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“Out of clutter, find simplicity. From discord, find harmony.
In the middle of difficulty, lies opportunity.”1

   

1  John Archibald Wheeler : Einstein´s Three Rules of Work in Cosmic Search, Vol. 1, No. 4, 1979.
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Anotace

Průmyslová architektura je racionální. Logika budov vyplývá ze skladby technologických procesů, 
jejich forma a dimenze souvisí s rozsahem a způsobem výroby. Speciální průmyslové stavby a stav-
by dopravní i technické infrastruktury představují typologicky vyhraněné druhy, jejichž racionalita 
a účelnost jsou vyvolány velmi specializovanými procesy. Jejich formy jsou na samé hraně toho, co 
jsme ochotni chápat jako budovy. 

Průmyslová architektura je krásná. Účelnost a komplexita staveb na nás působí nevšedním kouzlem, 
ztělesňují hodnotu paměti a práce. 

Trh a společnost se vyvíjí a zanechávají za sebou nevyužité průmyslové objekty — historická prů-
myslová architektura však chátrá, degraduje a potřebuje péči a nový účel, aby její hodnota nepřišla 
vniveč.

Estetika úpadku nás rozrušuje a rozdmýchává emoce. Degradace speciálních průmyslových budov 
je však často spojena s mnoha environmentálními a bezpečnostními riziky a s ekonomickou zátěží.

V literatuře i praxi se ukazuje jako zjevné, že nejlepším způsobem přístupu k industriálnímu dědictví  
je jeho opětovné zapojení do života vložením nové funkce — to samozřejmě platí i pro speciální prů-
myslové a inženýrské stavby, jež vykazují neobvyklé objemové charakteristiky a vyžadují informo-
vaný a holistický přístup. Adaptace speciálních průmyslových staveb a staveb dopravní a technické 
infrastruktury představují disciplínu, jež by měla všechny výše zmíněné aspekty brát v potaz.

Disertační práce zkoumá objekty speciálních průmyslových a inženýrských staveb, jejich vznik, his-
torii a zejména typologii a poté systematizuje tuto část stavební produkce — aby se mohla dále zabý-
vat charakterem jejich potenciálu pro adaptace. Komplexní analýza projektů realizovaných adaptací 
vyhodnocuje a představuje obecné závěry — popisuje, jaké objekty bývají adaptovány a proč, jaké 
limity musí adaptace překonat, které příležitosti vedou k pozitivním výsledkům. 

Zásadní a nové tvrzení, které tato práce předkládá je, že výzvy, plynoucí z nevšedního charakteru 
speciálních průmyslových a inženýrských staveb vedou ke zvýšení kreativity osob a institucí, které 
iniciují, navrhují a zajišťují jejich adaptace.

Zobecnění poznatků, vyplývajících z pochopení původního provozu a podmínek vzniku průmyslo-
vých budov, poznání potenciálu typologicky příbuzných staveb a odhalení typických přístupů při 
řešení jejich adaptací umožňuje porozumět specifickému potenciálu těchto staveb, vyvarovat se ne-
vhodným záměrům či řešením a posílit při adaptacích sílu jejich výpovědi.
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Annotation

Industrial architecture is rational. Building logic result from the flow of technological processes, 
their forms and dimensions are related to the scale and method of the production. Special industrial 
buildings and constructions of transport and technical infrastructure represent typologically distinct 
species whose rationality and efficiency are evoked by highly specialized processes. Their forms are 
on the very edge of what we are willing to comprehend as a building.

Industrial architecture is beautiful. The efficiency and complexity of buildings creates an extraordi-
nary impression as they embody the value of memory and work. 

The market and the society are evolving and leaving behind unused industrial objects — historical 
industrial architecture degrades and needs care and a new purpose, so that its value is not lost.

The aesthetics of decline disturbs us and invoke emotions. However, the degradation of special in-
dustrial buildings is often associated with many environmental and safety hazards.

In literature and practice, it turns out that the very best way to save and enhance industrial herit-
age is to re-engage it in life by introducing a new function — of course, this also applies to special 
industrial and engineering structures that exhibit unusual bulk characteristics and require an infor-
med and holistic approach. Adaptive reuse of special industrial buildings and transport and technical 
infrastructure forms a discipline that should take all these aspects into account.

The dissertation examines objects of special industrial and civil engineering structures, their origins, 
history and especially typology, and then systematizes this part of the building production — in or-
der to further study the character of their potential for adaptation. A comprehensive analysis of the 
adaptive reuse projects evaluates and presents general conclusions — it describes which objects are 
adapted and why, which limits have been to overcome, which opportunities lead to positive results.

The new and fundamental claim that the thesis presents is that the challenges resulting from the 
unusual character of special industrial and engineering buildings increase the creativity of the peop-
le and institutions that initiate, design and ensure their adaptation.

The generalization of knowledge resulting from the understanding of the original operation and con-
ditions of industrial buildings, the recognition of the potential of typologically related structures, 
and the detection of typical approaches solving their adaptations will lead to understanding of the 
specific potential of these buildings. Subsequently it will alow to avoid inappropriate intentions or 
solutions and to strengthen the power of their testimonies during adaptations.
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Tato disertační práce je rozdělena do pěti částí, jež reflektují metodologii mého výzkumu: 

Úvodní část (00) představuje problematiku výzkumu, cíle výzkumu, předmět výzkumu a výzkumné 
otázky. Popisuji tu metodologii zpracování disertační práce a podávám náhled na hlavní myšlenky 
práce.

Teoretická část (01) představuje teoretickou základnu výzkumu. Uvádím čtenáře do problematiky 
průmyslových staveb obecně (vznik, historie, památková páče, adaptace) — představuji kontext, ve 
kterém se speciální průmyslové stavby aktuálně nachází, posléze jednotlivá témata upřesňuji pro 
speciální průmyslové stavby.
V kapitole 1 připomínám historii výstavby průmyslových staveb i jejich specifika, shrnuji stav oboru 
péče o průmyslové dědictví k dnešnímu dni a zmiňuji otázky státní památkové ochrany, věnuji se také 
roli architekta v adaptacích průmyslových staveb a estetickému fenoménu industriálu. 
V kapitole 2 podrobně vysvětluji některé pojmy užívané v mé práci [adaptace, adaptabilita] a uvádím 
jejich souvislost s typologií.
V kapitole 3 a 4 se věnuji třídění a taxonomii průmyslových staveb, posléze představuji specifika sta-
veb speciálních průmyslových a staveb dopravní a technické infrastruktury. 
Syntézou informací z třetí a čtvrté kapitoly docházím k vytvoření pojmu objemových typů.

Část Analýza (02) (případová studie) představuje samotný výzkum vybraných referenčních pro-
jektů a interpretaci jeho výsledků v pěti kapitolách, dle objemových typů. Každý z objemových typů 
představuji v kontextu původního určení, uvádím hlavní limity a příležitosti pro adaptace a charakte-
ristické vlastnosti ovlivňující adaptace. Pro zásadní objemové typy (velké stroje, nádoby) je součástí 
analýzy také statistické zpracování jejich charakteristiky a fenoménů jejich adaptací, vyjádřené grafy.
V závěrečných kapitolách této části vyhodnocuji některé fenomény pro celý soubor projektů v pří-
padové studii a předkládám obecné závěry analýzy. Závěry jsou kombinovány a doplněny s vlastním 
záznamem specifických fenoménů adaptací speciálních průmyslových a inženýrských staveb, blíže je 
představena zásadní složka potenciálu staveb: jejich nevšednost. 

Analýza je doplněná souborem Medailonů referenčních projektů (část 04a), ke kterým text pro ná-
zornost odkazuje. Pro orientaci jsou veškeré referenční projekty a zásadní charakteristika původních 
objektů i projektů adaptací seřazeny do Tabulky referenčních projektů (část 04b).

V části Závěr (03) podávám přehled výsledků disertace včetně jejího původního přínosu a předsta-
vuji závěry relevantní pro další rozvoj vědy nebo pro realizaci v praxi.

Medailony referenčních projektů (04a) jsou přiloženy jako samostatná část. Každý z medailonů 
představuje jeden ze sta referenčních projektů vybraných do multi-případové studie. 
Informace obsažené v medailonech jsou provázány s Tabulkou referenčních projektů (04b) a s 
analýzou. 

Přílohy disertační práce dále obsahují formální složky disertační práce — představení doktorand-
ky a seznam publikací, bibliografii, seznam obrázků s uvedenými zdroji.

STRUKTURA PRÁCE  — POPIS
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• Typologie

Disertační práce se věnuje studiu typologií průmyslových staveb a jejich vlivu na nové využití průmy-
slových staveb. V reálné stavební a investiční praxi je typologie průmyslových staveb faktorem, který 
v představách majitelů a investorů mnohdy komplikuje jejich nové využití. Stavby se mohou zdát 
nevhodné pro rekonstrukce a renovace z různých důvodů — mnoho z nich právě s typologií souvisí. 
Domnívám se, že správným přečtením všech skutečností, které jsou spjaty s typologií průmyslové 
stavby, můžeme specifikovat její potenciál. 

• Potenciál

Pokud se nám podaří potenciál správně rozpoznat a využít, získáme adaptací více, než jen opravenou 
stavbu. Přispějeme k udržení historické kontinuity v místě — podpoříme genia loci — získáme je-
dinečný charakter, který může být i ekonomickou výhodou mnoha nových funkcí. Pokud je samotná 
konverze provedena ohleduplně k přírodě a přírodním zdrojům, jednáme v souladu s duchem udrži-
telného rozvoje — neplýtváme energií, využíváme-li existující materiál a know-how.

• Logika

Typologie a morfologie průmyslových objektů má tu vlastnost, že je přísně logická a účelná. Dá se 
tedy do určité míry charakterizovat dle původního průmyslového určení budovy — dle odvětví výro-
by. Nabízí se tak cesta k poznání objektů průmyslové výroby a zobecnění jejich typologických charak-
teristik, kterou tato práce používá.

• Jinakost

Vzhledem k záměrům disertační práce jsou speciální průmyslové a inženýrské stavby vhodným ma-
teriálem pro výzkum. Jejich konverze nejsou tak časté, protože jsou náchylnější k celé řadě problémů. 
Jejich historická hodnota často není rozpoznána, kvůli svým předchozím využitím jsou často nositeli 
sociálních stigmat. Jejich typologie skýtá velmi neobvyklé prostory, tvary, objemy, plochy  — nové 
využití musí být velmi chytře promyšleno. 

• Přidaná hodnota

Nové využití průmyslových speciálních staveb vyžaduje inovativní přístup. Projekty adaptací jsou 
často charakterizovány nevšední dávkou architektonické kreativity. Přítomnost počátečních omezení 
může být motivací pro kvalitní výsledek. Nevšednost, jež je na počátku i na konci cesty kvalitně adap-
tovaného speciálního průmyslového objektu, je představena v závěru disertační práce. 

1 • ÚVOD V PĚTI BODECH
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• Cíl výzkumu, hypotéza výzkumu, definice proměnných

Cílem výzkumu je zjistit, zda a jakým způsobem ovlivňuje typologie a jiné od typologie odvislé 
charakteristiky adaptabilitu speciálních průmyslových a inženýrských staveb a jaký je její vliv na 
potenciál speciálních průmyslových staveb pro jejich nová využití. 

Předpokládám, že prozkoumání limitů a předností, jež souvisí s typologií a volumetrií speciálních 
průmyslových staveb, umožní odhalit charakteristické vlastnosti ovlivňující jejich adaptace a spe-
cifikovat jejich potenciál pro nová využití.

Ambicí výzkumu je bližší poznání a definice potenciálu speciálních průmyslových a inženýr-
ských staveb.

Adaptace stavby / území je kontrolovanou změnou stavu (funkce, velikosti, výkonu) v souvislosti s 
novými funkčními požadavky a s fyzickými podmínkami existující stavby / území. 
Adaptabilita stavby / území je určována jako schopnost stavby / území podstoupit změnu stavu a 
využití z hlediska jeho prostorových vlastností.1 
[více viz kapitola 01_2 • POTENCIÁL PRŮMYSLOVÝCH STAVEB: TYPOLOGIE A ADAPTABILITA]

Potenciál stavby / území pro nové využití je projekcí architektonických, urbanistických, historic-
kých a společenských kvalit objektu, jež umožní další jeho další existenci v novém kontextu. Potenciál 
v sobě zároveň obsahuje sdělení, proč je další existence dané stavby obohacující pro lidskou společ-
nost.

• Předmět výzkumu 

Předmětem výzkumu jsou Speciální průmyslové a inženýrské stavby — pro účely tohoto výzkumu 
jsou identifikovány jako konstrukce, které slouží a sloužily těžkému průmyslu a dopravě, dále stav-
by městské infrastruktury a některé vojenské objekty. [viz také článek 01_4_3 • Nebudovy —; podrob-
nější vysvětlení termínu speciální průmyslové a inženýrské stavby a jeho užití v této práci jsou součástí kapitoly 
02_4 • NOVÁ TAXONOMIE: SPECIÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY POST-INDUSTRIÁLNÍ OPTIKOU]

Obr. 1. Těžký průmysl Obr. 2. Dopravní infrastruktura Obr. 3. Technická infrastruktura Obr. 4. Vojenské stavby              

Forma těchto staveb následuje jejich funkci — jejich objemy nebyly formovány lidským užitím, 
nýbrž pohyby médií či strojů. Jejich měřítka jsou často nadměrná, jejich typologie a volumetrie jsou 
nezvyklé. Díky své charakteristice se tyto stavby stávají vhodným předmětem studia věnovaného po-
znání vlivu typologie a faktorů s typologií souvisejících na adaptabilitu těchto staveb.

• Výzkumný vzorek

Výzkumným vzorkem jsou adaptace speciálních průmyslových staveb a některých staveb do-
pravní, technické a vojenské infrastruktury.

1  DOUGLAS, James. Building Adaptation. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000. ISBN 978-
0750650850.

2 • PROBLEMATIKA A METODOLOGIE VÝZKUMU
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V kapitole [02_4 • NOVÁ TAXONOMIE: SPECIÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY POST-INDUSTRIÁLNÍ 
OPTIKOU] přesněji vymezuji, které stavby (speciálních průmyslových typologií, dopravní, technické a 
vojenské infrastruktury) jsou pro mne relevantní a vysvětluji proč. 
V části analytické osvětluji skladbu takových staveb a dále se věnuji výzkumu realizovaných adaptací 
speciálních průmyslových staveb.

• Výzkumné otázky

Hlavní výzvou pro projekty kreativního nového využití speciálních průmyslových staveb a konstrukcí 
je nalezení způsobu, jak adaptovat na novou funkci (jež je většinou založena na lidském měřítku) 
objekt, jehož objemová charakteristika je “nelidská”.

Během tohoto procesu je třeba vyzdvihnout společenské, historické a krajinné kvality staveb / 
struktur, jejich architektonickou, urbanistickou či krajinnou, památkovou i průmyslově-ar-
cheologickou hodnotu, přičemž projekty musí být proveditelné za rozumných finančních nároků, 
musí dobře reagovat na podmínky ve svém okolí a musí být koncipovány v souladu s principy udrži-
telného rozvoje a v respektu k životnímu prostředí.

Otázky, jež tato výzva vyvolává: 
Jak typologie a jiné od typologie odvislé charakteristiky ovlivňují adaptabilitu a potenciál speci-
álních průmyslových staveb pro jejich nová využití?
Které charakteristiky lze označit za faktory typologické či typologií ovlivněné (vyplývající z původ-
ní funkce průmyslové budovy či s touto funkcí související)? Jaké jsou konkrétní limity a příležitosti 
speciálních průmyslových budov pro jejich nová využití? Jaká data získáme analýzou realizovaných 
projektů jejich nových využití a jak je možné tato data interpretovat? Jaká architektonická a kon-
strukční řešení jsou užívána / favorizována? Vzbuzují projekty adaptací těchto neobvyklých staveb 
mimořádnou kreativitu při jejich řešení? Jakými způsoby?

• Společenský význam výzkumu

Vývoj stavebního prostředí je ovlivněn vývojem společenským — a naopak. Stopy někdejší lidské 
aktivity, existující a nově se objevující v prostředí ve formě opuštěných průmyslových objektů a kom-
plexů, jsou nevyřešeným problémem, jež má nezanedbatelný vliv na kvalitu prostředí, krajiny, měst 
a zdraví lidí i společnosti obecně. Jejich přítomnost však také představuje inkarnaci lidského ducha, 
podává svědectví o zásadní epoše lidských dějin. Zodpovědná rozvaha příštího osudu hmotných po-
zůstatků lidské aktivity tvoří součást konceptu udržitelnosti lidského života na planetě Zemi.

Společenský význam výzkumu je dobře komentován touto citací:
“What we need is continuity (...) historic preservation is not sentimentality but a psychological necessity. We must 
learn to cherish history and to preserve worthy old buildings (...) we must learn how to preserve them, not as 
pathetic museum pieces, but by giving them new uses.”2

• Vědecký a profesionální význam výzkumu

Péče o průmyslové dědictví a znalost a ochrana hodnot, jež představuje, tvoří součást odborného vě-
domí již několik desetiletí. Situace se však stále a rychle vyvíjí. Existuje a přibývá množství otázek, jež 
prozatím nebyly prozkoumány a zůstávají bez odpovědi. Specificita speciálních průmyslových budov 
a aplikace poznatků směrem k umožnění jejich nových využití představuje jednu z takových mezer — 
lze doufat, že výsledky výzkumu v této doméně mohou mít i praktický dopad na osud těchto budov.

Úzkou provázanost výzkumného a profesionálního významu tohoto tématu vysvětluje následující 
citace: 

2  „To, co potřebujeme, je kontinuita. (...) Ochrana památek není sentimentálním počinem, ale psychologickou ne-
zbytností. (...) Musíme se naučit oslavovat vlastní historii a chránit staré budovy, které za to stojí. Musíme se naučit je 
zachovávat, ne jako patetické muzeální kousky, ale tím, že jim dáme nový účel.“ 
HUXTABLE, Ada Louis. Lessons of how to heal the city´s scars in On Architecture: Collected Reflections on a Century of 
Change. 2nd edition. New York: Walker books, 2010. ISBN 978-0802717672.
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“Díky osvětě, na které pracujeme minimálně 25 let, již informace o tom, že i průmyslové dědictví je součástí kul-
turního dědictví země, vstoupila do mnoha myslí — ne však do těch, které nakonec rozhodnou o jeho likvidaci.” 3

• Dílčí cíle výzkumu, praktický užitek výzkumu

Hlavním záměrem disertační práce je prověření potenciálu speciálních průmyslových budov pro 
adaptace a upozornění na charakteristiky speciálních průmyslových typologií, relevantní vzhledem k 
jejich novému využití. Výstupem práce by měl být komplexní, ale srozumitelný materiál, který před-
staví odborné veřejnosti jedno ze spíše okrajových témat problematiky progresivní péče o průmy-
slové dědictví. Tato práce by měla vést k propagaci tématu, k otevření veřejné diskuze o hodnotě 
speciálních průmyslových staveb a inženýrských děl a o přínosu adaptací průmyslových budov obec-
ně. Práce by měla usnadnit orientaci v problematice soukromým i veřejným majitelům podobných 
objektů, dále státním zaměstnancům, odborným úředníkům a politickým představitelům měst, kteří 
se mohou v praxi s návrhem adaptace (speciální) průmyslové budovy setkat. V neposlední řadě pak 
výsledná práce může být inspirativním zdrojem informací a příkladů pro studenty architektury, čin-
né architekty a městské plánovače.

Dílčí cíle disertační práce
• shromáždění a zpřístupnění vědomostí a relevantních zdrojů týkajících se vlivu typologie na adapta-
ce průmyslových staveb a jejich interpretace
• bližší specifikace vlivů, kterými fenomén typologie ovlivňuje projekty adaptací speciálních průmy-
slových staveb 
• orientace v problematice adaptibility a potenciálu průmyslových staveb — stručné představení 
dalších klíčových faktorů, které hrají roli při adaptacích průmyslových budov
•  úvaha nad charakterem “genia loci” spojeným s utilitárním, technickým prostředím, které speciální 
průmyslové stavby či inženýrská díla často představují
• upřesnění přínosu progresivní péče o průmyslové dědictví (tj. péče o průmyslové dědictví, s cílem 
navrátit jej znovu do života) v rámci zásad udržitelného rozvoje
• formulace typických strategií / skupin / charakteristik kreativních řešení
• průzkum možných souvislostí mezi projekty konverzí a tendencemi v současné konvenční architek-
tonické praxi

• Aktuální stav poznání, představení a shrnutí odborných zdrojů   

Průmyslovému dědictví a jeho novému využití se věnuje obrovské množství monografií, teoretických 
i akademických prací. Existují světové, evropské i národní organizace věnující se průmyslové archi-
tektuře, jejímu odkazu a jejím adaptacím [Více článek 01_1_2 • Úkoly péče o průmyslové dědictví v minulosti 
a dnes — památková ochrana, společná ochrana hodnot průmyslového dědictví]. 

