, 16.0968611E
A.1. 4130m2, přízemní

V Červeném Kostelci je nedostatek konkurence u větších prodejců 
zboží. Velkorozponová hala, o čtyřech traktech, je vhodná právě 
pro tento typ komerčního využití. Navrhuji zde vybudovat prodejnu 
nejmenovaného supermarketu s 1500m2, který již o okolní pozemky 
projevil zájem. Parkoviště umístěno v zadní části pro potřeby nejen 
nakupujících.

c./panský dům, jiráskova č.p.184

50.4774219N, 16.0963986E
D.2., 580m2, 2 podlaží

Dům č.p.184, je i přes momentální stav důstojná budova, která 
by našla své využití a vlastníka. Díky své poloze je možné využít 
parter komerčně, zatímco první patro třeba pro bydlení.

- návrh pro stávající budovy -
251

e./sklad tkanin, 1914

50.4778289N, 16.0971411E
E.1., 600m2, 2 podlaží 

Již přes sto let starý sklad tkanin je velice elegantní stavbou. Disponuje 
velikými okny a stojí v čele navrhovaného náměstí L. Abela.

Proto navrhuji ponechání v majetku města a vybudování kulturního 
domu. Místo, kde se bude mísit industriální prostředí s hudbou, 

divadlem, nebo folklorem. Vhodné prostředí i pro bar, či muzeum 
tkalcovství.

f./nová kotelna

50.4783497N, 16.0973911E
F.1., 1100m2, 4 podlaží

Kotelna z šedesátých let by cenu za nejpohlednější dům mezi 
sousedy nevyhrála. Díky svým velkorysým rozponům a výškou 

stropů, ale nabízí možnosti jako málokterý. Pro umístění v regionu, 
kde je horolezectví vysoce oblíbené, navrhuji vybudovat boulder, 

lezeckou stěnu, nebo tělocvičnu na gymnastiku. Napojení komínu jen 
umožňuje další možnosti. Nabízí se také využití pro dlouho žádanou 

kuželkárnu, nebo parkovací dům.   

D./sušárna

50.4773592N, 16.0966861E
D.5., 200m2, 5 podlaží (1000m2)

Stavba, která je z ulice velice nenápadná, přestože má pět pater. 
Dříve sušárna, tzn. že nabízí prostorovou jednoduchost a flexibilitu 
využití. Navrhuji založit ve městě novou tradici malého řemeslného 

pivovaru.
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251 | scHema fuNkčNíHo Využití

popis

Doplnění proluk v hlavní ulici navrhuji smíšenou zástavbou. 
Jedná se převážně o bydlení s možným komerčním parterem. 
Okružní ulice nemá takový ekonomický potenciál a je o mnoho 
klidnější. Proto se jeví jako ideální pro dotvoření zástavby 
řadovými rodinnými domy. Nároží je artikulováno většími 
bytovými domy. Jádro areálu tvořeno převážně průmyslovou 
architekturou snese téměř vše. Navrhuji zde lehkou výrobu, 
komerční a administrativní objekty. Zároveň je možné, aby si 
některé objekty město ponechalo ve svém vlastnictví a využívalo 
je pro veřejné účely (kulturní, sportovní, nebo volnočasové 
využití). Pro tyto účely navrhuji sklad tkanin (E.1).

legenda

 čistě rezidenční

 smíšené - bydlení, komerční, administrativa

 smíšené - komerční, volnočasové, výrobní

 výrobní, komerční

měřítko 1:2000

- schema funkčního využití -
252
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etapizace +
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00 | PříPRaVa, PaRticiPace

Transformace industriálních zón je běh na dlouhou 
trať. Proto je na transformaci potřeba hledat shodu u 
širší veřejnosti a napříč politickým spektrem. Důležitá 
je důkladná příprava a participace se všemi aktéry. 

- komunikace s veřejností, s odborníky a 
potencionálními aktéry a investory - formulace vize

- aktivace stěžejních akterů procesu
(město, neziskový sektor, primární investoři, aktivní 
veřejnost, potencionální developeři...)

- sestavení koordinačního týmu a následné strategie
(tvorba marketingu)

261 |  etaPizace a 
 zaiNteResoVaNí aktéři

aktéři na personální úrovní
 - vlastníci brownfields
 - občané a jejich sdružení

na místní úrovní
 - místní investoři
 - místní samospráva
 - zainteresovaní konzultanti
 - statutární orgány
 - finanční instituce

na regionální úrovní
 - regionální samospráva
 - regionální rozvojové agentury
 - regionální finanční instituce
 - regionální investoři
 - veřejnost regionu

na národní úrovní
 - vláda
 - dotčené orgány a instituce
 - národní finanční instituce
 - státní investoři

01 | aktiVace území

V dalším kroku hraje významnou roli aktivní veřejnost. 
Za podpory města je možné využít zájmu a energie a 
zavedení např. kulturních akcí, či festivalu uvnitř areálu. 
A tím zvýšit povědomí a transformaci areálu.

- prvotní demolice (skladovacího objektu u mrakodrapu a 
staré kotelny), postupné odstraňování ekologické zátěže

- přilákání sekundárních investorů (marketing)

- příprava druhé etapy - jižní a severní části areálu 
(majetkoprávní i fyzické)

02 | buDoVÁNí NoVýcH cest

- příprava území pro transformaci a určení podmínek pro 
novou zástavbu (regulační plán)

- zpřístupnění vedlejších cest (obsluha důležitých staveb 
a propojení se čtvrtí Vyšehrad)

- stálý kontakt s veřejností

03 | VklaD NoVé VRstVy

- citlivý vklad nových staveb a dokomponování 
urbánních celků

- nové analyzování využitelnosti , zlepšování a 
kultivování přítomného stavu
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92

Poděkování:

Rodině, za veškerou podporu. Jiřímu Klokočkovi a Janě Zdráhalové, za jedinečné 
vedení a rady. Radmile Fingerové a Tomášovi, za konzultace. Ondrovi, za jeho 
trpělivost. Vedení města, za vstřícnost a poskytnutí veškerých podkladů.

A Žanet, za to, že je.

- závěr-
301

sebereflexe:

Přiznávám, že by šlo práci stále vylepšovat a doplňovat, ale v jistém bodě, bylo potřeba 
projekt uzavřít a dokončit. Proto jsou některé myšlenky zachyceny pouze slovy. Stojím si, 

za zachováním navržených staveb a hledání jejich opětovného využití a nových majitelů. 
Červený Kostelec už za poslední roky ztratil mnoho důležitých domů své historie. 

Doufám že projekt bude sloužit k debatě a otvírat témata tam, kde je nejvíce potřeba.
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