Téma nového využití průmyslového dědictví je široké, má mnoho nuancí a stále se vyvíjí. Existují tak 
méně prozkoumané oblasti. Vliv typologie na adaptabilitu průmyslových staveb a potenciál speciál-
ních průmyslových staveb pro nová využití patří k takovým mezerám a ačkoli v posledních letech po-
čet konverzí tohoto druhu průmyslového dědictví výrazně roste, stejně jako jejich obliba, souběžně 
dochází k nenávratným ztrátám cenných exemplářů. Lze doufat, že výzkumné práce studující umož-
nění jejich nových využití mohou mít postupně praktický dopad na osud těchto budov. 

Teoretická práce věnovaná úzce vymezenému tématu „Adaptací speciálních průmyslových staveb“ 
se omezuje spíše na kratší texty: příspěvky na konferencích, články v časopisech a v internetových 
zdrojích, akademické, věnované jednotlivým typologiím či přímo konkrétním projektům. Existuje 
však množství literatury věnované adaptacím průmyslových staveb obecně, díky kterým jsem poro-
zuměla širším souvislostem a ve kterých bylo někdy možné dohledat relevantní příklady. Z množství 
publikací a dalších zdrojů vybírám několik, které mi výrazně pomohly v orientaci v tématu, či které 
přesně cílí do tématu mé práce.

Pro poznání průmyslových staveb v jejich původním kontextu je nenahraditelná publikace Emila 
Hlaváčka z 80. let, jež podává dobový přehled typologií průmyslové architektury z pohledu Českoslo-

3  ŠENBERGER, Tomáš. Zápis z přednášky při Inženýrském dni. Praha: ForArch, 1998.
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venska, tradičně silně průmyslové země, jež v době komunistické totality tuto charakteristiku ještě 
upevnila. Informace z této knihy posloužily jako základ studia průmyslových procesů a typologií, 
termín „speciální průmyslové budovy“ pochází z třídění průmyslových staveb, jež tato kniha nabízí.

Základní orientaci v tematice adaptací průmyslového dědictví mi poskytly knihy Lathama De-
reka4 a Michaela Strattona5, pojednávající průmyslové dědictví, specifika památkové péče a podoby 
projektů adaptací.
Publikace Lathama Dereka přináší v prvním svazku popis praxe adaptací a konverzí v Británii v 2. po. 
20. století. Kvalitu adaptace zakládá na porozumění zásadním kvalitám budovy, kontextu a příštích 
uživatelů. Předkládá diskuzi ohledně výběru prostředků, kterými jsou adaptace prováděny. Publika-
ce je v druhém svazku doplněna množstvím příkladů adaptovaných budov všech typologií.
Kniha editora Michaela Strattona, na které spolupracoval s týmem historiků, památkářů, projektantů 
a stavebníků, je srozumitelnou studií průmyslových stavebních typů 19. a 20. století, představených 
s ohledem na jejich možné adaptace a nové využití. Publikace postihuje mnoho aspektů tématu: od 
analýzy různých typologických druhů po referenční projekty včetně hodnocení kvality adaptace. Nej-
významnější kapitolou pro můj výzkum je část, ve které autor upřesňuje, které vlastnosti a faktory 
ovlivňují potenciál průmyslových budov pro nové využití — Michael Stratton vyzdvihuje také důle-
žitost typologie. 

Adaptabilita budov ve vztahu k speciálním průmyslovým stavbám byla v mém výzkumu důležitým 
polem k prozkoumání. Téma adaptability je přehledně představeno v publikaci Jamese Douglase6, 
která je průvodcem různými fenomény oprav, přestaveb a adaptací existujících budov a která obsa-
huje také předpis opatření, jež povedou k větší budoucí adaptabilitě nově stavěných staveb. Kniha 
představuje principy adaptací a jejich technické aspekty s ohledem na různé stavební typy. 

Publikace věnované určité speciální průmyslové typologii byly pro mou práci nedocenitelným 
zdrojem. Jednou z nejlepších v tomto ohledu byla knížka Lisy Mahar-Keplinger7 o amerických obil-
ných silech. Tenký svazek přehledně představuje typologie a materiály, text je skvěle doplněn plány, 
fotografiemi a axonometrickými pohledy na varianty forem sil. Následuje část, ve které autorka popi-
suje uměleckou fascinaci sily a souvislost s evropskou modernou. 
Kniha je navíc uvedena předmluvou Alda Rossiho: „Timeless Cathedrals“  — dozvídáme se, že i on se 
v 80. a 90. letech věnoval výzkumu sil. 

Přesahy speciálních průmyslových staveb do historie architektury i do současné tvorby jsou 
velmi zajímavým tématem. Souvislost mezi americkými sily a evropskou avantgardou tyto neobvyklé 
vztahy krásně ilustruje. Kniha známého britského historika a kritika architektury Reynera Banha-
ma8, jež se mimo jiné specializuje také na brutalismus, nabízí přehled hlavních inspiračních zdrojů 
avantgardy a moderny, pocházejících z průmyslové architektury. [více viz kapitola 02_6_6 •  Sila jako 
inspirační zdroj architektury].

Velmi dobrým zdrojem jsou časopisy. Mezi všemi bych ráda zmínila Int/AR — Intervention Adapti-
ve Reuse, časopis vydávaný The Rhode Island School Of Design a věnovaný přímo tématu konverzím 
a adaptacím.
K tématu bylo možné najít velmi relevantní informace v rámci příspěvků na některé konference a 
odborná kolokvia. Nedocenitelné pro mne byly příspěvky na několika ročnících konferencí BigStuff. 
Konference je věnována ochraně a adaptacím velkých areálů a komplexů průmyslového dědictví, do-
hledané příspěvky byly skvělým zdrojem informací o specifikách památkové ochrany a zpřístupněné 

4  LATHAM, Derek. Creative Reuse of Buildings: Two Volume Set: V. 1 & 2. Shaftesbury: Routledge, 1999. ISBN 978-
1873394335.

5  STRATTON, Michael (eds.). Industrial Buildings: Conservation and Regeneration. London: Taylor and Francis, 
2000. ISBN 978-0419236306.

6  (DOUGLAS, 2000)

7  MAHAR-KEPLINGER, Lisa. Grain elevators. New York: Princeton architectural press, 1992. ISBN 978-
1878271358.

8  BANHAM, Reyner. A Concrete Atlantis: U.S. Industrial Building and European Modern Architecture. Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 1986. ISBN 978-0262022446.
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vysokých pecí a podobných provozů [Většina z těchto příspěvků se týkala některé z lokalit Emscher Parku v 
Porúří]. 

Zmiňované akademické práce byly velmi užitečným zdrojem pro mou práci. Především diplomní 
práce z amerických škol architektury, ale také další akademické práce věnující se tématům adaptabi-
lity, place-makingu, estetice industriálu, aspektům adaptací konkrétních typologií [velmi často silům], 
či přímo konkrétním projektům. [např. Seattle Gas Park je uveden jako reference snad v každé akademické 
práci věnující se tématu]. Téma konverzí průmyslové architektury se stalo velmi atraktivním pro školy 
architektury, jsou pořádány workshopy, tematické výjezdy a každoročně si velké množství studentů 
toto téma vybere pro svoji semestrální či diplomovou práci.
Spolupráce s Výzkumným centrem průmyslového dědictví během studia mi poskytla blízký přístup 
do publikací a databází VCPD: registr průmyslového dědictví9 i registr konverzí10 byly cennými 
zdroji. 

Webové stránky odborných organizací, především ERIH: European route of industrial heritage 
představují výborný přehled o nově využitém evropském průmyslovém dědictví, adaptovaném pro 
účely, jež přitahují turistickou aktivitu. Lokality jsou rozděleny dle původního využití.
Velmi užitečným zdrojem je samozřejmě internet obecně a především webové stránky věnující se 
architektuře, jako jsou www.archdaily.com, www.dezeen.com, www. architizer.com, www.inhabi-
tat.com, www.archiweb.cz — adaptace speciálních průmyslových staveb jsou často silně prostorově 
působící a fotografie zachycující jejich nezvyklost představují silné obrazy, putující internetem, který 
výraznou vizualitu miluje. 

Vizuální vjemy byly i pro mne důležitým zdrojem inspirace a odhodlání k dokončení této práce — 
mezi těmi reprodukovanými musím zmínit fotografické dílo manželů Becherových. 
Návštěvy adaptovaných lokalit a objektů, na které jsem se vydávala během mých studijních poby-
tů i ve volném čase mi poskytly nenahraditelné zážitky a přímou zkušenost. Pokud to bylo možné, 
spojovala jsem cesty také s fotodokumentací.
 
Další bibliografické zdroje jsou představeny v rámci textu a v rámci shrnutí na konci každé z částí 
Úvodu do problematiky.

• Metodologie výzkumu — použité metody, prostředky, nástroje

Strategie výzkumu je kvalitativní11, s vlivy strukturalismu (prvky lidského chování / lidské výtvory 
by měly být dle strukturalismu chápány v rámci širšího, vše zahrnujícího systému či struktury).12 Jde 
o postup, který užívá jako metodu práce kvalitativní analýzu velkého množství projektů v případo-
vé studii (case study). Užití případové studie je vhodné pro výzkum v architektuře - každý z případů 
lze analyzovat z více hledisek (historický vs. současný kontext apod.
Přístup k vyhodnocování proměnných, ustanovených v rámci této případové studie (analýzy) je 
převážně induktivní, s reflexivními prvky (použitím dedukce, srovnávání) — tzn. s přihlédnutím k 
možným interakcím mezi teorií, kterou je podloženo primární poznání zkoumaných budov (logika 
průmyslových procesů) a probíhající praxí (jejich adaptací). Vhodné označení pro takový způsob vý-
zkumu nalézám v pojmu interpretace. 

„Kvalitativní paradigma používá induktivní proces analýzy, která se snaží zahrnout množství kritických faktorů, 
ovlivňujících zkoumané jevy. Kvalitativní výzkum závisí na nečíselných důkazech, ať už slovních nebo uměleckých 
(objekty, budovy nebo městské oblasti). Induktivní proces je vzájemné simultánní tvarování faktorů. Konstruk-
tivismus přijímá subjektivitu procesu, kdy výzkumník a respondent spoluvytváří chápání situace nebo kontextu 

9  Databáze industriální topografie (Registr průmyslového dědictví). Praha: VCPD FA ČVUT. [Online]. Dostupné 
z:https://registr.cvut.cz/registr/ [2016-14-09].

10  Konverze průmyslové architektury (Registr konverzí průmyslové architektury). Praha: VCPD FA ČVUT, 2016. [On-
line]. https://registr.cvut.cz/sgs/dvd_master/page/uvod.html [2016-14-09].

11  GROAT, Linda. WANG, David. Architectural research methods. New Jersey: John Wiley & Sons, 2013. ISBN 978-
1118418512.

12   Konkrétně: průmyslové stavby = lidské výtvory, průmyslová skladební logika = struktura.
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— je vhodný při výzkumech v oblasti formování životního prostředí [ve smyslu životního prostoru, pozn. aut.]. Ve 
výzkumu architektonického nebo environmentálního designu jsou artefakty, budovy a prostředí často chápány 
jako „texty“, které jsou předmětem tlumočení a interpretace. Poznatky jsou pouze dočasné a brzy budou re-inter-
pretovány.“ 13

Prakticky to znamená:
Stavby formované svou výrobní či technickou funkcí jsou v analýze nejprve popsány jako produdukty 
průmyslové doby.  Jejich skladba vyplývá z jejich úkolů, jejich cílem je produkce. Posléze jsou tyto po-
zůstatky nahlíženy “post-industriální optikou” — jako objekty, jejichž faktická role je již jen vzpo-
mínkou, jež zůstávají jako skořápka někdejších odumřelých procesů. Průmyslové procesy působily 
silným vlivem na formování těchto objektů daly vzniknout nezvyklým volumetriím. Jejich forma 
a objemy mohou být pozorovány, hodnoceny a popsány téměř jako geometrická schémata. Díky 
tomuto přístupu bylo možné bohatou kategorii stavebního fondu rozdělit na 5 objemových typů [viz 
níže & v kapitole 02_4 • NOVÁ TAXONOMIE: SPECIÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY POST-INDUSTRI-
ÁLNÍ OPTIKOU]. Posléze je analýzou referenčních projektů v multi-případové studii zjištěno, jak 
probíhají a jaké výsledky mají projekty adaptací, příslušející objemovým typům, jak byly tyto 
projekty ovlivněny podmínkami spjatými s typologií budov, jak se projekty s limity a přednostmi 
speciálních průmyslových staveb vypořádaly, jaká je kreativita nalezených řešení.

Rozdělení na 5 zásadních objemových typů, vystihující objemovou charakteristiku typologií 
speciálních průmyslových a inženýrských staveb: (Každý typ má své podmnožiny, slučující objek-
ty dle určitých dalších převažujících charakteristik – měřítko, kompozice, aj.):

Stroje (velké — malé)
Nádoby (sila — vodojemy — plynojemy)
Linie (vertikály — horizontály)
Speciální a gigantické objemy (z hlediska formy — z hlediska měřítka)
Dílo v krajině (plné objemy — prázdné objemy)

Obr. 5. Stroje velké
Obr. 6. Stroje malé

STROJE NÁDOBY LINIE SPECIÁLNÍ OBJEMY DÍLA V KRAJINĚ

Obr. 7. Nádoby malé
Obr. 8. Nádoby velké

Obr. 9. Horizontály
Obr. 10. Vertikály

Obr. 11. Speciální obj.
Obr. 12. Gigantické obj.

Obr. 13. Plné objemy
Obr. 14. Prázdné objemy

Dále je pro každý objemový typ vybráno množství realizovaných projektů adaptací speciálních 
průmyslových a inženýrských staveb (tak, aby postihovaly různorodé typy a fenomény) — tyto 

13  Originální citát: “The Qualitative paradigm necessitates an inductive process of inquiry that seeks clarification of 
multiple critical factors affecting the phenomenon. Qualitative research depends on non-numerical evidence, whether 
verbal or artifactual (objects, buildings, or urban areas). Inductive process: Mutual simultaneous shaping of factors. 
Constructivism adopts a subjectivist epistemology whereby knowledge emerges as the researcher and respondents co-
-create understandings of the situation or context being studied. (...) Knowledge can be only temporarily or provisionally 
established, and is soon to be reinterpreted. In architectural or environmental design research, artifacts, buildings, and 
settings are often the “texts” that are the subject of interpretation and reinterpretation.“ 
(GROAT, WANG, 2013)
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projekty jsou použity jako referenční příklady v multi-případové studii. Medailony projektů jsou pří-
lohou disertační práce.

Každý objemový typ je představen — jsou popsány zásadní původní funkce, výrobní procesy, typo-
logie původních objektů. Jsou popsány důvody k útlumu průmyslové produkce i jeho průběh. Hmotné 
pozůstatky jsou charakterizovány z hlediska jejich lokací, užitých materiálů, geometrických vlastnos-
tí, měřítka, velikosti, krajinného působení. Následně jsou vyhodnoceny zásadní limity a příležitosti 
pro nová využití. [viz 3_2_Struktura analýzy].

Následně je pro dva zásadní objemové typy (stroje, nádoby) provedena analýza (statistickými 
nástroji, jejich rozborem a interpretací a kvalitativním vyhodnocením), rozeznávající a hodnotící vliv 
zkoumaných typologických charakteristik na provedené konverze a jejich roli ve skladbě potenciálu 
speciálních průmyslových a inženýrských staveb. 

Analýza spočívá v několika krocích
• hodnocení vybraných proměnných charakterizujících jak původní stavby, tak jejich adaptace
• sestavení tabulky porovnávající stručně popsané vyhodnocení vybraných proměnných pro jednot-
livé projekty v případové studii 
• statistická analýza — výsledky ve formě grafů na základě četnosti hodnot [např. rozložení nových 
funkcí při adaptacích apod.]
• kvalitativní analýza — rozpoznání a určení druhů adaptací, odhalení typických přístupů a unikát-
ních architektonických řešení
             
Výsledky analýzy jsou představeny několika způsoby:
• ve formě tabulky porovnávající stručně popsané vyhodnocení proměnných pro jednotlivé projek-
ty v případové studii 
• formou grafů, které  zobrazují výsledky kvantitativní analýzy — grafy promlouvající o jednotlivých 
objemových typech jsou součástí textu věnujícímu se objemovým typům [viz níže], grafy obecných 
výsledků jsou představeny v samostatné části v závěru disertace.
• souvislým textem syntetizujícím výsledky kvalitativní i statistické analýzy, představujícím druhy 
adaptace a použité přístupy k projektům adaptací & komentář fenoménů, jež se při adaptacích uplat-
ňují.

Výsledky výzkumu a zjištění, která jsem během práce na výzkumu získala, sumarizuji v závěru analý-
zy v textu, vypovídajím o adaptabilitě a potenciálu speciálních průmyslových a inženýrských staveb.

• Strukturace textu a citací — použité prostředky

Text této práce je rozdělen do pěti částí: 00 — 01 — 02 — 03 — 04. Tyto části jsou dále strukturo-
vány do bloků: 01_1, 01_2, (...) a do kapitol:  01_1_1 • • ABC a článků:  01_1_1_1 • • ABC — pro lepší 
čtivost a méně technický vzhled textu uvádím pouze část této identifikace, vyznačenou tučně, bez 
určení části.
Text je dále strukturován pomocí odrážek • a různými typografickými styly. K lepší orientaci slouží 
také STRUKTURA DiserTAČNÍ PRÁCE — OBSAH na stranách 8 — 10. 

V textu jsou poznámky autora uvedeny tímto způsobem: [více viz kapitola 2], v případě, kdy komentují 
bibliografický zdroj či citaci, nebo pokud by v textu působily rušivě, mohou být součástí poznámky 
pod čarou.14

Souvislost textu se zdrojem uvedeným v bibliografii uvádím poznámkou pod čarou (v zápatí strán-
ky). První zmínění bibliografického záznamu uvádím v plném znění.15 Další zmínění bibliografického 

14   Problematiku kolektivní paměti a jejího globálního charakteru vyčerpávajícím způsobem popisuje dílo: PHILLI-
PS, Kendal R., REYES G. Mitchell (eds.), Global Memoryscapes, The University of Alabama press, 2011. ISBN 978-
0817385699.

15  DOUGLAS, James. Building Adaptation. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000. ISBN 978-0750650850.
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záznamu uvádím pouze ve formě jména a datace, ovšem stále jako poznámku pod čarou.16 Případně 
s určením stránky obsahující text, ke kterému odkazuji.

Plné citace jsou součástí textu a jsou opatřeny zdrojem v poznámce v zápatí stránky:

“Imagine all the people living life in peace.”17

Tyto poznámky jsou číslovány od první poznámky v každém z částí (00, 01, 02, 03).

Pokud byl zdrojem cizojazyčný text, jsou uvedeny v původním jazyce, poznámka uvádí kromě souvis-
losti s bibliografií také český překlad. 

Obrazové přílohy v částech 00, 01, 02 a 03 jsou číslovány a popsány, příloha disertace poskytuje se-
znam obrazových příloh s uvedením autorství či zdrojů. Zdroj obrázových příloh i textů v části 04 je 
vždy přímo označen v medailonu referenčního projektu. 

V příloze k disertační práci je také bibliografický seznam a seznam všech dalších zdrojů.

 

16  (DOUGLAS, 2000), s.57

17  „Představ si, jak všichni lidé na Zemi žijí v míru.“ LENNON, John. Imagine. New York: Dragon, 1971.
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1 • PRŮMYSLOVÉ BUDOVY A JEJICH ADAPTACE

1_1 • Náhled do historických souvislostí
Pro pochopení problematiky současného osudu pozůstatků průmyslové činnosti je nutné poznat 
historii rozvoje moderní průmyslové výroby a později okolnosti transformace průmyslu a dalších 
společenských a environmentálních změn od poloviny 20. století po současnost. Rozvoj průmyslu 
v euro-atlantickém prostředí a později celosvětově souvisel s dalšími celospolečenskými změnami. 
Porozumění širším souvislostem zde v podstatě znamená nastudování velké části moderní histo-
rie lidstva (především 18.—20. století) a orientaci ve spletité problematice „udržitelného rozvoje“, 
včetně výhledu do budoucnosti. Téma tedy postihuje extrémně široký proud znalostí a má práce si 
ani nemůže klást za cíl jej představit v jeho celistvosti. Avšak proto, aby čtenář mohl nahlédnout do 
této problematiky, která logicky předchází úvahám o hodnotách a nových osudech průmyslových 
pozůstatků, sestává v úvodních kapitolách tato práce z textů, jež nabízí zjednodušený vhled do těchto 
témat, se zvláštním zřetelem k speciálním průmyslovým a inženýrským stavbám.
Na konci každé z kapitol Úvodu do problematiky předkládám seznam vybrané literatury, kde je mož-
no dohledat k daným tématům více informací.

1_1_1 • • Průmyslová revoluce a architektura
Průmyslová revoluce změnila svět. Nové postupy výroby, nové technické objevy, nový užitek z přírod-
ního bohatství, to vše přineslo natolik překotné změny, že byly později označeny za revoluci.
Proces, který započal ve Velké Británii na konci 18. století, byl akcelerován novými možnostmi využi-
tí energie — vodního i parního pohonu — a rozvojem dopravy, především námořní a říční a později 
železniční. Získané prostředky vedly k dalším inovacím a vynálezům, inovace vedly k dalšímu rozvoji 
a dalšímu bohatství.1 

Záhy přišly velké společenské posuny. Zvýšená produktivita výroby znamenala pro čím dál větší 
množství obyvatel výraznou změnu každodenního života. Životní boj nejnuznějších se v oblastech s 
horečně rostoucí výrobou znatelně zlehčil — práce byl náhle dostatek pro každého. Počet obyvatel v 
Anglii a dalších zemích stoupal a bylo zapotřebí je nakrmit. Následovala zemědělská revoluce, změna 
zemědělských procesů a zvýšení produktivity půdy. Města rostla a měla nové potřeby. Emancipace 
a víra v člověka a jeho schopnosti přinesly změny ve filozofickém chápání společnosti. Posílena je 
individualita, racionalita, volání po občanských svobodách. Skokově se zvyšuje životní úroveň a je 
založeno na vznik kultu „práva na komfort“, který vyznáváme dodnes. 
Právě v této dynamické době zakotvila ve společnosti idea nekončícího a pro život nezbytného růstu 
— ekonomická teze dosud nepřekonaná, ale narážející na svůj strop.2

Další fáze průmyslové revoluce posunula hranice ve využití přírodních zdrojů a sil. Kolem roku 1870  
se technologické postupy zdokonalily a na řadě byl také těžký průmysl: výroba oceli, využití ropy, 
chemický průmysl. Do hry vstoupilo využití elektrické energie, elektrifikace továren a rozvinutí efek-
tivní pásové výroby. Obraz měst a standard domácností se s elektrifikací opět zásadně změnily. Tou 
dobou se původně britský fenomén dávno rozrostl do kontinentální Evropy. Geografický rozvoj sle-
doval také logiku lokalizace nalezišť surovin a jejich vydatnosti. První země, které rozvoj zasáhl, 
byly Belgie, Německo, Rusko a posléze celý severoatlantický prostor. Zanedlouho se změnil život i 
ve Spojených státech, kde byla rychlost vývoje díky opožděnému startu ještě větší. Na konci 19. sto-
letí již úroveň industrializace v některých státech USA dosahuje společně společně s Velkou Británií 
předních pozic. (Především Nová Anglie a další státy východního pobřeží, posléze pás území okolo 
Velkých jezer.)3 

1  OSBORNE, John. W., The Silent Revolution: The Industrial Revolution in England as a Source of Cultural Change. 
New York: Scribners, 1970. ISBN 978-0684124704.

2  Např. STEHLÍK, Jiří. in Hlavou zeď 2011: Úvahy nad civilizací a její budoucností, Praha: Dybbuk, 2011. ISBN 978-
8074380556

3  STEARNS, Peter, N. The Industrial Revolution in World History. London: Routledge, 4th edition, 2012. ISBN 978-
0813347295.
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Se všeobecným rozmachem pochopitelně úzce souvisel i rozvoj architektury a stavebnictví. 
Stavební technologie, tak jako jiná technická odvětví, hledala nové postupy a zvyšovala výkonnost 
konstrukcí. Objevovaly se nové materiály a nová použití známých materiálů — litina, ocel, masová 
produkce skla. Měnil se obraz lidských sídel, rostla a vznikala města.4

Plánování průmyslových areálů v blízkosti lidských a přírodních zdrojů zasáhlo výrazně do vývoje 
urbanismu, územního plánování měst a sídel — stavěna jsou díla všech měřítek, od samostatných bu-
dov po velké celky, ovlivňující zásadním způsobem přilehlé životní prostředí. Místa, kde byl průmysl 
koncentrován, většinou v návaznosti na surovinové zdroje, vhodné přírodní podmínky a dopravní 
trasy, zažívaly nevídané společenské změny. Počty obyvatel se tu během krátkých časových úseků 
znásobily, vznikaly dělnické kolonie a rozlehlé průmyslové okrsky, rozvíjela se doprava.
První britské továrny, vznikající na konci 18. století, byly především textilní manufaktury, podlouhlé 
stavby s velkými okny — dispozice byla dána rozložením pohonu pro všechny stroje v manufaktuře 
a potřebou světla — a s velkými okny, která před příchodem elektřiny zajišťovala dostatek přiro-
zeného světla. Stavby byly zděné, kvůli dostatku vnitřního prostoru bylo třeba řešit stropy velkých 
rozponů — ty byly nejdříve tvořeny trámy, později ocelovou nosnou konstrukcí (viz níže).5
Překotné zvýšení stavební produkce dalo vzniknout normám a standardům. U budov větších rozmě-
rů bylo třeba zajistit bezpečnost a naučit se kontrolovat vnitřní podmínky. Velkým nebezpečím byl 
požár, požadavky pojišťovacích společností určovaly vzhled architektury.6 Do vývoje staveb slouží-
cích výrobě byly ochotně vkládány finanční prostředky — průmyslové objekty se staly akcelerátory 
stavebního vývoje.
V té samé době začala probíhat také přestavba a asanace měst, provázená zpřísněním požárních a 
hygienických předpisů. S tím, jak populace i její požadavky na pohodlí rostly, zvyšovaly se nároky na 
technickou a dopravní infrastrukturu.

Obr. 15. Textilní manufaktura, Manchester, 1800                  Obr. 16. Ironbridge, Shropshire, 1781   

Ačkoli je prvotní rozvoj průmyslové výroby spojován především s manufakturami, souběžně se roz-
víjí také průmyslové stavby, které nejsou určeny k poskytnutí flexibilního prostoru pro stroje a pro 
lidskou práci: průmyslové stavby určené jedinečnému účelu: jednoúčelové, jinými slovy speciální 
průmyslové stavby.7 

Technologie těžby a výroby železa, pálení vápna, pálení cihel — tyto činnosti byly většinou známy 
již dříve a vždy tvořily výjimečné prostředí, určené k danému účelu. Během průmyslové revoluce 
dochází k technologickému pokroku i v těchto odvětvích, procesy jsou zdokonalovány, zefektivněny, 
upravovány díky změnám v energetice, často jsou provázány a tvoří významné celky v krajině (efek-
tivnější těžba uhlí + lepší technologie vysokých pecí > lepší a kvalita slitin železa > lepší a levnější 

4   V období průmyslové revoluce dochází k výrazné urbanizaci, která nemá v lidských dějinách obdoby, proces 
pokračuje dodnes. viz např. RABB Theodore K., ROTBERG, Robert I. Industrialization and Urbanization: Studies in 
Interdisciplinary History. New Jersey: Princeton University Press, 1981. ISBN 978-1400856558.

5  JEVREMOVIC, Ljiljana., VASIC, Milanka, JORDANOVIC, Marina. Aesthetics Of Industrial Architecture In The 
Context Of Industrial Buildings Conversion, PhiDAC 2012. [Online]. Dostupné z: http://www.academia.edu/1977965/
AESTHETICS_OF_INDUSTRIAL_ARCHITECTURE_IN_THE_CONTEXT_OF_INDUSTRIAL_BUILDINGS_CONVERSION 
[2018-10-11].

6  (JEVREMOVIC, VASIC, JORDANOVIC. 2012)

7  HLAVÁČEK, Emil. Architektura pohybu a proměn. Praha: Odeon, 1984. ISBN 978-8070370440.
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materiál pro stavbu nejen průmyslových staveb). [Více k vývoji jednotlivých odvětví těžkého průmyslu a 
formování speciálních průmyslových staveb v části 02_Analýza.]

Obr. 17. Dřevěné těžní věže, Hebburn Co-
lliery, Newcastle-upon-Tyne, 1860

Obr. 18. Ocelové těžní věže, Silwer-
wood Colliery, před r. 1900

Obr. 19. Schéma vysokých pecí, 1800

Nová kvalita slitin železa přinesla rozvoj nového typu dopravní infrastruktury — první  ocelový most 
„Ironbrigde“ v Shropshire v Anglii byl vyroben z pudlované oceli (litiny) a sestaven jako marketingo-
vá ukázka nové dovednosti v roce 1781 dle pokynů továrníka Abrahama Darbyho.8 Stal se symbolem 
průmyslové revoluce.9

V anglickém raně rozvinutém průmyslovém prostředí docházelo k prvním pokusům konstrukčního 
užití litinových sloupů kolem roku 180010, o třicet let později byla ustálena požárně vyhovující kon-
strukce ocelových sloupů a cihelných kleneb. Zlepšování kvality oceli později umožnilo stavbu výško-
vých budov, které změnily vzhled živelně se rozrůstajících, především amerických měst.11

V té době však také dochází ke kulturnímu šoku — nové průmyslové čtvrti přerůstají své hranice a 
zasahují do života všech neočekávanou měrou. Lidé si zvykají, že obraz města se přizpůsobuje po-
třebám průmyslu a ne naopak.12 Průmyslové znečištění se vznáší nad domovy dělníků, nábřeží řek 
a moří se mění v rušné přístavy zcela jiných měřítek než dříve, města a průmyslové čtvrti proplétají 
železniční vlečky. Nové typologie technických dopravních staveb: kanály, tunely, mosty či nádraží se 
stává zvykem esteticky přizpůsobovat širšímu vkusu — architekti jsou najímáni, aby jejich technický 
výkon zaobalili do přijatelnějšího vzhledu. V reakci na nové racionální stavebnictví se rozvíjí histori-
zující styly.   

Obr. 20. Crystal palace, London 1851

8  Ironbridge gorge, UNESCO. [Online]. Dostupné z: http://whc.unesco.org/en/list/371 [2018-11-11].

9  COSSONS, Neil. The Iron Bridge: Symbol of the Industrial Revolution. London: Phillimore & Co Ltd, 2002. ISBN 
978-1860772306.

10  1793 použití litinových sloupů (přádelna kalika, Derby, UK, W. Strutt), 1797 použití kompletního litinového 
skeletu (přádelna lnu, Ditherington, UK, CH.Bage), KENNEDY, Maev. World‘s first iron-framed building saved. [Online]. 
8/2005. Dostupné z: https://www.theguardian.com/society/2005/apr/08/urbandesign.arts [2015-03-13].

11  BERGERON, Louis., et al.: Industry, Architecture and Engineering: American Ingenuity 1750-1950. New York: Har-
ry N. Abrams, Inc., 2000. ISBN 978-0810934733

12   SORENSEN, Marie S., Human : Machine : Structure, Dynamic Continuities. in IntAR [Online]. 07/2013. Dostupné 
z: http://www.sorensenpartners.com/wp-content/uploads/2013/07/Marie-S.A.-Sorensen-AIA_IntAR-Vol-2_Dyna-
mic-Continuities-Human-Machine-Structure_sp.pdf [2018-11-11].
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V roce 1851 způsobila nadšení i poprask výstavba Crystal Palace pro účely Velké výstavy v Londý-
ně. Litionový skleněný palác, jehož konstrukční rozměry přesahovaly vše, co dosud běžná veřejnost 
mohla spatřit, představoval nový typ architektury, vzniklý díky průmyslu. Architekturu lehkou a eko-
nomicky využívající prostor. [Crystal palace vyhořel v roce 1936].

Po polovině 19. století se objevil na scéně další nový materiál: [spojující dva materiály již dobře zná-
mé] železobeton. Traduje se, že železobeton byl poprvé užit Josephem Monierem, který patentoval 
konstrukční systém „cemento-ocelových“ truhlíků na květiny v roce 1867. Avšak již v přecházejících 
letech se spojení cementu a železné výztuže věnovali další pánové: André Lambot, který představil 
„ferro-cementový“ člun na Všeobecné výstavě v roce 1855, a François Coignet, který zde vystavoval 
žáruvzdorné podlahové konstrukce. 
Během následujících let bylo patentováno množství systémů, nejúspěšnějším a nejvíce rozšířeným 
byl známý patent Hennebique a spol. z roku 189213 a z betonu se postupně stal nejužívanější ma-
teriál průmyslového i civilního stavebnictví. Vyzdívaný železobetonový skelet brzy vydobyl místo 
nejužívanější technologie výstavby univerzálních průmyslových staveb, funkční a výkonný materiál 
představuje velký posun i pro stavby speciální. [např. výstavba železobetonových sil a její vliv na typologii 
sil, viz kapitola 3_6 • Sila].

K dalšímu stupni provázání architektury a průmyslu dochází s ideou prefabrikace a industrializa-
ce stavební výroby. První prefabrikované konstrukční prvky se ve stavbách objevují na počátku 20. 
století.14 Vyjma konstrukčních systémů bylo prefabrikováno vybavení (výtahy, kotle, topná tělesa, 
rozvody, sanitární zařízení aj.), což ulehčilo stavbu i kompletaci budov — výhody prefabrikace byly 
naplno doceněny po 2. světové válce, kdy bylo třeba velmi rychle obnovit zničená města a poskytnout 
domovy evropské vzrůstající populaci. 
„Catalog of industrial products is the raw material for the architecture of the 20th century.“15

Ačkoli průmyslové stavebnictví hledalo od počátku ten nejefektivnější způsob, jak splnit všechny 
požadované parametry, jistou roli hrály také další faktory — místní a dobový stavební styl, reprezen-
tace. V době raného průmyslu byly tovární budovy často stavěny “na odiv”, dokazovaly ekonomickou 
prosperitu podniku. Mnohdy připomínaly paláce, součástí reprezentativních částí byly i zahrady a 
sídla továrníků. 
„Around the early 1900s, the factory was seen as a building type deserving of architectural treatment in order to 
enhance the production of goods and dignify of the workplace, as well as forge corporate identities.“16

Později byla reprezentace chápána především jako znázornění úspěchu technického. Stavební formy 
univerzálních staveb měly poskytnout dostatek prostoru a flexibility měnícím se postupům a pod-
mínkám [viz kapitola 2 • Adaptabilita staveb]. Direktiva technologií byla zásadní, ale stavby bylo potřeba 
přizpůsobit i potřebám dělníků — např. kvalitní osvětlení ulehčovalo práci v Daylight factories Al-
berta Kahna, rozsáhlých průmyslových stavbách, spjatých s rozvojem automobilového průmyslu v 
americkém Detroitu na začátku 20. století.17

V Evropě té doby jsou architektonické ambice předválečných industriálních staveb spjaty s moder-
nou a hnutím Deutsche Werkbund (Peter Behrens: AEG Turbine Factory; Walter Gropius a Adolf Mey-

13  MARCOS, Ignacio at al., Early Concrete Structures: Patented Systems and Construction Features, International 
Journal of Architectural Heritage. [Online]. 2012/3. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15
583058.2017.1323241 [2018-11-11].

14  Např. Kahn Trussed System, vyvinutý bratry Albertem a Juliesem Kahnem v roce 1902. HILDEBRAND, Grant. 
Designing for Industry: The Architecture of Albert Kahn. Cambridge: The MIT Press., 1981. ISBN 978-0262580403.

15  “Katalog průmyslových produktů je surovinou pro architekturu 20. století.” 
Charles Eames v rozhovoru se Studs Terkelem, radio WFMT. [Online]. Dostupné z: https://archive.org/details/po-
puparchive-1914938 [2018-11-12]

16    „Kolem  roku 1900 byly továrny chápány jako budovy, kterým je zapotřebí architektonické péče — za 
účelem zvýšení důstojnosti místa práce, pro zlepšení produkce zboží a pro posílení firemní identity.“ 
(JEVREMOVIC, VASIC, JORDANOVIC. 2012)

17  (HILDEBRAND, 1981)
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er: Shoe Last Factory)18 a Bauhausem.19

Obr. 21. Peter Behrens: AEG Turbine Factory               Obr. 22. Albert Kahn: Detroit Truck Factory

Intelektuální produkty stavebního rozvoje průmyslových typologií se následně přenášely i do jiných 
typologických druhů (uvolnění půdorysu — vznik skeletu — použití pásových oken — horní osvětle-
ní). Průmysl obohatil veškerou stavební kulturu, stal se také významným inspiračním zdrojem archi-
tektonických tendencí 20. století [více viz kapitoly 3_4_7 • Stroje jako inspirační zdroj architektury a 3_6_6 •  
Sila jako inspirační zdroj architektury].

Po druhé světové válce začala být účelnost areálů naprosto stěžejní, hlavně proto, že se stavební fun-
dus musel stále více přizpůsobovat rychle se vyvíjejícím technologiím výroby a ekonomice výstavby. 

 Obr. 23. Zeche Hannover 125 Bochum, 1973   Obr. 24. Zeche Hannover 125 Bochum, 1973   Obr. 25. Gutehoffnungshütte O-hausen, 1963

Areály speciálních průmyslových technologií hovoří svým vlastním estetickým jazykem — obzvláště 
poválečné zásahy do jejich struktury a podoba nových budov i vybavení byly podřízeny diktátu účel-
nosti, výsledné kompozice však právě díky své pravdivosti dobře reprezentují sílu těžkého průmyslu.

 1_1_2 • • Transformace průmyslu
Transformace průmyslové výroby započala již v první polovině 20. století, ale největší silou dopadla 
na západní společnost a její životní prostor v posledních desetiletích 20. století.
Ekonomická krize 30. let oslabila severoamerický trh a ačkoli druhá světová válka hlavně pro USA a 
Kanadu znamenala výraznou vzpruhu díky výrobě zbraní a zboží pro Evropu, některé regiony se  na 
předválečnou úroveň industrializace nevrátily a již v 60. letech byla transformace v plném proudu, 
zasahujíc především bývalé silně industrializovaná území (Velká jezera, Východní pobřeží — Rust 
Belt). Výrazné sociální i ekonomické rozdíly, spjaté s relokalizací průmyslu a jeho úpadkem, jsou zře-
telné v americké společnosti dodnes.

V Evropě byla rychlost transformace ovlivněna politickými a ekonomickými podmínkami (Němec-
ko — odzbrojení, východní státy — řízená státní ekonomika). Prvními národy, které zaznamenaly 
přesun průmyslu hlavně z důvodů snížení nákladů, byly ty nejrozvinutější — Anglie a Francie. Proces 
postupoval geograficky tím samým směrem, jakým se před necelými 200 lety šířil rozmach průmyslu 

18  JAEGGI, Annemarie. Fagus: Industrial Culture from Werkbund to Bauhaus. New Jersey: Princeton architectural 
press. 2000. ISBN 978-1568981758

19  DROSTE, Magdalena. Bauhaus. New York: Taschen America LLC, 2005. ISBN 978-3822836494.
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– proměna nastala nejdříve v rozvinutých státech Evropy, postupně v Evropě celé, včetně bývalého 
SSSR a států bývalého východního bloku, včetně Československa, kde byl proces výrazně ovlivněn 
politickými změnami a divokým nástupem kapitalismu.

Zvyšování technické úrovně civilizace, automatizace a rostoucí efektivita výroby a mnoho dalších 
faktorů20 změnila nejen některá průmyslová odvětví, ale i celý trh.21 

Obr. 26. Čtyři průmyslové revoluce

Růst měst a hustoty silniční sítě způsobily, že výrobní komplexy situované původně na periferii se 
staly součástí městských struktur — to je v rozporu s potřebami stále se měnící výroby i obyvatel. 
Průmysl se v prvním plánu posouvá dále za hranice měst a zanechává za sebou prázdné budovy i 
areály, často na velmi významných pozicích ve městě.
První ekologická opatření a rostoucí cena práce zvyšují ekonomickou náročnost výroby a způsobují 
změnu obchodních strategií. Zvětšující se náklady nakonec vyvolaly přesun těžby i výroby do levněj-
ších lokalit. Svět se globalizuje a čím dál méně záleží na tom, kde fyzicky k výrobě dochází. 
Ačkoli v nedostatečné míře, ochrana životního prostředí pomalu začala být společensky důležitým 
tématem. Lidstvu začalo docházet, že přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné, po polovině století do-
šlo k prvním energetickým krizím. 

Jako první proběhl přesun v odvětvích, využívajících levnějších technologií — textilní průmysl apod., 
posléze po ropné krizi v 70. letech zasáhl i těžký průmysl, především těžbu a hutnictví. Nakonec na-
stal i odliv technologicky náročnějších činností, jako výroba automobilů apod. Některé asijské země 
využily konkurenční výhodu levné pracovní síly i menšího daňového zatížení a zvýšily efektivitu ně-
kterých činností nebývalou měrou. Průmysl přestal být vůdčí hybnou silou rozvinutých zemí světa, 
ale stále je stěžejním zdrojem bohatství společnosti. 

• Post-industriál
Významný americký sociolog Daniel Bell použil termín post-industriální společnost na semináři v 
Salzburgu v roce 1959. O tři roky později vydává text The Post-Industrial Society: A Spekulative View 
of the United States And Beyond, kde termínu dodává věcný význam, a v roce 1973 shrnuje své závěry 
v knize The Coming of Post-Industrial Society.22 Popisuje posílení sektoru služeb a přesun pracovní 
síly tímto směrem, růst významu intelektuální lidské práce. 
Následně se změnilo sociální rozvrstvení společnosti, přesunuly se pracovní síly a formovaly se nové 
elity. Technologie byla stále vnímána jako všespásná cesta, v době post-průmyslové ale vzniká cíl chá-
pat ji především jako cestu k řešení sociálních problémů. Ekonomika společnosti se opírá o služby. 
Vzdálenosti se zkracují. Nejvíce ceněnou hodnotou společnosti post-průmyslové se stává teoretické 
vědění, vzdělání, poznání, informace, komunikace. Institucionálním symbolem post-industriální spo-

20  Rostoucí mechanizace práce, robotika, digitální řízení výroby, cena pracovní síly, znečišťování prostředí a první 
ekologická opatření, rozvoj průmyslu v rozvojových zemích, rozvoj průmyslu služeb, nárůst byrokracie, rozvoj auto-
mobilové dopravy, změna uliční a silniční sítě, urbanizace a rostoucí cena pozemků na předměstí, logistická centra, 
dálková silniční doprava atd.

21  1. industriální revoluce po 1760 — mechanizace, parní pohon; 2. industriální revoluce po 1870 — elektřina; 3. 
industriální revoluce po 1960 — automatizace, transformace; 4. industriální revoluce po 2000 — umělá inteligence. 
MORE, Charles. Understanding the Industrial Revolution. London: Routledge, 2000. ISBN 978-0415184052.

22  BELL, Daniel. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Basic Books: New York. Reis-
sue edition, 1976. ISBN 978-0465097135.
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lečnosti je univerzita.23 Charakteristická je však také nejistota, mnohoznačnost, spletitost a konzum. 
Dnes můžeme říci, že se tyto predikce ve velké míře vyplnily.
Mezi jinými fenomény měly ekonomické a kulturní změny související s transformací za následek ná-
růst počtu objektů a areálů, které přestávají sloužit svému účelu: architektura po-průmyslová = post-
-industriální. K běžnému užívání termínu post-industriál v architektuře však dochází o něco později, 
spíše od 80. let 20. století. Fyzická přeměna infrastruktury průmyslu následovala společenské změny, 
ale zpočátku nebylo zřejmé, jak velký dopad na naše prostředí budou ekonomické změny mít.24 
Význam událostí pro městské plánování, památkovou péči a architektonickou tvorbu začal být zřej-
mý v době, kdy již byla transformace průmyslu v plném proudu.

Obr. 27. Socio-ekonomický obraz 
post-industriální společnosti                                    

Obr. 28. Architektonický obraz 
post-industriální společnosti

Pro místní rozvoj má termín post-industriál ještě další významy. Průmyslové lokality jsou kronikami 
příběhu rozmachu a úpadku průmyslové éry. Právě zde musí obyvatelstvo později čelit neblahým 
průvodním jevům průmyslových aktivit. Znečištění prostředí a zničená krajina, slábnutí průmys-
lových a ekonomických aktivit a ztráta zdroje obživy, to vše přispělo v těchto lokalitách ke vzniku 
mnoha společenských problémů. Regiony, jejichž existence byla zcela opřena o průmyslovou výrobu, 
ztrácí svou identitu.
„Factory buildings remain as reminders in our landscapes — totems of the machine age. Their latent message is 
problematic: progress run amock? To some, the logical response is demolition of a dirty and unsavory reminder 
of failure.“25

V blízké budoucnosti bude lidstvo velmi pravděpodobně čelit veliké výzvě, spočívající v tom, jak se 
vyrovnat s následky mnoha desetiletí “drancování” planety Země. Pozůstatky průmyslové činnosti 
jsou tak v podstatě i pomníky drancování, ale spolu s tím také ukázka umu, vzdělání, technologií — 
pokroku, který právě může lidstvo zachránit v boji o vlastní přežití. 

1_1_3 • • Hledání rovnováhy
Doba, ve které žijeme, svoji identitu hledá. Ekonomická krize v roce 2008 i následný vývoj ve světě 
(opět) naznačily, že kýžené perpetuum mobile stále pokračujícího růstu životní úrovně je jen přelu-
dem. Vystřízlivění z této představy nutí k hledání možných cest a k zamyšlení nad způsoby, jakými lze 
přispět k udržitelnosti procesů, jež provází lidskou existenci na planetě Zemi. S přibývajícími poplaš-
nými zprávami o žalostném stavu přírodního prostředí a s čím dál jasnějším poznáním, že globální 
oteplování již nyní fatálně ovlivňuje životy nás všech, míra nejistoty stoupá.26, 27

Udržitelný přístup bude pravděpodobně znamenat úplnou změnu v chápání mnoha zásadních sku-

23   KLOFÁČ, J., TLUSTÝ, V. Soudobá sociologie II. Praha: Svoboda, 1967. ISBN 978-80665082186.

24   MANAHAN, Whitney Ann. FORGOTTEN INFRASTRUCTURE_ The Future of the Industrial Mundane. Master thesis. 
University of Tennessee Knoxville, 2015.

25  „Tovární budovy zůstávají v krajině jako suvenýry — totemy doby strojů. Jejich poselství je nejednoznačné: amok 
pokroku? Pro některé je demolice špinavých a nelibých pomníků nezdaru jasnou odpovědí.“ (SORENSEN, 2012)

26  Zpráva IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu) o dopadu globálního oteplení o 1,5 st., říjen 2018 [Online].  
Dostupné z: https://www.ipcc.ch/sr15/ [2019-01-11].

27  Zpráva WWF (Světový fond na ochranu přírody) o úbytku druhů: Living Planet Report, říjen 2018 [Online].
Dostupné z: https://www.worldwildlife.org/pages/living-planet-report-2018?fbclid=IwAR0dR3mrPnRRta3diRg2y-
wm5cYU0qw5u_HwDy8JGitAP-ItXYvHYQLaYpQg [2019-01-11].
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tečností a využití vyvážené kombinace všech zdrojů a dovedností, které lidstvo má, či může mít k 
dispozici — zemědělství, výroba, věda, služby, vzdělání, informace. Nade vším by měl stát důraz na 
uvědomělé zacházení s přírodními zdroji a sofistikovaný přístup k environmentálním otázkám.
 
Vyspělá část světa ve svém blahobytu svými zdroji často bez povšimnutí plýtvá — ať už jde o jídlo, 
textil, či stavební fond.28 
„Dlouhodobě prázdný dům představuje pro svou lokalitu potíže, přitahuje negativní sociální jevy a snižuje hod-
notu okolních nemovitostí. Zastavují se nové a nové plochy, přitom v centrech měst čekají na své využití prázdné 
nemovitosti. Nikdo netuší, kolik chátrajících nemovitostí se ve městech nachází, protože žádná databáze nevyuží-
vaných objektů dosud neexistovala.“29

Nevyužité objekty nalezneme napříč funkčním spektrem — vojenské, dopravní a jiné technické, ale 
i obytné. Průmyslové stavby jsou mezi bezprizorními objekty zásadní z hlediska jejich množství a 
jejich dopadu na prostor měst a uspořádání krajiny. Během z pohledu historie poměrně krátkého 
období bylo postaveno obrovské množství průmyslových objektů a areálů a posléze většina z nich 
pozbyla využití. Areály a objekty, pro které není nalezeno nové využití, zůstávají opuštěny, podléhají 
zubu času, zanikají. Existence nevyužitých průmyslových budov a průběžný nárůst jejich počtu jsou 
jedním z průvodních jevů globalizace. [v souvislosti s plýtváním prostorem se mluví nejen o adaptaci budov 
trvale nevyužitých, ale také o zabydlení budov, které jsou prázdné z ekonomických důvodů, tj. čekají na dostatečně 
movité nájemníky apod. — problematika squattingu apod.]. 

Charakteristikou průmyslových budov je časosběrná stopa, která je jim vlastní všude, kde se nachází 
— jsou nositeli kolektivní (globální) paměti.30

„From its very beginning, industrialisation has crossed borders — it was never a purely national phenomenon. (...) 
Manufacturers built their factories in different countries and generated massive profits, and thousands of workers 
migrated to the emerging industrial areas. (...)“31

1_1_4 • • Vybraná literatura k tématu
V osudu průmyslových budov se odráží osud lidského společenství moderního věku a nejvíce 18. 
— 20. století. Problematika zahrnuje množství témat od okolností vzniku průmyslových budov po 
celospolečenské změny vedoucí ke změně jejich utility a role.

Průmyslová revoluce
• OSBORNE, John. W., The Silent Revolution: The Industrial Revolution in England as a Source of Cultural 

Change. New York: Scribners, 1970. ISBN 978-0684124704.
• STEARNS, Peter, N. The Industrial Revolution in World History. London: Routledge, 4th edition, 2012. ISBN 

978-0813347295.
• ALLEN, Robert, C., The British Industrial Revolution in Global Perspective. Cambridge: Cambrdge university 

press, 2009. ISBN 978-0521687850.

Průmyslová architektura
• BANHAM, Reyner. A Concrete Atlantis: U. S. Industrial Building and European Modern Architecture. Camb-

ridge, Mass.: MIT Press, 1986. ISBN 978-0262022446.
• BERGERON, L., et al.: Industry, Architecture and Engineering: American Ingenuity 1750-1950. New York: Har-

ry N. Abrams, Inc., 2000. ISBN 978-0810934733
• BRADLEY, Betsy Hunter. The Works: The Industrial Architecture of the United States. Oxford: Oxford UP, 1999. 

ISBN 978-0195090000.
• COSSONS, Neil. The Iron Bridge: Symbol of the Industrial Revolution. London: Phillimore & Co Ltd, 2002. ISBN 

28  Empty buildings are wasted resource! — Prázdné budovy jsou vyhozenými prostředky! V roce 2010 upozornil 
na bienále architektury v Benátkách na plýtvání existujícím stavebním fondem Projekt Vacant NL (Národní architek-
tonický institut Nizozemí a Rietveld Landscape studio). 

29  V ČR existuje iniciativa Prázdné domy: https://prazdnedomy.cz/ 

30  (PHILLIPS, REYES, 2011)

31  „Od svých počátků industrializace překračovala hranice. Nikdy nešlo o čistě národní fenomén. Továrníci stavěli své 
výrobny v různých zemích a dosahovali významných zisků, zatímco tisíce dělníků migrovalo za nově vznikajícími průmy-
slovými centry. (...)“ TRINDER, Barrie. European Industrial Heritage: The International Story. ERIH, 2017.
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978-1860772306.
• HLAVÁČEK, Emil. Architektura pohybu a proměn, Praha: Odeon, 1984. ISBN 978-8070370440.
• KOVAŘÍK, Emil., POSPÍŠIL, Josef. ŠTĚDRÝ, František. Průmyslové stavby. Praha: SNTL, 1986. 
• MAURER, H., MAURER T., LOHSE, R. P. Neue Industriebauten. Ravensburg: Otto Maier Verlag, 1954. 
• MUNCE, J. Industrial architecture: an analysis of international building practice, Michigan: F. W. Dodge Corp., 

1960. 
• PHILLIPS, Alan. The Best in Industrial Architecture. Mies: Rotovision, 1992. ISBN 978-0823062126.
• SCHWARTZ, Frederic, J. (1996). The Werkbund: Design Theory and Mass Culture Before the First World War. 

New Haven: Yale University Press. ISBN 978-0300068980.

Industrializace krajiny a měst
• DENNIS, R. English Industrial Cities of the Nineteenth Century: A Social Geography. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1984. ISBN 978-0511560507.
• HALL, Peter. Cities in Civilization. New York: Pantheon, 1998. ISBN 978-0394587325
• HAVLIŠ, Karel. Industriální dědictví jako urbánní potenciál. Brno : VUTIUM, 2006. ISBN 978-8021432586.
• TOURRAINE, Alain. MAYHEW, Leonard. The Informational City: Economic Restructuring and Urban Develop-

ment. New York: Random House, 2nd ed., 1971. ISBN 978-0394462578
• PALMER, Marylin., Industry in the Landscape, 1700 — 1900. London: Routledge, 1994. ISBN 978-

0415112062.
 
Post-industriální společnost, transformace
• AMATORI, Franco, COLLI, Andreas., CREPAS, Nicola. (eds.) Deindustrialization and reindustrialization in 

XXth century Europe. Milano: Libro co. 1996. ISBN 978-8846416704.
• BELL, Daniel. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books. 

Reissue ed., 1976. ISBN 978-046509713.
• COWIE, Jefferson, R. Capital Moves: RCA‘s Seventy-Year Quest for Cheap Labor. New York: The News Press, 

2001. ISBN 9781565846593.
• LANDES, David S. The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western 

Europe from 1750 to the Present. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 978-0521534024.
• PATOČKA, Jan. Evropa a doba poevropská. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1992. ISBN 978-801060178.

1_2 • Úkoly péče o průmyslové dědictví v minulosti a dnes
V kontextu historie architektury je péče o průmyslové dědictví již etablovaným oborem, který se 
však formoval v dobách nedávno minulých. Stejně, jako v případě první kapitoly, popisující historické 
souvislosti, následující stránky si nekladou za cíl vyčerpávající představení vývoje oboru — jde o zá-
kladní orientaci, napomáhající k pochopení situace (ohrožených) dosloužilých průmyslových staveb 
dnes. Jsou představena některá specifika a otevřeny některé otázky péče / dokumentace / ochrany 
speciálních průmyslových budov.

1_2_1 • • Proměny oboru
V prvotním období bylo kvůli rychlému vývoji událostí důležité zdokumentovat co nejširší okruh 
objektů a areálů, mnohdy unikátních a mnohdy rychle mizejících. Úkolem pionýrů oboru bylo také 
upozornit na existenci, důležitost a potenciál průmyslového dědictví. Zakořenit ve společnosti fakt, 
že pozůstatky průmyslové činnosti, přes jejich často negativní obraz, mají kulturně-historickou hod-
notu a ustanovit zásady jejich ochrany. Tento úkol nebyl jednoduchý — ekonomické změny a další 
neblahé důsledky restrukturalizace průmyslu probíhaly naživo a  vrhaly stín i na jeho hmotné pozů-
statky, 
utilitární estetika hlavně poválečných průmyslových staveb byla veřejností špatně přijímána.

Většina dosloužilých speciálních a technických staveb, jejichž potenciál tato práce zkoumá, pochá-
zí z 20. století — zvláště průmyslové objekty poválečného období vznikaly pod direktivou funkční 
a ekonomické účelnosti.32 Nedostatečně rychlé rozpoznávání kulturně-historických hodnot staveb 

32  (HLAVÁČEK, 1984).
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vzniklých po druhé světové válce je problémem nejen industriální architektury.33 
„Although this period has given some great architectural works, among all building types, they always have had 
difficulties to be appreciated in general population. The new materials, reputed at the time to be permanent, have 
poor resistance to the passage of time. However, this architecture’s worst enemy still remains the indifference.“ 34

Bylo žádoucí definovat nejpalčivější problémy při ochraně průmyslového dědictví a upřesnit sta-
noviska, jaké hodnoty chránit a jak. [společné hledání a ustanování hodnot se odehrávalo v rámci uzavírání 
mezinárodních dohod - více viz 1_2_3 • • Mezinárodní spolupráce a koordinace, identifikace hodnot]

Speciální průmyslové budovy jsou navíc svou surovou industriální estetikou ještě více diskvalifiko-
vány z obecného vkusu.
„Industrial buildings of the post-war period shared the destiny of the other buildings of the time, burdened additi-
onally by theirs everlasting lower reputation as a building type.“35 

Nový obor se i přes počáteční nejistoty rozvinul. Existují národní i celosvětové organizace zabývající 
se průmyslovým dědictvím, byly založeny databáze, národní i mezinárodní soupisy mapující existují-
cí i mizející objekty, bylo vydáno nemalé množství literatury. Speciální rozvojové programy se věnují 
post-industriálním regionům.36

Významné objekty průmyslového dědictví jsou vnímány jako důležití svědkové časů minulých, jako 
nositelé nenahraditelné atmosféry a autenticity a zhruba od 70. let 20. stol. jsou zapisovány do ná-
rodních i mezinárodních seznamů památek. Pro efektivní ochranu hodnot je koordinace a nadnárod-
ní spolupráce v tomto oboru stěžejní.37

Jelikož rozvoj průmyslu ovlivnil všechny aspekty života, v 60. letech se vyvinulo odvětví průmyslové 
archeologie, studující nehmotné dědictví průmyslové éry a sdružující znalosti antropologie, sociolo-
gie a archeologie.
„Život horníka, to je mizející komodita. Kolik těch šachet dneska v provozu je, že jo. Na Ostravsku posledních pět, v 
Čechách dvě a tím to končí. V Německu zavřeli poslední důl před měsícem, ve Velké Británii minulý rok (2016).”38

Základy oboru průmyslové archeologie byly položeny v 60. letech 20. století ve Velké Británii — zemi, 
která se také jako první začala zabývat svým průmyslovým dědictvím a jeho ochranou. 
„V Anglii, kolébce průmyslové revoluce, se podle logiky historické priority zrodila průmyslová archeologie“ 39 

Péče o průmyslové dědictví zde má pevnou základnu také díky státní a politické podpoře.40

33  Téma ochrany architektury 2. pol. 20. století, jejíž památková hodnota nebývá doceněna dostatečně 
rychle, aby bylo možné zabránit její zkáze či znehodnocení hodnotných prvků (Máj, Thermal, Hotel Praha, 
Nádraží Havířov, Transgas, aj.), zpracovává např. článek Česká poválečná architektura „pod ochranou a bez“, 
dále různé aktivity, např. webový projekt Poválečná architektura — http://povalecnaarchitektura.cz/, či 
výstava Poválečná 45-89: stavby, projekty, architekti, realizovaná na FA ČVUT v roce 2017 a další odborné 
aktivity.

34  „Toto období dalo vzniknout velkým architektonickým dílům napříč stavebními typy, často je však prová-
zí obtíže pokud jde o docenění širší veřejností. Nové materiály, které byly dobově považovány za trvalé, mají 
ve skutečnosti špatnou odolnost vůči chodu času. Nejhorším nepřítelem této architektury však stále zůstává 
lhostejnost, (...)“ (JEVREMOVIC, VASIC, JORDANOVIC. 2012) 

35  „Poválečné průmyslové budovy sdílí osud z ostatní stavební produkce té doby, navíc jsou zatíženy odvěkou horší 
reputací.“ (JEVREMOVIC, VASIC, JORDANOVIC. 2012)

36  Např. projekt IBA Emscher Park Ruhr area — více v kapitole 4_10 • Adaptace velkých strojů a areálů, dále např. v 
publikaci TU Dortmund (ed.) International Building Exhibition Emscher Park The project 10 years later, Essen: Klar-
text, 2009. ISBN 978-3837501070.

37  TICCIH operating rules and agreements [Online]. Dostupné z: http://ticcih.org/about/ [2019-01-21].

38  Industriální fotograf Viktor Mácha. in  Jít za svým snem. (seriál) Česká Televize, 2016. [Online]. Dostupné z: htt-
ps://www.ceskatelevize.cz/porady/10805744811-jit-za-svym-snem/ [2018-10-21].

39   (ŠENBERGER, 1998)

40   Např. Regeneration Through Heritage Fund, založený Princem z Walesu v 90. letech, se od počátku existence 
zabývá také průmyslovým dědictvím
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1_2_2 • • Státní památková péče a ochrana industriálních památek
Při hledání rovnováhy v současnosti je užitečné znát dobu, která v minulosti formovala naše kořeny, a 
ochránit její svědectví i pro příští generace. Stavební objekt je nositelem paměti, časovou schránkou, 
uchovávající informace o době i okolnostech vzniku. „Buildings hold their stories within the substance of 
their physical material.”41 Proto je žádoucí zachování významných historických objektů, jemuž dopomá-
há odborná památková péče. 
Tradiční koncept státní památkové péče spočívá v hodnocení architektonického a stavebního dě-
dictví na základě jeho estetických kvalit, historického významu či stavebně-konstrukčních inovací 
a přiřazení určitého stupně ochrany. Puristický přístup by měl zajistit ochranu proti drastickým ne-
vratným  změnám. 

Institucionální ochrana nejvýznamnějších objektů dnes probíhá na národní bázi (v ČR Kulturní pa-
mátka, Národní kulturní památka), podobný systém existuje ve většině rozvinutých zemí, díky mezi-
národním systémům (Úmluva UNESCO) jsou nejhodnotnější lokality chráněny i v ekonomicky slab-
ších zemích, kde má tato problematika těžší výchozí pozici — ať už je zde kultura vytlačena válkou či 
ekonomickými a politickými problémy.42

[Více k problematice ochrany technických památek v českém kontextu v kapitole  1_2_6 • • Ochrana průmyslového 
dědictví v České Republice].

Odborná památková ochrana není všemocná, existují příklady nedostatečnosti institucionální ochra-
ny, promarněné příležitostí k regeneraci se týkají i chráněných pozůstatků. Stává se, že jsou objekty 
opraveny způsobem, který zničí jejich genius loci a samozřejmě, obrovské množství objektů bylo 
zbouráno a mizí stále další, někdy i přes existenci památkového statutu. V případě relativně mladých 
průmyslových objektů i hraje v jejich neprospěch rychlost, jakou se svět okolo mění.
„Institucionální ochrana historických památek je zásadním krokem v procesu rozpoznávání jejich hodnoty, avšak 
není zárukou jejich záchrany, pokud neexistuje životaschopný projekt pro opětovné použití. Příkladem budiž obil-
né silo ve Štrasburku, registrované v roce 1995, zbořené během klasifikačního procesu v roce 1996.“ 43

V současné době je vedena debata o přizpůsobení široké praxe odborné péče o kulturně-historic-
ké památky aktuální společenské situaci44 [Tato problematika byla tématem provokativní výstavy OMA na 
Benátském bienále 2010.  Rem Koolhaas v ní polemizoval nad rolí památkové ochrany v dnešní architektonické 
praxi — hraniční prezentace viní „kostnatou prezervaci“ ze síly, jež dopomáhá gentrifikaci a sociální segregaci, 
ponechávajíc místo (v centrech měst) pouze boháčům a turistům.]

Nezbytná je změna vnímání průmyslových památek v povědomí společnosti, ale také koordinace pa-
mátkové ochrany a společného zájmu (jež zahrnuje hospodaření s veřejnými zdroji) v rozvaze nad 
budoucím osudem dosloužilých průmyslových lokalit. Toto tvrzení je platné obzvláště v případě spe-
ciálních průmyslových budov:
„These are often large structures that need commercial uses to fund their maintenance and have steel or concrete 
frames that can rust and spall from within. Specialists are evaluating these structures with great deal, but the 
broad public can only be expected to share such enthusiasms if these buildings are made attractive and usable. 
(...)“45

41   „Příběhy budov jsou součástí jejich hmoty.” Border Crossing Series. [Online]. Dostupné z: www.sethwulsin.com 
[2019-01-21].

42  V postsovětském bloku je celý příběh opožděn o několik let a akcelerován — k restrukturalizaci průmyslu došlo 
později, financí a veřejného zájmu je (zatím?) méně — řada unikátních objektů průmyslového dědictví tak stále stojí 
(chybí prostředky i na jejich odstranění), ale jejich osud je velmi nejistý. Viz např. blog Viktora Máchy.

43  REAL, Emmanuelle. Réconversions. L’architecture industrielle réinventée. In In Situ [Online]. 126 / 2015, Dostup-
né z: http://insitu.revues.org/11745 [2016-9-29].

44  BLAGOJEVIC, Mirjana. TUFEGDZIC, Anica. The new technology era requirements and sustainable approach toin-
dustrial heritage renewal in Energy and Buildings 115/ 2016. s. 148–153

45  „Jedná se často o velké konstrukce, které pro financování své údržby potřebují komerční využití — mají ocelové 
nebo betonové rámy, podléhající korozi a degradaci. Odborníci tyto stavby hodnotí s nadšením, ale od široké veřejnosti 
se dá podobné nadšení očekávat, pouze pokud budou tyto budovy atraktivní a využitelné.“ (JEVREMOVIC, VASIC, JORDA-
NOVIC. 2012)
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1_2_3 • • Mezinárodní spolupráce a koordinace, identifikace hodnot
Průmysl je globální fenomén, a proto i péče o jeho odkaz musí probíhat globálně.
„The topic ‘industrial heritage’ is already well represented on the European market. The problem is that individual 
sites often are badly or not at all perceived. But instead of competing with other sites and regions it seems more 
effective to raise the topic’s public perception by co-operation. This strategy is more promising than struggling for 
attention alone.“46

Ve snaze o zachování kulturních hodnot světového dědictví vzniklo množství aktivit a organizací, po-
skytujících formální nástroje k ochraně kulturně historických hodnot i nad rámec národních systémů 
památkové péče. Industriální dědictví má v těchto systémech již dnes své místo.

UNESCO World Heritage List, Cultural heritage47

Nadace světového dědictví byla založena v r. 1965, Úmluva o ochraně světového kulturního a přírod-
ního dědictví schválena 1972, ČSFR podepsala úmluvu v roce 1990. Kulturní památky jsou vpisová-
ny na seznam na základě dohodnutých kriterií. V současné době je na Seznamu světového dědictví 
UNESCO zapsáno 86 industriálních lokalit či objektů.

ICOMOS International Council for Monuments and Sites48 
Nevládní mezinárodní organizace pro ochranu památek, péče o ohrožené památky, vědecká a akade-
mická výměna, pořádání sympozií a konferencí. Organizace vznikla na základě spolupráce pokraču-
jící po podepsání Mezinárodní charty o konzervaci a restaurování památek a sídel (Benátská 
charta)49 v roce 1964. Benátská charta stručně definuje základní pojmy, postupy konzervace, restau-
rování vykopávek a dokumentace. Její obsah byl několikrát revidován (naposledy v roce 2010).

TICCIH The International Committee for the Industrial Heritage50

Mezinárodní organizace TICCIH je nejvyšší instancí poskytující podporu při všech aspektech péče 
o průmyslového dědictví. V roce 2003 byla organizací TICCIH představena a přijata charta “Nihz-
ny Tagil Charter for Industrial Heritage”, jako mezinárodní standard pro studium, dokumentaci, 
uchování a interpretaci míst a objektů s industriální minulostí. 
Všichni národní členové komitétu každoročně sestavují zprávu o stavu péče o industriální dědictví v 
dané zemi.
V roce 2011 jsou společnou aktivitou ICOMOS a TICCIH interpretovány „Dublinské principy“ zacho-
vání míst, struktur, areálů a krajin industriálního dědictví.51

ICOMOS a TICCIH jsou pověřeny každoročním doporučováním dalších industriálních objektů vhod-
ných pro světovou ochranu UNESCO.

ERIH European route of industrial heritage52

Evropská aktivita vznikla v roce 1999 jako brand, za účelem propagace evropského industriální-
ho odkazu jako společného, nadnárodního dědictví. Platforma spojuje lokality, které byly obnoveny, 
zpřístupněny či adaptovány a mohou fungovat v rámci turistického průmyslu s myšlenkou, že tento 
druh aktivity jim zajistí životaschopnost.

46  „Téma průmyslového dědictví je již na evropském trhu dobře zastoupeno. Problémem je, že jednotlivé lokality jsou 
často přehlíženy, nebo špatně vnímány. Místo konkurence s jinými místy a regiony se zdá být efektivnější pro zvýšení 
viditelnosti spolupráce. Tato strategie je mnohem slibnější než boj o samotnou pozornost.“ [Online]. Dostupné z: www.
erih.net [2018 -10-22].

47  Seznam světového dědictví - kulturní památky. [Online]. Dostupné z: http://whc.unesco.org/en/list/?&type=cul-
tural [2016-10-22].

48  International Council on Monuments and Sites. [Online]. https://www.icomos.org/en [2016-10-22].

49  Venice Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites, 1964 [Online]. Dostupné z: https://
www.icomos.org/charters/venice_e.pdf [2018-10-12].

50  The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage [Online]. Dostupné z: http://ticcih.
org/ [2018-10-12].

51  Principles for the Conservation of Industrial heritage Sites, Structures, Areas and Landscapes [Online]. Dostupné z: 
http://ticcih.org/wp-content/uploads/2013/10/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_principles_EN_FR_final_20120110.
pdf [2016-10-22].

52  European route of industrial heritage [Online]. Dostupné z: www.erih.net [2018-10-12].
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EHD European heritage days
Dny otevřených dveří v industriálních památkách každoročně přibližují památky nejširší veřejnosti. 

1_2_4 • • Specifika ochrany průmyslového dědictví — udržitelnost památkové péče,  živo-
taschopnost průmyslového dědictví 
Vývoj naznačuje, že není možné ani žádoucí, aby všechny hodnotné průmyslové objekty byly chráně-
ny statusem kulturní památky. Statut může zkomplikovat realizaci ekonomického využití památkově 
chráněného objektu, jež je u průmyslového dědictví především žádané, přísné podmínky pro jeho 
zisk limitují ochranu industriálních staveb. 
Vhodným nástrojem vedoucím ke zhodnocení objektů průmyslového dědictví se zdá být jeho zapo-
jení do strategií rozvoje měst. Je možno ustanovit jejich hodnoty například jako součást regulačních 
/ územních plánů.
Péče o průmyslové objekty by nejspíš neměla být jen ochranou a nástrojem jejich klasifikace. Ob-
jekty je nutno vnímat jako symboly možného zhodnocení a využití minulosti. Status památky či jiná 
institucionální ochrana mohou pomoci zajistit průmyslovým budovám faktickou “sebeobranu” — a v 
lepším případě zamezit jejich případnému nelegitimnímu odstranění — avšak nezaručí jejich smys-
luplnou další existenci.
„Mnohdy může památková ochrana působit dokonce proti smyslu záchrany, protože vytvoří pro majitele (investo-
ra) takové předpoklady renovace, které z různých důvodů, nejčastěji ekonomických, nelze splnit. V mnoha přípa-
dech jsou pak na tom lépe objekty nechráněné, ale s osvíceným vlastníkem.“53  

V rámci dodržování zásad udržitelnosti je nutné zvážit, nakolik je možné spotřebovávat energii a 
zdroje pro samotné zachování odkazu průmyslových budov.
“Funkce” pozůstatků zašlé éry je důležitá, ale sama o sobě není životaschopná. Důležité je nacházet 
taková řešení, která po konverzi ze znovu užitých objektů učiní platné funkční prvky v současné době, 
situaci, struktuře, společnosti. Na tomto místě znovu připomínám citát teoretičky Ady L. Huxtable:
 “What we need is continuity (...) historic preservation is not sentimentality but a psychological necessity. We 
must learn to cherish history and to preserve worthy old buildings (...) we must learn how to preserve them, not as 
pathetic museum pieces, but by giving them new uses.” 54

Objektů, které jsou provozovány jako muzea, či skanzeny, a které jsou dotovány veřejnými financemi 
z titulu společenské prospěšnosti zachování paměti, je možné uživit jen omezené množství. Hmot-
ných pozůstatků průmyslového dědictví existuje více, než by byla společnost schopná tímto způso-
bem vydržovat.55 

V mezinárodním i národním kontextu by bylo účelné co nejpřesněji určit / hodnotit, jaké objekty / 
areály a jaké zásahy mohou být udržitelné! Odborně rozhodnout, které stavby mají takový potenciál, 
jenž je předurčuje novému ekonomicky smysluplnému využití, a tuto cestu všemožně podporovat. 

Dále pak zjistit, které pozůstatky jsou natolik památkově hodnotné — a zároveň schopny existence v 
nových podmínkách — že má cenu je částečně dotovat. Je samozřejmě nutné zachovat zásadní objek-
ty a jejich existenci případně podporovat subvencemi. Přínos kultury a zachování hodnot se neměří 
ekonomickými ukazateli. Je ale nutné zjistit, které objekty je třeba chránit i za cenu “dotace” veřej-
nými prostředky, a podložit tato tvrzení argumenty. Pro identifikaci hodnotných objektů a areálů je 
nutná pokračující spolupráce na mezinárodní úrovni. 

Především v ekonomicky slabších zemích není péče o průmyslové dědictví příliš rozvinutým téma-
tem — přitom právě v takových zemích došlo k transformaci průmyslu později, nebo k ní teprve do-
cház, a divoká doba ekonomických přerodů za sebou nechává často spoušť. Problematické také bývá 
rozpoznání památkové hodnoty i potenciálu. Z těchto důvodu je tamější svědectví nutné zmapovat 
dříve, než nebude co mapovat. [Dokonce i v Polsku, které je na průmyslové dědictví jen o něco chudší, než ČR 

53   (ŠENBERGER, 2008) 
54  „To, co potřebujeme, je kontinuita. (...) Ochrana památek není sentimentálním počinem, ale psychologickou ne-
zbytností. (...) Musíme se naučit oslavovat vlastní historii a chránit staré budovy, které za to stojí. Musíme se naučit je 
zachovávat, ne jako patetické muzeální kousky, ale tím, že jim dáme nový účel.“ (HUXTABLE, 2010)

55  ALFREY, Judith, PUTNAM, Tim. The Industrial Heritage: Managing Resources and Uses. London: Routledge, 1992.
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a na jehož území se nachází mnohé zdařilé konverze dochází k nenávratným ztrátám zásadních areálů, jako v 
případě  dolu KWK Mysłowice, szyb Lokietek v roce 2018].56

“Zbylé” stavby a objekty pak budou spíše podléhat aktuální “oblibě” průmyslových objektů ve společ-
nosti, entuziasmu soukromých majitelů a, přiznejme si, také náhodě. S dobrým, či špatným koncem. 
Řada vynikajících konverzí vzniká mimo kontrolu veřejné správy i architektonické obce, motivace ve 
společnosti hraje velkou roli. Obrovské množství objektů však takto zmizelo a dále mizí. Ani vhodná 
institucionální ochrana či odborný “dohled” není všespásnou cestou. Je jí spíše rozšíření zájmu a po-
pularizace skutečnosti, že řemeslná / průmyslová paměť lidstva zasluhuje docenění. Pak je možné, 
že se společnost sama stane “ochráncem” a uživatelem těchto hodnot.

1_2_5 • • Specifika ochrany speciálních průmyslových budov
Památková ochrana technických památek má svá specifika. Všeobecně uznávaná hodnota stáří tu 
představuje jen jeden z aspektů. 
Z hlediska památkové péče jsou hodnocena například následující hlediska:57 

Hodnota technologického toku. Např. návaznost celého výrobního cyklu od těžby uhlí přes výrobu 
koksu až po výrobu železa na jednom místě. 
Kontinuita výroby v místě = kontinuita stavebního a technologického vývoje. 
Hodnota jednotlivých dochovaných technických zařízení a objektů jako jedinečné technické pa-
mátky, jejich pravdivé umístění v rámci technologického toku.
Typické panorama sídel, s těžkým průmyslem spojených.

Obecné docenění hodnoty speciálních průmyslových staveb je obtížněji dosažitelné z následujících 
důvodů: 

• Areály speciálních průmyslových staveb jsou často velmi spletité a komplexní, což ztěžuje orienta-
ci nutnou pro určení a zachování hodnot.
„We found enormous silos, a tall smoke stack, four kilometres of underground tunnels, machine rooms in good 
shape.. This cement factory, dating from the first period of the industrialization of Catalonia, was not built at once 
or as a whole but was a series of additions as the various chains of production became necessary. The formal result 
was given, then, by a series of stratified elements, a process which is reminiscent of vernacular architecture, but 
applied to industry.“ 58

• Kulturně-historická hodnota těchto objektů je obtížněji rozpoznatelná z důvodu jejich utilitární-
mu charakteru.

• Institucionální ochrana se potýká se specifickými technickými problémy,59 vyplývajícími z cha-
rakteristiky pozůstatků, jako jsou znečištění lokalit či degradace materiálu. [více viz kapitola 02_4_8 • 
Památková a jiná ochrana - velké stroje].

• Ekonomická náročnost ochrany či adaptace zásadně diskvalifikuje odkaz speciálních průmyslo-
vých budov nacházející se na území méně zdatných ekonomik:
„Missing parts in a complete documentation of the iron and steel industry are the steel production with its various 
methods and the adjoining processes like casting and rolling of slabs, profiles and sheets. Chances for conserving 

56  Konec in Viktor Mácha Industrial Blog, [Online]. https://www.industrialnifotografie.cz/blog/konec-94.html 
[2018-12-29].

57  BRUEGGERHOFF, Stefan, GOETZ, Kornelius, TEMPEL, Norbert. Action plan for industrial monuments – a German 
attempt to improve the management of large sites. in BIG STUFF conference 07: Large technology objects: Beyond Con-
servation – Industrial Heritage Management. Bochum: Deutsches Bergbau-Museum, 2007.

58  „Našli jsme obrovská sila, vysoké komíny, čtyři kilometry podzemních tunelů, strojovny v dobrém stavu. Továrna 
na výrobu cementu, která pochází z prvního období industrializace Katalánska, nebyla postavena jako celek, je složena 
z řady přístaveb, potřebných v řetězci výroby. Formální výsledek představuje řadu stratifikovaných prvků — připomí-
ná spontánní proces, který charakterizuje lidovou architekturu, ale uplatňuje se také v průmyslové výstavbě.“ Ricardo 
Boffil. [Online]. Dostupné z: http://www.ricardobofill.com/la-fabrica/read/ [2016-9-29].

(BRUEGGERHOFF, GOETZ, TEMPEL, 2007)
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such industries still exist, partly in Germany and other West European countries and possibly in eastern Europe. 
But the political and economic changes in the Eastern countries make conservation projects of this scale very im-
probable. A survey of the existing plants of historical interest has yet to be carried out.“60

• V nepoetických podmínkách reálné tržní ekonomiky jsou univerzální stavby většinou využitelné 
snáze a s menšími náklady, k jejich adaptacím častěji dochází přirozeně v rámci trhu, zatímco adapta-
ce speciálních typologií bývá nutné inicializovat, či plánovat „shora“.

Přitom však nesmíme opomíjet skutečnosti, jež se především snaží představit tato práce: vedle kul-
turně-historické hodnoty oplývají speciální průmyslové stavby často nevšedním potenciálem a jejich 
konverze vedou ke kreativním řešením a pozvednutí jejich okolí. [Více viz části 02_Analýza a 03_Závěr].

Stavby speciální průmyslové mizí rychlejším tempem než univerzální typologie. Tyto ztráty jsou zá-
sadní mimo jiné proto, že technologie výroby byla často jedinečně spjatá s místem (tedy se objevo-
vala v mnoha nuancích) a téměř s každou demolicí došlo k nevratným ztrátám unikátních typologií. 
[Dle odhadu Viktora Máchy stojí jen asi 5 procent ze všech objektů, zachycených v díle industriálních fotografů 
manželů Becherových.] 61

1_2_6 • • Ochrana průmyslového dědictví v České Republice
V České Republice, která byla v době rozmachu průmyslovým tahounem Rakouska-Uherska je velké 
množství areálů a budov, které pozbyly svého původního využití. 
Plošný průzkum průmyslového dědictví ČR neustále probíhá, dochází k zapisování nejcennějších 
technických památek62 na seznam kulturních památek.63

[V našich podmínkách neexistuje zákonem64  kodifikovaný termín „technická památka“, který by objektu přisuzo-
val právo na ochranu — jde pouze o popis charakteru kulturní či národní kulturní památky či hodnotné, avšak 
nechráněné technické stavby či zařízení. Jinými slovy — systém české státní památkové péče nerozlišuje původ 
památky. Otázkou je i podoba formální institucionální ochrany technických památek a její role v procesu jejich 
znovuzapojení do života. Charakter adaptací průmyslových struktur naráží na hranice puristického přístupu k 
rekonstrukcím historických staveb. Pro volnější výklad ochrany se nabízí například zahrnutí koncepce ochrany 
průmyslových památek do územně plánovací dokumentace - či specifická kategorie ochrany. V konečném důsled-
ku však vždy jde o porozumění charakteru objektu na obou stranách: autora / investora projektu a odborníka 
- památkáře.]

Dokumentace a poznání průmyslového dědictví jsou celkově na velice dobré úrovni — především 
díky dlouhodobého zájmu vybraného okruhu odborníků a institucí.

NTM Národní Technické Muzeum — Sekce ochrany průmyslového dědictví, založena 1986 pod 
vedením předsedy prof. Ing. arch. Emila Hlaváčka, DrSc., jako první organizace věnující se v českých 
zemích studiu a ochraně průmyslového dědictví.
 
VPCD FA ČVUT v Praze zřízené při ČVUT v květnu 2002.
Centrum se zabývá systematickým mapováním průmyslového dědictví, památek techniky a průmys-
lu na území České republiky. Sleduje hlediska historie a teorie architektury, památkové péče a urba-
nismu, organizuje odborné i popularizační akce (Industriální stopy — od skromné konference pro 
úzký okruh nadšenců až po celoroční akci sdružující desítky měst a obcí z celé ČR a různorodých ak-

60  HOEHMANN, Rolf. The industrial heritage of modern iron- and steelmaking in Europe: preservation before ex-
tinction in BIG STUFF conference 07: Large technology objects: Beyond Conservation – Industrial Heritage Manage-
ment. Bochum: Deutsches Bergbau-Museum, 2007.

61  (MÁCHA, 2016)

62  Technické památky — Národní památkový ústav [Online]. Dostupné z: https://www.npu.cz/technicke-pamatky 
[2017-04-23].

63  Seznam nemovitých kulturních památek, ČR. [Online]. Dostupné z: https://www.npu.cz/nemovite-pamatky 
[2016-10-15].

64  Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. [Online]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-20 
[2016-10-22].
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tivit), iniciuje alternativní projekty nového využití průmyslového dědictví, poskytuje zázemí studen-
tům Fakulty architektury, věnujícím se tématu. Bohatá publikační činnost je zaměřená především na 
mapování českého a moravského industriálního dědictví (Industriální topografie), také na adaptace. 

FSv ČVUT v Praze — ateliér vedený profesorem Tomášem Šenbergerem,  obor doktorského studia 
na Katedře architektury.

NPÚ Národní památkový ústav — praktikuje výzkum orientovaný na vymezené lokality, typologie 
a potenciální kulturní památky průmyslového dědictví. 
Na všech územních odborných pracovištích je odborník, jež nese zodpovědnost za objekty průmys-
lového dědictví. 
„V současné době je více než 2500 technických objektů a zařízení chráněno jako nemovitá či movitá kulturní pa-
mátka, národní kulturní památka nebo jako součást památkové rezervace, památkové zóny či případně krajinné 
památkové zóny.“65

Od roku 2014 je poznáváním, dokumentací a ochranou technických a průmyslových památek pově-
řeno Metodické centrum průmyslového dědictví při NPÚ v Ostravě s cílem „zlepšit poznání, doku-
mentaci a ochranu technických a průmyslových památek (památky výroby, těžby, dopravy, spojů a skladování), 
které mají svůj specifický hodnotový systém (typologická významnost, kontinuita technologie) a k jejichž ochraně 
existují specifické přístupy.“66

S touto odborně vymezenou činností souvisí také práce dalších komisí, zřízených při NPÚ:
Komise pro ochranu památkového fondu v oblasti železniční dopravy
Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 2. polovině 20. století

Při České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vzniklo v roce 1999
Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI, jež se věnuje publikační a osvětové činnosti, pře-
devším zásluhou Ing. Svatopluka Zídka.

Dlouholetá mezinárodní spolupráce a vazby různých institucí s významnými mezinárodními orga-
nizacemi (TICCIH, ICOMOS, Working Heritage, English Heritage aj.).

Industriální stopy — konají se každoročně v rámci Dnů evropského dědictví

Czechinvest — Agentura pro podporu podnikání a investic České republiky se dlouhodobě věnu-
je potenciálu brownfields: Národní databáze brownfieldů.67 Vizí Národní strategie regenerace 
brownfieldů, na které Czechinvest spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem 
pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství je dosažení efek-
tivního využití dříve zanedbaného území a také prevence vzniku nových brownfieldů. 

Odstřel Nádraží Těšnov (16. 3. 1985) kdysi zapůsobil jako rozbuška nejen odborného, ale i veřejného 
zájmu, [podobně jako zboření Penn station v New Yorku v roce 1964 a  demolice “břicha Paříže” — Les Halles Bal-
tard — v roce 1971]. 30 let poté však naše společnost nebyla schopna zabránit takovým ztrátám, jako 
bylo zboření většiny Ringhofferovy továrny na Smíchově [přes institucionální ochranu], nebo Rustonky 
v Karlíně — včetně symbolického zmizení posledního pozůstatku kotelny s komínem v roce 2014, 
stejně jako destrukci mazutové výtopny na Invalidovně [pro ochranu chybějící?] či nakonec šokující 
přeměně kulturní památky, Zengrovy trafostanice na Klárově, na pouhé torzo v rámci její přestavby 
na Kunsthalle. A mnohým částečným či úplným demolicím dalších významných objektů. 
Smutná bilance je obsahem publikace VCPD Co jsme si zbořili.68

Reálné zhodnocení potenciálu průmyslového dědictví v českém prostředí výrazně zaostává za úrovní 

65  Technické památky — Národní památkový ústav [Online]. Dostupné z: https://www.npu.cz/technicke-pamatky 
[2017-04-23].

66  Metodické centrum průmyslového dědictví [Online]. Dostupné z: http://previous.npu.cz/uop-os/metodicke-cent-
rum-prumysloveho-dedictvi/ [2017-04-23].

67  Národní databáze brownfieldů [Online]. Dostupné z: http://www.brownfieldy.cz/ [2017-04-23].

68  FRAGNER, Benjamin., ZIKMUND, Jan. (eds.) Co jsme si zbořili. Bilance mizející průmyslové éry / deset let. Praha: 
VCPD ČVUT a ČKAIT, 2009. ISBN 978-8001043875.
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tuzemského výzkumu oboru a odborného zájmu. Převažuje nezájem a neznalost investorů, develo-
perů a majitelů, kteří preferují rychlý zisk před dlouhodobou strategií,69 a pokulhává i legislativní 
nebo institucionální podpora adaptací. [Pro tuto chvíli není termín průmyslové dědictví či technické památky 
ustanoven ani v PUR (2008), ani v dokumentu Politika architektury a stavební kultury České republiky (2014)].70 
Programy na oživení území existují, v gesci Czechinvestu a Ministerstva průmyslu a obchodu jsou 
například organizovány výzvy pro dotační pobídky, avšak tyto jsou spíše cíleny s ohledem na ekono-
mickou rentabilitu a životaschopnost, nežli na znovuoživení objektů pro jejich význam, památkový 
statut může být dokonce přítěží.71

Nedochází k významným projektům veřejných investic do regenerací, ačkoli právě projekty financo-
vané z veřejných zdrojů často vykazují hodnotné výsledky. Stát a města nejdou soukromým investo-
rům příkladem, nejsou uskutečňovány projekty veřejného a soukromého partnerství72,  soukromé 
developerské projekty není možné legitimně ovlivňovat, ačkoliv jsou často nesprávně vedeny — 
městské a obecní samosprávy nemohou a nezvládají regulovat svůj dozor tak, aby mohly být účastny 
debaty. Konečná zodpovědnost zůstává pouze na developerech, kteří do svých úvah o rentabilitě pro-
jektů městskou diverzitu a identitu ještě stále nejsou zvyklí započíst.
“Díky osvětě, na které pracujeme minimálně 25 let, již informace o tom, že i průmyslové dědictví je součástí kul-
turního dědictví země, vstoupila do mnoha myslí — ne však do těch, které nakonec rozhodnou o jeho likvidaci.”73 

Zcela zbytečně tak stále dochází k vyhlazování areálů na holé brownfieldy, místo aby byla zhodnocena 
paměť místa, která může projekt odlišit od tisíce stejných developmentů a vtisknout mu nezaměni-
telnou identitu. Přítomnost autentické stopy minulosti se může stát při projektování zaměnitelných 
obytných či administrativních zón také marketingovou výhodou.

Úspěšné zahraniční příklady přitom napovídají, že budoucnost rozvoje měst by měla vést takovým 
směrem, aby tyto hodnoty dopomáhaly k vytvoření mnohavrstevné, zahuštěné, udržitelné struktury. 
Průmyslová budova byla ve svém funkčním období specifickou součástí člověkem vytvořeného systé-
mu — její kontext se mění, avšak význam by měl zůstat — je důležité ocenit pozitivní roli „poruchy” 
v jinak jednotné a tudíž nepřehledné struktuře osídlení, kterou taková stavba může sehrát. 
Tak jako jinde na světě také v českých a moravských regionech postižených degradací průmyslu je 
regenerace cestou k hledání nové identity. Je pozitivní, že mezi tyto regiony již můžeme začít počítat 
i Ostravu a Moravskoslezský kraj. Mnoho takových území však tuto šanci vzhledem k množství zma-
řených staveb spíše propáslo (Liberec), další stále čekají a jejich odkaz nevratně chátrá (Kladno).
Nedostatečnému docenění přitom nepomůže ani povrchní „módní“ obliba industriální estetiky:
„Chátrajících fabrik i menších industriálních staveb, které pokorně čekají na ránu z milosti, je v českých městech 
stále dost a dost, stejně jako těch rádoby zachráněných, z nichž zůstala na efekt jen obvodová zeď, zatímco vy-
kuchaný střed stavitel zalil betonem. Stále oblíbenější urbex zas často klouže po povrchu, fotografům jde čistě o 
vizuální stránku, méně už o hlubší poznání stavebně-historického vývoje průmyslových staveb.“74 

Otázkou je, kdy budou pozitivní změny v naší zemi systémové a kolik objektů průmyslového dědic-
tví, jež by při příznivějších podmínkách mohly být úspěšně adaptovány, do té doby vydrží. Kulturní 
i ekonomický potenciál průmyslového dědictví v českých zemích s bohatou průmyslovou minulostí 
zůstává po hříchu nevyužit. 

69  JANSOVÁ, Petra. Industriální památky bouráme a pak řešíme, co dál. Je to zběsilé, říkají architekti in Aktuálně.
cz [Online]. 12/2018. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/industry-punk/r~b5251b3ad39911e895620c-
c47ab5f122/ [2018-22-01].

70  Politika architektury a stavební kultury ČR. [Online]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/c8542262-1b-
21-442a-9fbb-cc7895ab4e19/Politika_architektury_a_stavebni_kultury_CR_verze_vlada.pdf [2018-10-12].

71  Dle Závazných pravidel poskytování podpory v Programu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“.
[Online]. Dostupné z: http://www.brownfieldy.eu/wp-content/uploads/2018/05/zavazna_pravidla.pdf [2018-22-
10].

72  PPP je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru za účelem využití zdrojů a schopností 
soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. viz www.pppcentrum.cz

73  (ŠENBERGER, 1998).

74  HRUŠKA, Libor. Industrypunk. In Nový prostor. [Online]. NP 529. Dostupné z: http://novyprostor.cz/clan-
ky/529/industry-punk [2018-22-01].
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1_3 • Nové využití průmyslových staveb 
1_3_1 • • Cesty k novému využití průmyslových staveb a speciálních průmyslových staveb
Počátky nového využití průmyslových budov jsou spjaty s obsazováním starých průmyslových budov  
uměleckou komunitou v 60. letech 20. století v SoHu v New Yorku. Tyto „první konverze“ těžily z 
energie umělců, kteří zapomenuté továrny a skladiště svou přítomností a aktivitou pozvedli ze dna.75 
V 60. letech se objevují první obavy o stav životního prostředí a vzrůstá potřeba péče o prostředí roz-
víjejících se měst. Emancipuje se ochranný přístup k památkám [Penn station, Les Halles Paris], ale také 
k charakteru, jenž je obsažen i v „nehodnotných“ starých domech. 
Británie, kolébka průmyslové revoluce, se stala také vzorem v péči o industriální dědictví — již první 
signály o transformaci průmyslu přiměly zdejší odborníky a nadšence k identifikaci a ochraně zásad-
ních industriálních památek. Uvědomělý přístup dokázal pomoci i objektům, jež na adaptaci musely 
několik let počkat — Royal Albert Dock Liverpool byl uzavřen r. 1972, otevřen po konverzi až v r. 
1984 — jeho osud byl však po celou dobu v hledáčku odborníků a tlak na adaptaci byl velký.76 
Za první konverzi na americkém kontinentě je považována přestavba Ghirardelli Square v San Fran-
cisku z roku 1964. [Továrna na čokoládu Ghirardelli opustila komplex v roce 1960, hned dva roky nato jej 
zakoupila rodina Rothů, v obavě o osud historických budov — projekt skončil úspěšnou adaptací na komerčně — 
volnočasové centrum a otevřel dveře dalším projektům adaptací.]

Pro adaptace speciálních průmyslových staveb nastal příznivý čas později — jejich adaptace jsou 
disciplínou, která se plně rozvinula až po roce 2000. Důvody jsou totožné s těmi, jaké ovlivňují po-
stoje památkové ochrany vůči speciálním typologiím. Speciální průmyslové a inženýrské stavby byly 
považovány za natolik utilitární, že se jich ochrana průmyslového dědictví týkala jen okrajově. Za 
hodnotné byly považovány jen ty, které jsou „dostatečně staré“ — ty jsou také přijímány širokou ve-
řejností. Funkční útlum „moderních“ speciálních průmyslových budov navíc přichází později, než je 
tomu u budov historických. 
První adaptací ryze speciální průmyslové budovy, kterou jsem během svého výzkumu nalezla, je pře-
stavba sil na hotel v americkém Ohiu v roce 1972. Sila, příhodně centrálně umístěná v organismu 
města, byla perforována otvory pro umístění balkonů a rozdělena na buňky hotelových pokojů. Hotel 
od počátku těžil ze svého extraordinérní charakteru a k původu se hrdě hlásil. [více viz kapitola 02_6_7 
• Adaptace sil a projekt 052 Quaker square Ohio].
Tate modern [117 Tate Modern] v Londýně se stala důležitým mezníkem v kategorii adaptací prostor 
mimo běžné limity [off limits] — projekt kanceláře Herzog & deMeuron vyhrál soutěž o adaptaci 
budovy díky silnému gestu, jež ponechalo celý prostor bývalé turbínové haly celistvý a přístupný 
veřejnosti.

Shrnutí charakteristiky projektů udržitelného nového využití průmyslových staveb uvádí Mi-
riam Kelly, působící při aktivitě Docomomo:77 
• Průmyslové budovy jsou přirozeně robustní, flexibilní a přizpůsobitelné novému použití.
• Adaptace průmyslových budov vzbuzují kreativitu: rozsah tvůrčích možností, které jsou k dispozi-

75  CANTACUZINO, Sherban. Re-architecture: Old building, New Uses. Abbeville Press, 1989. ISBN 978-1558590069.

76  (STRATTON, 2000).

77  KELLY, Miriam. Following Function: Putting the Industrial Buildings that Inspired the Modernist Movement Back 
to Work. In Docomomo International [Online] 10/2014,  Dostupné z: http://www.docomomo-us.org/ [2016-10-21].
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ci při opětovném využití opuštěných průmyslových lokalit je vzrušující.
• Regenerace průmyslových lokalit umožňuje zahrnout historii a vytvářet nové identity.
• Časové období pro regeneraci se měří po generace: opětovné použití musí být navrženo jako dlou-
hodobě udržitelné.
• Přechodní uživatelé a dočasná využití vedou k stabilnější budoucnosti nově využitých průmyslové 
lokalit.
• Průmyslová místa byla kdysi srdcem komunit a zapojení místních obyvatel je nezbytné.
• Rovnováha mezi pragmatickým přístupem k novému využití a zachováním hodnoty kulturního 
dědictví je křehká a vyžaduje správnou kombinaci politické a ekonomické podpory. 
• Univerzity mohou hrát rozhodující roli v post-industriální regeneraci.
• Industriální turistika může být součástí udržitelných řešení.
• Nové využití průmyslových staveb musí být ekonomicky a ekologicky udržitelné. 

1_3_2 • • Nové využití průmyslových staveb —  prostředek udržitelného rozvoje
„Perspektivní, ekonomicky fungující a po celém světě vyzkoušenou cestou, jak chránit odložené industriální dědic-
tví bez ohledu na to, zda je nebo není budova památkově chráněna – je vrácení objektu do aktivního života formou 
využití pro jiný účel.“ 78

Nové využití opuštěných budov ztělesňuje soulad s filosofií vyváženého přístupu k lidským a přírod-
ním zdrojům.  Adaptace objektů a areálů na nové využití, mající na paměti jejich ekonomické fungo-
vání v budoucnosti, zajistí, aby nepřišla vniveč energie, jež do nich byla vložena — ať už jde o lidské 
knowhow, práci, nebo použité materiály.
“Creative Re-Use is more than just the conversion or rehabilitation of a property. It is a process, that harnesses the 
energy and quality of original building, (...) and combines it with with the new energy and activity, that the new 
use brings.” 79

Zabudovaná energie bude naopak zhodnocena, splní-li budova nový úkol a odpoví potřebám nových 
uživatelů.80 Opětovné využití budovy znovu zhodnotí přírodní zdroje, materiály, šedou energii, nut-
nou pro zpracování materiálů při jejich vložení do stavby, i v minulosti vykonanou lidskou práci a 
její kvalitu. [Další, technické aspekty adaptací (průmyslových) staveb jsou předmětem kapitoly 2 • Adaptabilita 
staveb.] 

Recyklace budov byla v minulosti zcela přirozeným fenoménem, jež dopomáhal k zachování význam-
ných stavebních děl a konstrukčních či prováděcích technik. „The recycling of buildings has long been an 
important and effective historic preservation tool.“ 81 

Dnes se recyklace v architektuře stává platným prostředkem, na kterém některá studia zcela založila 
filozofii své práce. Nizozemské studio Super-Use a jejich projekty — mezi jinými dětské hřiště, vy-
tvořené z vyřazených lopatek větrné elektrárny. 82 [viz referenční projekty 038 Dětské hřiště Wikado a 039 
Re-wind Willemsplein]

Každá adaptace znamená recyklaci — stavebních materiálů a v lepším případě i vazeb, které mezi 
nimi existují. 
„The environmental benefits begin with the reuse of existing structures and materials. (...)The more we can utilize
existing structures, the more natural resources and energy we can save. This is based on the idea that, “the greenest 

78  (ŠENBERGER, 1998).

79  „Kreativní nové využití je více, než jen konverze, či rehabilitace budovy. Jde o proces, který shromáždí energii a kva-
litu, obsaženou v původním objektu, a zkombinuje ji s energií a aktivitou, které přináší nová funkce.“  
LATHAM, Derek. Creative Reuse of Buildings: Two Volume Set: V. 1 & 2. Shaftesbury: Routledge, 1999. ISBN 978-
1873394335.

80  KIROVOVÁ, Lucie. SIGMUNDOVÁ, Anna. Ecosystem approach to adaptive reuse of industrial buildings. paper 
presented at the conference Eco-architecture 2014: Sustainable Re-use of Industrial Sites.

81  „Recyklování budov bylo po dlouhé časy důležitým a efektivním nástrojem ochrany historických hodnot.“
(LATHAM, 1999).

82  PEEREN, Cesare. Superuse — Constructing new architecture by shortcutting matrial flows. (přednáška) Praha: FA 
ČVUT 26. 11. 2010. 
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brick is the one that is already in the wall.” Less energy is spent demolishing and disposing of building waste, less 
waste is sent to landfills, and less energy is spent on new building materials and new construction.“83

Nové využívání existujících budov a zahušťování měst jsou také hlavními nástroji, které mohou zasta-
vit urban sprawl, podpořit zachování zemědělské funkce krajiny a zprostředkovaně tak odklonit další 
problémy — nároky na dopravní sítě atd. Aby adaptace budovy byla skutečně udržitelně provedena, 
měl by být projekt navíc vyhotoven s respektem k dalším zásadám udržitelného navrhování budov 
a jejich rekonstrukcí. 84 Společné působení trhu a průmyslu způsobilo environmentální dysharmonii 
obřích rozměrů. Adaptace pozůstatků této éry by měly  být prováděny jako precedensy, příklady dob-
ré praxe. Měly by být „vlajkovou lodí“ udržitelného rozvoje:
„Standard development projects are typically based on a capitalist model of expenditures and profit. That model 
has served us poorly however as it only considers the economic impact of development. The proposed model of 
phased remediation and adaptive reuse will consider three equally important beneficiaries: the environment, 
local culture, and local economy.“85

Nově oživený objekt znamená pracovní příležitosti — během výstavby a často i po jejím dokončení. 
Úspěšná konverze má sílu pozvednout přilehlou lokalitu a je užitečným urbanistickým nástrojem při 
regeneraci rozvojových území v bývalých průmyslových územích. 

Při tom všem samozřejmě nesmíme zapomenout na zásadní hledisko, kterým je kulturně-historická 
hodnota objektu. Všechny akce adaptací by měly být prováděny s ohledem na ochranu autenticity 
historických i zastaralých (průmyslových) budov a na jejich sociálně formující dimenzi.
„The idea of sustainable development, which in addition to environmental and economic dimensions also contains 
an equally important social dimension, has also brought to the fore the cultural heritage as a non-renewable re-
source.“86 

1_3_3 • • Nové využití průmyslových staveb — placemaking
„The spectacle of industrial infrastructure is a catalyst for repurposing and remediating underutilized lands, and 
the process of repurposing and remediation presents powerful opportunities for place-making.“87

Idea místa jako konceptu, namísto fyzického umístění, je součástí teorie architektury již určitou dobu. 
Termín „placemaking“ je však poměrně novým příspěvkem do architektonické debaty.
Placemaking označuje proces umístění určitého dění do míst, kde žádná autentická kultura neexis-
tuje, byla vykořeněna, případně kde současný kontext bude zcela nahrazen zcela novým v rámci re-
generace.88 

Po dlouhou dobu se většina sídel vyvíjela kontinuelně a živelně, napříč časem. Jejich identita spočíva-
la v diverzitě vlivů, které na tyto lokality po celou dobu působily. 
“a sense of place is built up, in the end, from many little things too, some so small people take them for granted, 
and yet the lack of them takes the flavor out of the city.”89

83  „Ohled k životnímu prostředí začíná opětovným využitím stávajících staveb a materiálů. (...) Čím větší část existující 
struktury můžeme využít, tím více přírodních zdrojů a energie ušetříme: „Nejzelenější cihla je ta, která je již ve zdi.“ Její 
použití stojí nejméně energie, vede k odstranění a skládkování nejmenšího množství stavebního odpadu.“ (MANAHAM, 
2015).

84  (KIROVOVÁ, SIGMUNDOVÁ, 2014)

85  (MANAHAM, 2015).

86  BLAGOJEVIC, Mirjana. TUFEGDZIC, Anica. The new technology era requirements and sustainable approach toin-
dustrial heritage renewal in Energy and Buildings 115/ 2016. s. 148–153

87  „Spektákl industriálu je katalyzátorem obnovy (...) a v procesu regenerace představuje silnou příležitost pro 
placemaking.“ (MANAHAN, 2015).

88  BOHL, Charles C., Place Making — Developing Town Centers, Main Streets, and Urban Villages. Washington: Urban 
Land Institute, D.C., 2002. ISBN 978-0874208863.

89  „Pocit místa sestává z mnoha drobností, které považujeme za samozřejmé — avšak pokud chybí, město zůstává bez 
chuti.“ (MANAHAN, 2015).
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U projektů většího měřítka, které přetváří významná území, je semínko „identity“ důležitým výcho-
zím předpokladem pro úspěšný vývoj. Aspekty, které obyčejně vytvářejí charakter místa a vyvíjí se v 
čase potřebují základ, od něhož se mohou odrazit. Placemaking vytváří další „měkkou“ vrstvu nad fy-
zickým a estetickým návrhem. Tato vrstva by měla zahrnovat kulturní (kulturně-historické) souvis-
losti, zamyšlení nad povahou a socio-ekonomickým postavením budoucích uživatelů, volbu identity 
na základě lokality a budoucí funkce. Tento „hlubší smysl“ může být přitom na místě, jež je podro-
beno regeneraci již přítomen — v přírodních podmínkách, nebo v objektech, nesoucích stopu místa. 
Jde jen o to jej správně uvést, zakomponovat do řešení — teorie vytváření místa hledá a umisťuje do 
projektů to, co uživatelé budou chtít najít, kvůli čemu se budou vracet, co si budou pamatovat. 
„Placemaking can be understood as the organization of space, time, meaning and communication, or as sets of 
relationships between objects and objects, objects and people and people and people.”90

Placemaking tedy nutně souvisí s regionální identitou.
„In planning and designing a town center, urban village or main street development, it is critical to identify at the 
outset the essential character desired for the place to be created- the total fabric- so that the whole can, in fact, 
become greater than the sum of its parts.“91

Tento pocit identity, zkušenosti a paměti ve vztahu k fyzickému místu je přesně tím důvodem, proč 
jsou adaptace industriálních staveb dnes tak úspěšné.

1_3_4 • • Nové využití průmyslových staveb v České republice, motivace, role architekta
Konverze objektů průmyslového dědictví jsou dnes rozvinutou módní architektonickou disciplínou. 
Studia světově známých jmen se hrdě podepisují pod konverze továren, bydlení v loftech se stalo 
symbolem exkluzivního životního stylu. Tento trend je však spíše špičkou ledovce. 
Přesto, že v českých končinách je bilance zmařených staveb vůči těm úspěšně regenerovaným ne-
příznivá, existují i u nás pozitivní signály. Scénu tuzemských konverzí představila publikace VCPD: 
Architektura konverzí, Česká republika 2005–2015 92, její uvedení doprovázela stejnojmenná výstava. 
Ve výběru projektů se nacházely i příklady konverzí speciálních staveb — např. Bydlení na silu [058 
Vila na sile]. 
Konverze získávají ocenění v architektonických soutěžích. Titul Stavba roku 2015 získala koverze 
speciální průmyslové budovy: vysoké pece na vyhlídkovou plošinu Bolt Tower [025 Bolt Tower, DOV] a 
obnova budov v areálu Důl Hlubina v Dolních Vítkovicích v Ostravě, práce architekta Josefa Pleskota. 
Také cena Grand Prix Obce architektů již vícekráte odměnila v kategorii rekonstrukce autory dobře 
provedených konverzí. V roce 2010 to byla přestavba a dostavba továrního areálu AF BKK ve Vysoča-
nech, autorů Martiny Buřičové a  Štěpána Kubíčka, v roce 2013 projekt Konverze uhelného mlýna v 
Libčicích nad Vltavou od architekta Patrika Hoffmana. 
Vyjádření poroty k tomuto projektu zároveň upozorňuje na fenomén, který je důležitým aspektem 
dnešní práce architekta: „(...) Adekvátně stanovená míra zásahů do nádherné stavby. Architekti v roli iniciá-
torů a spoluinvestorů. (...) Precedens pro spousty jiných, dosud chátrajících areálů. (...)“ 93

Případ Uhelného mlýna ukazuje také skutečnost, že míra osobní investice do projektu značně rozho-
duje o jeho osudu. Nemusí přitom jít jen o investici materiálních zdrojů — mnoho projektů je založe-
no především na nadšení jedince či skupiny hybatelů.

Uveďmě nejznámnější české příklady objektů, v nichž také míra osobní investice iniciátorů vedla k 
(dočasné či trvalé) adaptaci:

90  (MANAHAN, 2015).

91  „Při navrhování centra města, městské vesnice nebo městských tepen je rozhodující identifikovat na počátku 
vhodný charakter pro místo, které má být vytvořeno — tkaninu, která vše propojí — tak, aby celek mohl být víc, než 
jen součtem částí.“ (BOHL, 2002).

92  FRAGNER, Benjamin., VALCHÁŘOVÁ, Vladislava. Industriální topografie / Architektura konverzí, Česká republika 
2005–2015. Industrial Topography / The Architecture of Conversion, Czech Republic 2005–2015. VCPD FA +CVUT: Praha 
2014. ISBN 978-8001055922.

93  Tisková zpráva ateliéru Hoffman, Uhelný mlýn Libčice nad Vltavou. [Online]. Dostupné z: http://www.atelierhof-
fman.eu/files/uhelny_mlyn_tiskova_zprava.pdf  [16.10.2018] .
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Pivovaru Lobeč na Kokořínsku, jehož rekonstrukce a konverze je postupně realizovaným projektem 
skupiny architektů — nadšenců, kteří se stali jeho majiteli a posléze jej s pomocí státních podpor a 
mezinárodních dotací renovují.94

Pivovar Chříč
Pivovar Kostelec nad Černými lesy
Automatické mlýny Pardubice
Moving station Plzeň
Nová Perla Vrané Nad Vltavou / Divus Perla Kyjov, Krásná Lípa
Zauhlovačka (speciální průmyslová stavba — vodárenská a zauhlovací věž)
Skutečnost, že právě tato motivace je pro vznik adaptací průmyslových budov stěžejní, je také 
jedním z výsledných zjištění této práce [viz 03_2_Epilog].

Úkolem architektů je totiž v dnešní době často nejen prostorové, dispoziční a výtvarné řešení pro-
jektu. Stávají se z nich spolutvůrci zadání, stratégové, plánovači, ekonomové, iniciátoři, producenti 
konverze.
Často je nutno zvážit nejen vhodnou funkci, ale také životaschopnost projektu z hlediska ekonomické 
a environmentální zodpovědnosti, či vhodnou míru zásahu do budovy. Je důležité, aby architekti, kte-
ří navrhující konverze, byli odborníky, kteří si budu vědomi potenciálu a limitů adaptovaných staveb, 
aby dokázali zohlednit všechna hlediska již ve fázi předprojektových příprav. Jedině tak mohou být 
platnými partnery investorům i státní správě, pokud ne přímo mediátory dotčených akcí. 

Nevyčíslitelná a stěžejní kvalita je atmosféra, kterou budova vyzařuje, její emocionální hodnota. Ar-
chitekt by měl být schopen tuto hodnotu vnímat, využít a „prodat“: „Other than architects, few people 
think about architecture, but many people do feel it.”95 

Základním předpokladem dobře navržené konverze je znalost budovy, její logiky a porozumění je-
jímu příběhu. Architekt by se měl seznámit s minulostí adaptované stavby, měl by zjistit, jak a proč 
konkrétní průmyslová architektura vznikla a jaký byl vývoj objektu v dalších letech. U staveb speci-
álních průmyslových je vliv jejich původní funkce na jejich charakteristiku zásadní. Při adaptacích 
těchto typologií platí výše zmíněné dvojnásob.
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94  www.pivovarlobec.cz  [Online]. [16.10.2018] .

95  „Kromě architektů na architekturu mnoho dalších lidí nemyslí, ale cítí ji většina.“ (LATHAM, 1999).
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1_4 •  Přesahy industriálu — estetika, architektura, umění
1_4_1 • • Industriální estetika v architektuře, post-industriál jako estetický fenomén
„The term “industrial aesthetics” can refer to the the repurposing of the objects of manufacture as well as to de-
liberate exposure of structural and mechanical elements. (...) Clear expression of structural element, as well as 
building systems such as mechanical and electrical services, is developed into its own aesthetic.“96

Industriální estetika dnes není nutně spjata s průmyslovými budovami. Syrová materiálová řešení, 
chladné formy, exponovaná vedení — z prostředků industriální účelnosti se staly architektonické 
výrazové prvky. 
„If we perceive and assess industrial and technical structures from an aesthetic-symbolic perspective, it is clear 
that the value of these works is not based only on their functional and technical components, but also derives from 
their specific poetry, monumentality and beauty.“97

Industriální estetika je nadčasová — dokáže cyklicky inspirovat: z vyjádření poroty České ceny za 
architekturu 2018: „Podle poroty se jedná o mimořádný a podnětný projekt. „Lze o něm rozhodně říct, že razí 
cestu v současné evropské architektonické rozpravě,“ uvedla s tím, že Administrativní budova ve Strančicích je 
„hrubá, odvážná, průmyslová.“98

Jak je to ovšem s estetikou post-industriálu? Z čeho plyne fascinace průmyslem a jeho pozůstatky? 

96   „Termín industriální estetika se týká úmyslného vystavení konstrukčních a mechanických prvků, jakož i adaptací 
výrobních objektů. (...) Neskrývaná přítomnost konstrukčního prvku či stavebních systémů se rozvíjí do své estetiky.“ 
(JEVREMOVIC, VASIC, JORDANOVIC. 2012) 

97  „Pokud vnímáme a posuzujeme průmyslové a technické stavby z estetického a symbolického hlediska, je zřejmé, 
že jejich hodnota přesahuje jejich funkční a technické kvality — plyne do specifické poezie, monumentality a krásy.“  
(JEVREMOVIC, VASIC, JORDANOVIC. 2012)

98  https://ceskacenazaarchitekturu.cz/ [17.12.2018] .
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„Surrealism in paradoxical stairs that lead to nowhere; the absurdity of certain elements hanging over voids; huge 
but useless spaces of weird proportions, but magical because of their tension and disproportion. Abstraction in the 
pure volumes, which revealed themselves at times broken and raw. Brutalism in the abrupt treatment and sculp-
tural qualities of the materials. Seduced by the contradictions and the ambiguity of the place, we quickly decided 
to retain the factory, and modifying its original brutality, sculpt it like a work of art.“99

Je to fascinace komplexní lidskou činností a jejími pozůstatky. [Úcta metafyzická před Bohem a fyzická 
před vysokou pecí.100]. Jejich interpretace v době post-industriální bude vždy bude mylná, protože s 
ukončením činností se vytrácí to podstatné, totiž práce, proces, pohyb. Průmysl je pohyb, budovy i 
nebudovy jsou pouze prostředky. A co tedy s prázdnými nádobami? Jde pouze o estetickou záležitost? 
Očesané pozůstatky budou jen mrtvými symboly? Ale — komu vlastně vadí, že pravda o procesech a 
o pohybu se ztrácí? Právě záhadnost a nečitelnost je na průmyslových skulpturách přitažlivá. Většina 
z nás vnímá průmyslová zátiší jako umazanou změť trubek, a často právě proto nám připadají prů-
myslová dějiště krásná. 

Představa primárního zpracování nerostů a kovů, esenciálního odvětví lidské činnosti sahající až 
do doby pravěké, se stává pro moderní společnost nepřijatelná.101 Přesto pozůstatky průmyslu hod-
notíme jako „krásné“. Jsou dechberoucí, klaníme se před umem a silou práce našich předků, ačkoliv 
průmysl byl tím, co akcelerovalo lidstvo na cestě ke všem dnešním environmentálním problémům a 
možná téměř na pokraj kolapsu přírody. 

1_4_2 • • Vliv průmyslové architektury na vývoj v architektuře 20. století
Téma vlivu průmyslu a industriální estetiky na vývoj architektury je zpracováno v části Analýza — s 
ohledem na Objemové typy speciálních průmyslových budov [viz kapitola 4_9 • Stroje jako inspirační 
zdroj architektury, kapitola 6_6 •  Sila jako inspirační zdroj architektury].

1_4_3 • • Nevšednost jako umělecký fenomén
Jinakost speciálních typologií vzbuzovala a dále vzbuzuje pozornost umělců různých disciplín. Sou-
vislost mezi průmyslem a uměním dalece přesahuje rozsah této práce, ale chtěla bych pro dokreslení 
společenského a estetického významu speciálních průmyslových staveb zmínit aspoň některé z mo-
mentů jejich setkání.

Industriální kouzlo „strojů / nebudov“ je často drsné a tvrdé. Touha urvat Zemi co nejvíce cenné su-
roviny a nastávající velmi náročné procesy neurvale změnily krajiny a místa, stejně jako jejich obyva-
tele. Reprezentace těchto objektů byla a je zdrojem fascinace ještě za jejich aktivní činnosti. 

Berndt a Hilla Becherovi, manželský pár fotografů, od roku 1957 cestovali po Evropě a Severní Ame-
rice, aby ve svých černobílých dokumentárních fotografiích zachytili  realitu průmyslové architektu-
ry. Fotili právě speciální průmyslové stavby: vodojemy,  vápenky, obilná sila, uhelná sila, těžní věže, 
ropné rafinerie [jejich zájem se kryje s vytyčením objektů zkoumaných touto prací]. Pro jejich fotografie je 
typická popisnost. Jsou „prosty emocí“, nebývají na nich žádní lidé, je dodržován stejný úhel pohledu, 
velikost tisků je totožná. V teorii fotografické tvorby spoluvytvářejí „Nový topografický přístup“102.
Systematičnost je důležitým aspektem jejich práce, konvenuje s charakteristikou předmětů jejich 
fotografií. Získané fotografie byly řazeny do sérií, výhradně dle průmyslových funkčních typologií, 
a aranžovány do mřížek. Tento způsob umožnil pozorování velkého množství obrazů zároveň a tím 
posílil zásadní objemové vlastnosti typologií a odhalil jejich skulpturální architektonické kvality — 

99  „Surrealismem jsou schody, které nikam nevedou; absurdita forem trčících do prázdnoty; obrovské zbytečné pro-
story podivných proporcí — magické díky napětí a disproporci. Abstrakce čistých objemů, které jsou odhalené, surové 
a zlámané. Brutalismus v neotesaných a sochařských formách materiálů. Svedeni rozpory a nejednoznačností místa, 
rychle jsme se rozhodli továrnu zachovat a upravujíc její původní brutalitu, vytesat ji jako umělecké dílo.“ Ricarfo Boffil, 
Dostupné z: http://www.ricardobofill.com/la-fabrica/read/ [2016-10-21].

100 (MÁCHA, 2016)

101 (MÁCHA, 2016)

102 Termín New topographics byl uveden v roce 1975 William Jenkinsem pro popis tvorby skupiny převážně ame-
rických fotografů, jež fotily černobílé fotografie motivů podobajících se městské krajině (urban landscape) banální, 
popisnou, estetikou.



49

autoři sami nazývali tyto objekty Anonymous sculptures.103 Zároveň vynesl tento přístup na odiv ma-
teriálové a formální variace každé typologie.
V roce 1990 obdrželi manželé Becherovi cenu Bienále umění v Benátkách za sochařství, ačkoliv jejich 
jediným uměleckým prostředkem byla fotka:
“This ingenious gesture by the Biennale jury testifies to the artists’ success in creating an art form that 
falls beyond existing aesthetic parameters.”104

Jedinečný fotografický přístup manželů Becherových překročil hranice umění, vyústil v zásadní zprá-
vu o jedné epoše. [Fotografie manželů Becherových jsou užity v části 02_Analýza.]

Speciální průmyslové stavby a infrastruktura jsou předmětem pozornosti umělců i dnes. 
Český industriální fotograf Viktor Mácha je nadšenec, který neúnavně fotí doly a hutě na sklonku je-
jich existence, všude na světe, kam je schopen se dostat. Jeho nadšení je nakažlivé, tvrdohlavost jeho 
odhodlání je obdivuhodná, jeho fotografie jsou silné a svou dokumentární estetikou blízké práci man-
želů Becherových. Jeho práce je z hlediska dokumentace mizejících procesů i z hlediska dokumentace 
průmyslového dědictví zcela zásadní. [Fotografie Viktora Máchy jsou hojně užity v části 02_Analýza.]

Obr. 29. & Obr. 30. Ail Hwan, Hae-Ryan Jeong: Leuchtturm, 2010

Dokumentace není jediná umělecká disciplína, jež polemizuje se speciálními průmyslovými a inže-
nýrskými stavbami. Konceptuální umělecké projekty upozorňují na všudypřítomnost infrastruktury, 
staví ji do odlišného světla, dávají jí nový význam. Lidské stavební zásahy jsou všude, planeta je jimi 
obalena: městský streetart se pasuje s kilometry a mílemi betonových komunikací, landart upozor-
ňuje na neustálou přítomnost lidských stop v krajině. 

Mnoho adaptací pracuje se speciálními průmyslovými stavbami jako s plátnem, nataženým pro pře-
dání zprávy, jako s předmětem, připraveným k uměleckého pojednání. Někdy je malba provedena i 
na funkčním silu, jako prostředek reklamy, nebo jako „omluva“ — za účelem zdánlivého ozdravení 
prostředí (motivy přírody a zeleně).
Tyto umělecké zásahy jsou často iniciací, obrací naši pozornost k přehlíženému, staví přítomnost 
pozůstatků průmyslových procesů do nového světla. Specifická plátna zvyšují naléhavost sdělení, v 
obrazech obsažených.

Obr. 31. Guido van Helten, Brim silo artwork         Obr. 32. Guido van Helten, Portland silos 

103 BECHER, Berndt, BECHER, Hilla. Anonyme Skulpturen – Anonymous Sculptures. A typography of technical con-
structions. Düsseldorf: Art-Press, 1970. ISBN 978-9110741492.

104 „Toto gesto porotců Bienále svědčí o úspěchu umělců při vytváření umělecké formy, která překračuje stávající 
estetické parametry.“ Bernd and Hilla Becher: Water Towers ( Wassertürme ). [Online]. Dostupné z: https://www.
guggenheim.org/artwork/500 [16.10.2018].
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V australské Victorii vznikl soubor nástěnných maleb na silech, rozložený ma 200 kilometrů dlouhé 
„silo art trail“. Umělecký počin, upozorňující na problémy sucha, ztvárnil všední australské „venkova-
ny“, trpící klimatickou situací nejprve v městečku Brim. Obrazy se staly senzací, přivedly do pustých 
končin zcela novou turistiku a to takovou měrou,  že následovala idea ztvárnění podobných maleb 
na sila v dalších městečkách v okolí.  Spojení umění s každodenní a přece nevšední realitou speciální 
průmyslové stavby reálně pozvedlo lokální ekonomiku a morálků místních obyvatel.105

[Viz 6_7_2 • Iniciace, zpřístupnění: • Iniciace - silo jako socha / dominanta  /  nositel uměleckého díla Iniciace — 
silo jako umění]
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105  https://www.abc.net.au/news/2016-06-09/street-artists-to-create-silo-art-trail-in-regional-victo-
ria/7496990  [16.10.2018].
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2_1 •  Adaptace staveb jako prostředek udržitelného stavebnictví
Životní cyklus každé budovy je nevyhnutelně postižen změnou okolních podmínek. Objekty, jež jsou 
schopny podstoupit změnu tak, aby jejich adaptace byla nenáročná a výhodná, mají delší životnost a 
šetří tak ekonomické i přírodní zdroje.

Stavebnictví je obrovským zdrojem znečištění a mezi důvody, které k tomu vedou, patří také rych-
lost obnovy stavebního fondu. V roce 2000 zbývalo v Německu pouze 15 % z budov, které přežily 2. 
světovou válku. V té samé době byla průměrná doba, po kterou sloužil dům v Tokiu, pouhých 17 let.1 
Relevance adaptability budov je přitom vzhledem k environmentální situaci vyšší každým dnem.

Podle posledních výzkumů zdroje EPA (Environmental Protection Agency, UK) z roku 2017 stavební 
sektor přispívá 23 % k znečištění vzduchu, má na svědomí až 40 % příčin způsobujících klimatické 
změny a 50 % tuhého odpadu skládkovaného konzervativním způsobem.2 Ve strategických doku-
mentech Evropské Unie je jako jeden z klíčových faktorů vedoucích ke zmírnění dopadů stavebnictví 
na globální oteplování a dodržení cílů udržitelnosti měst uváděna regenerace stávajících městských 
struktur.3  

Data z výzkumu dokumentujícího kvantitu vázané energie a množství odpadu vzniklého demolicí 
(kancelářských) budov, prezentovaného v roce 1999  na konferenci o udržitelném stavění v Brighto-
nu, ukazují, že při adaptaci budov místo stavění nové budovy byly průměrně sníženy emise i množ-
ství tuhého odpadu o 15%.4 Oproti rekonstrukcím jsou i přesto demolice stávajících staveb a výstav-
ba nových konstrukcí ve velké míře ekonomicky výhodnější. Navíc díky nepřirozeně nízkým cenám 
skládkování a spalování odpadu většina odpadu vzniklého ve stavebnictví není recyklována.5 

Adaptabilitu budov lze zařadit mezi ukazatele ekonomické a environmentální šetrnosti budov ještě z 
jiného důvodu. Podle odhadů padne z celkových investic do budov 1/3 nákladů na jejich stavbu a 2/3 
na údržbu v čase jejich existence. 6  Budovy mají rozdílné periody změny, cykly údržby. Jejich charak-
teristika se liší především dle jejich konstrukce a kvality, dané často jejich funkčním využitím, dobou 
vzniku apod. Délka životního cyklu budovy, podmínky jejího možného prodloužení, ale také nároč-
nost provádění oprav jsou významné veličiny, ovlivňující šetrnost budovy k životnímu prostředí. 

V této souvislosti je důležité zmínit ještě jednu významnou charakteristiku šetrnosti budov a totiž je-
jich provozní spotřebu energie, danou především stavebně-fyzikálními charakteristikami. Zvyšování 
požadavků na tepelně technickou výkonnost objektu je v souvislosti s adaptacemi budov kulturně-
-historické hodnoty velkým oříškem, avšak sluší se tuto otázku zmínit.
Nejasný stav problematiky adaptací existujících objektů v souvislosti se zpřísňováním stavebně-fy-
zikálních požadavků dobře vystihuje tento statement, týkající se požadavků britského vládního plá-
nu na omezení skleníkových plynů The Climate Change Act: „By 2050 all buildings will need to have an 
emissions footprint close to zero for which it has been established that all new build housing must be to be zero 
carbon by 2016 and all new buildings to be zero by 2019. Although there are several predicted strategies towards 

1  SCHMIDT, Robert et al. What is the meaning of adaptability. in the building industry? in Adaptable Futures [On-
line]. Dostupné z: http://adaptablefutures.com/wp-content/uploads/2011/11/Schmidt-et-al.-2010b.pdf [2016-10-
10].

2  https://esub.com/environmental-impacts-of-construction-projects/ [Online]. [16.10.2018] .

3  KIROVOVÁ, Lucie. Udržitelná konverze industriálních areálů. Doktorská práce. ČVUT Praha, 2017.

4  (LARSONN, 1999).

5  RUSSEL, P., MOFATT, S., Adaptability of Buildings In IEA Annex 31: Energy-Related Environmental Impact of Buil-
dings, IEA, 2011.

6  JAGGAR D., MORTON R.R., Design and the Economics of Building. Taylor & Francis, 1993. ISBN 978-0419192008.
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reducing the demand of energy in new buildings, there are no similar targets for existing buildings, however. On 
the other hand, it is estimated that 80% of the buildings that we will be occupying in 2050 have already been built, 
new buildings representing only an addition of 1% to the building stock each year.“7

V této souvislosti představuje opětovné využití stávajících budov a jejich přizpůsobení potřebám 
současných i budoucích generací skvělou příležitost ke snižování emisí uhlíku.
V souvislosti s hlavními cíli strategií udržitelného rozvoje (regenerace degradovaných objektů a ve-
řejného prostoru, snížení energetické náročnosti stávajících budov a adaptace na klimatickou změ-
nu) je koncept udržitelné adaptace považován za klíčový faktor pro strategii udržitelné výstavby.8

2_2 •  Adaptace a adaptabilita staveb
Existující stavební fond představuje největší finanční a kulturní majetek lidské populace, zároveň je 
však obrovským zdrojem znečištění a emisí a při nákladech na svou údržbu spotřebitelem velkých 
nákladů. Správná správa tohoto klíčového zdroje je při hledání udržitelného způsobu lidské existen-
ce na Zemi zásadní. 

V této souvislosti cituji otce myšlenky evoluce:9

“It is not the strongest of the species, that 
survives, nor the most intelligent, but the 
one most responsive to change.” 
Charles Darwin, 1859

Řešením současné environmentální krize — v mnoha rovinách — by mohla být právě adaptace. 
Adaptace na novou situaci, jež by měla zahrnovat  rozpoznání a vyhodnocení rizik a příležitostí a 
chytré přizpůsobení se novým podmínkám, které zajistí pokračování lidské existence.

Stejný princip platí i pro adaptaci budov. 

Adaptace budovy / území [z latinského ad (k) aptare (hodit se) – zlepšit, změnit, využít] je kontrolovanou 
změnou stavu (funkce, velikosti, výkonu) v souvislosti s novými funkčními požadavky a s fyzickými 
podmínkami existující budovy / území. 

„Building adaptation or adaptive reuse, is broadly defined as “any building work and intervention to change its 
capacity, function or performance to adjust, reuse or upgrade a building to suit new conditions or requirements”10 

V rámci této práce rozlišuji tyto typy adaptace: [v části 02 • Analýza jsou adaptace objektů strojů a sil 
zařazeny dle příslušnosti na této škále viz 4_11_2 • • Typ adaptace - škála: recyklace / iniciace / zpřístupnění / re-
generace / renovace / konverze a 6_7_1 • • Typ adaptace - škála: recyklace / iniciace / zpřístupnění / regenerace 
/ renovace / konverze]

7  „Do roku 2050 budou muset mít všechny nové budovy emisní stopu blízkou nule:  do roku 2016 musí mít všechna 
nová obytná výstavba nulové emise a do roku 2019 i všechny ostatní nové budovy. Ale! — ačkoli existuje několik předpo-
kládaných strategií ke snížení poptávky po energii v nových budovách, neexistují žádné podobné cíle pro stávající budo-
vy. Přitom se odhaduje, že 80% budov, které budeme v roce 2050 použivat, již bylo postaveno — nové budovy představují 
každoročně pouze 1% přírůstek.“ 
ZABALA, Aldana. Energy balance in the adaptive reuse of historic urban industrial buildings. Master thesis. The Univer-
sity of Sheffield, School of Architecture, 2012.

8  (KIROVOVÁ, 2017).

9  DARWIN, Charles. On the Origin of Species. London: Dover Publications Inc., 2006 (1st 1859). 978-0486450063

10  „Význam slova adaptace se vztahuje na jakoukoli úpravu objektu, od jeho údržby, zvětšení kapacity, přístavby, změ-
ny funkční náplně, až po úpravu jeho konstrukcí tak, aby splňovaly aktuální požadované standardy.“ (DOUGLAS, 2000).
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recyklace = využití materiálu původně zabudovaného ve stavebním díle pro nové účely
iniciace = využití (většinou nízkonákladové), které vede k odkrytí potenciálu budovy a k jeho přijetí 
společností vč. zodpovědných struktur společnosti
zpřístupnění11  = otevření objektu (areálu) veřejnosti, vč. všech nutných oprav a úprav k zajištění 
jeho bezpečnosti
rekonstrukce12 objektu = oprava, údržba, doslovné obnovení původního stavu
renovace13 objektu = oprava a údržba provedená s ohledem na soudobé požadavky, implementace 
nové funkce bez větších stavebních úprav
regenerace14 u větších celků = soubor různých akcí, jež vedou k ozdravení území (obnova, doplnění, 
očištění území), většinou soubor stavebních, krajinářských a socioekonomických zásahů
rekultivace15 = soubor různých opatření a úprav, kterými zúrodňujeme půdy znehodnocené a zpus-
tošené přírodní nebo lidskou činností
konverze16 objektu = nové využití objektu a změna jeho funkce, včetně adaptace prostředí, jež tato 
změna vyjadřuje, tzn. např. včetně stavebních zásahů

Adaptabilita objektu popisuje schopnost objektu podstoupit změnu stavu z hlediska jeho prostoro-
vých vlastností.17

Dle Jamese Douglase (2000) jsou hlavními kritérii prostorové adaptability objektu:
• Flexibility – schopnost stavby podstoupit změnu funkce při zachování fyzického stavu 
• Convertibility – schopnost podstoupit malé / velké posuny v prostorovém plánu stavby
• Dismantlability – demontovatelnost stavby – její efektivita, bezpečnost
• Disagregatability – znovuužitnost zabudovaných prvků / materiálů
• Expandibility – schopnost podstoupit zvětšení objemu

Kontext adaptability se liší u zastaralé nevyužité budovy, kde původně nebyl zamýšlen jiný 
než původní účel, a u budov nově budovaných. 

• U novostavby je adaptabilita hodnota, které se snažíme dosáhnout: navrhujeme budovu tak, aby 
se snadno přizpůsobovala změnám, které ji v budoucnosti čekají, a byla pokud možno schopná absol-
vovat mnoho životních cyklů s minimálními náklady. Vědeckých prací, které se věnují problematice 
adaptability z tohoto úhlu, je celá řada: podrobně popisují, jak má vypadat prostorová kompozice i 

11  „Preservation methods aim is to maintain the building in the found state, doing the minimum intervention to 
made it safe and prevent further decay.“  ~ „Metody zachování (péče) si  kladou za cíl udržet stavbu v nalezeném sta-
vu, zasahujíc pouze minimálně, za účelem bezpečnosti a zabránění budoucího úpadku.“ BROOKER, Graeme., STONE, 
Sally. Re-readings: Interior Architecture and the Design Principles of Remodelling Existing Buildings. London: RIBA 
Publishing, 2004. ISBN 978-1859461327.

12  „Restoration aims to return the building to its original state.“ ~ „Rekonstrukce cílí k navrácení budovy do původ-
ního stavu.“ (BROOKER, STONE, 2004).

13  „Renovation the act or process of repairing and improving something, especially a building.“ ~ „Renovace je 
aktem či procesem opravy a vylepšení budovy.“ Cambridge dictionary [Online]. Dostupné z: https://dictionary.camb-
ridge.org/) [2018-10-31].

14  „Regeneration is a broad concept used to describe a wide variety of measures that are designed to revive 
disadvantaged (mainly urban) areas.“ ~ „Regenerace je širokým konceptem, užívaným k popsání množství opatření, 
vedoucích k oživení znevýhodněných (především městských) oblastí.“(HIRSCHFIELD et al., 2001).

15   ŠOCH Miloslav., VRÁBLÍKOVÁ Jaroslava., VRÁBLÍK Petr. Rekultivovaná krajina a její možné využití. Univerzita J.E. 
Purkyně, 2009.  [Online]. Dostupné z: http://fzp.ujep.cz/projekty/wd-44-07-1/dokumenty/aktivity/A418.pdf [2018-
10-31].

16  „Adaptive reuse = process of altering the a building or site to include elements that allow a particular use or 
uses to occupy a space that originally was intended for a different use.“ ~ „Konverze = proces takové změny stavby či 
místa, jež zahrne úpravy které dovolí určité nové užívání, kde bylo dříve jiná funkce.“ ICOMOS Heritage conservation 
terminology [Online]. Dostupné z: http://ip51.icomos.org/~fleblanc/documents/terminology/doc_terminology_e.
html [2018-10-31].

17  (DOUGLAS, 2000)
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konstrukce budovy, aby byla zvýšena její adaptabilita.18

• U historické či zastaralé existující budovy konstatujeme adaptabilitu jako přítomnou vlastnost 
stavby, kterou je třeba „přečíst“ a vyhodnotit. Určení adaptability stavby je v pravém slova smyslu 
vyjádření jejího prostorového potenciálu.

Abychom byly schopni odhalit prostorový potenciál stavby a posoudit její adaptabilitu, musíme exis-
tující budovu dobře znát, musíme rozumět její formě, skladbě a konstrukci.

Hodnocení adaptability právě u průmyslových staveb se z tohoto důvodu jeví jako praktické. Průmy-
slové stavby jsou racionální. Jejich logika vyplývá ze skladby technologických procesů, jejich forma a 
dimenze souvisí s rozsahem a způsobem výroby. Řazení procesů a jim odpovídajících prostor reaguje 
na technologický tok výroby. Tato logika v sobě skrývá určité kouzlo. Díky ní nás dnes v opuštěných 
areálech oslovují viditelné stopy po dějích, které zde po léta probíhaly. 
„V hmotové a prostorové kompozici jednotlivých objektů a areálů lze číst, jak se do ní promítala původní výrobní 
činnost (...). Tento rys by mohl přispět pochopitelnému rozlišení a logické hierarchizaci prostorů pro nová užití.“19

Popsáním charakteristických vlastností objektu / areálu — jeho vnitřních i vnějších vazeb, okolností 
jeho vzniku, provozu a jeho ukončení, se snažíme co nejlépe objekt poznat, abychom zhodnotili, ja-
kým požadavkům je schopný v nové situaci dostát a jak dobře. 

Stratton (2000)20 jmenuje charakteristiky ovlivňující adaptibilitu — a dedukuje z nich řadu 
předpokladů pro nové využití. 
• struktura komplexů [struktura, zastavěná část pozemků vs. volný prostor]
• půdorys a jeho konfigurace [struktury komponované vs. rostlé — v závislosti na proměně požadavků, toku 

apod.]
• diverzita průmyslových objektů jako stavebního typu [ = variabilita nového využití]
• konfigurace objektu [otevřenost / uzavřenost / závislost dispozice na vnitřní nosné struktuře a na fasádách]
• rozsah areálu a rozsah objektu [pro adaptace objektů odhaduje Stratton ideální podlahovou plochu: 4500 

— 15000 m2 > příliš rozlehlá plocha je problematická]
• počet pater [jednopatrové budovy — ideální pro nové využití průmyslem či spřízněnými funkcemi — sklado-

vání atd.,  vícepatrové budovy — administrativa, služby, bydlení, ...]
• konstrukční výška [ideální světlá výška pro flexibilní nové využití: 4.3—4.9 m (přízemí) / 3—4.3m — patra, 

> výška pod 2.4 m je obtížně použitelná]
• přirozené osvětlení [ideálně použitelné prostory do 15m hloubky — oslunění do 7.5m hloubky; problém 

využití vnitřních ploch objektů s větší hloubkou — skladiště, výrobní prostory pro uložení velkých strojů — 
vkládání světlíků, vnitřních atrií, příliš velké prosklenné plochy naopak trpí nepříznivým ziskem tepla od slu-
nečního záření]

• přístup, vertikální a horizontální komunikace [problémy s přístupností pro handicapované osoby — nut-
nost nákladných vertikálních zásahů do konstrukcí, vedení produktových cest objektem a jejich možné využití]

• nosná konstrukce, obvodová konstrukce [celkové náklady na regeneraci nejvíce ovlivňuje stav budovy x 
množství opuštěných objektů a složitost + nákladnost jejich zajištění mohou způsobit rychlou degradaci]

• stavebně-fyzikální vlastnosti objektů / materiálů
• přítomnost a stav technického vybavení budov [téměř ve 100 % případů musí být nově budováno]
• požární bezpečnost  [materiály, počet schodišť, velikost otevřených prostor — je nutné uvažovat vždy od 

počátku projektování konverze]

Na základě detailní prostorové znalosti objektu tedy vyhodnocujeme jeho adaptabilitu. 
„Careful and precise evaluation of an existing building‘s structure, systems, and materials are necessary for both 

18  Např.  RUSSEL, P., MOFATT, S., Adaptability of Buildings In IEA Annex 31: Energy-Related Environmental Impact of 
Buildings, IEA, 2011.

19  FRAGNER, Benjamin (et al.), Industriální stopy — architektura konverzí průmyslového dědictví v Čes-
ké republice 2000-2005. Praha: VCPD ČVUT, 2005. ISBN 987-8023954407. s. 12
20  (STRATTON, 2000).
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design considerations and for financial feasibility analysis.“21

Kromě zhodnocení technického stavu zjišťujeme, jaké má objekt přednosti, jak jich je možné využít, 
jaké má nedostatky a čeho je třeba se vyvarovat. Odhalujeme, které aspekty původního určení jsou 
pro objekt charakteristické a jak je můžeme zhodnotit. 

Všímáme si, že v případě průmyslových staveb prostorové rysy, jež adaptabilitu objektu určují, vy-
plývají z původního určení stavby, které souviselo s určitou průmyslovou technologií či průmyslovým 
odvětvím.

Potrvrzuje se, že:
Adaptabilita průmyslové stavby zásadně souvisí s její typologií. 

Zároveň nesmíme zapomínat, že prostorový potenciál tvoří jen jednu z ingrediencí potenciálu 
celkového. Potenciál průmyslové budovy pro nové využití je ovlivněn celou řadou charakteristik / 
faktorů, jež jsou s objektem přímo i nepřímo spjaty.

2_3 • Které další charakteristiky objektů a areálů ovlivňují potenciál průmyslových staveb pro 
nová využití? 

Mnoho dalších charakteristik přímo či nepřímo souvisí s původním určením a užíváním stavby, s 
požadavky průmyslové technologie a znaky průmyslového odvětví — s typologií staveb. (*označeny 
hvězdičkou)

Architektonické charakteristiky
[vedle charakteristik adaptability, popsaných v předchozí kapitole, jsou to především faktory týkající se kulturně 
-historické hodnoty objektů]
kulturní a architektonická hodnota*
památková klasifikace

Urbanistické charakteristiky — týkající se území a areálů
urbanistická pozice* (a její význam dříve / nyní / v budoucnu // poloha / venkov / město / suburb / 
region / detail) 
krajinné působení*
historický a místní význam* (genius loci, reprezentace hospodářské úrovně, identifikace s územím)
napojení na infrastrukturu* (dopravní, technickou)

Ekonomické charakteristiky — týkající se investic a jejich návratnosti
technický stav 
ekologická zátěž — kontaminace*
demontovatelnost*
lokalizace / ekonomická situace v místě

Sociální charakteristiky — týkající se zájmů společnosti
emoční zátěž objektu*
hodnota řemeslné paměti* (technologický tok > otisk činnosti > zachování celého logického sledu...)

[Důsledky těchto faktorů mohou být a jsou často protichůdné – v těžko dostupném areálu, tedy špatně adaptova-
telném, budou zcela flexibilní budovy a naopak. Správná orientace ve vstupních podmínkách ve fázi předprojekto-
vé přípravy může pomoci nalézt spíše vhodné řešení a vyvarovat se chybných záměrů.]

Podle odvětví a typu průmyslové stavby můžeme často odvodit i její urbanistickou pozici  (předpo-
kládáme sice, že hlučné provozy těžkého průmyslu budou mimo centrální město, zároveň však počí-
táme s tím, že potřeba mnoha lidských sil zajistila v regionu práci a tedy zapříčinila vznik či rozvoj 

21  „Pečlivé a přesné zhodnocení existující nosné struktury, zabudované infrastruktury a materiálů je nezbytné jak pro 
budoucí návrh, tak pro finanční odhad rekonstrukce.“ KELSO, Richard., RABUN, Stanley, J. Building evaluation for adap-
tive reuse and preservation. London: Wiley, 2009. ISBN 978-0470108796.  
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sídel v návaznosti na provozy) a kompoziční roli v urbanistickém celku (např. dominanta v místě za 
původního provozu zůstává dominantou v době chátrání i po konverzi), dále klimatické a další pří-
rodní podmínky (například vlhké prostředí u přádelen z 19. století — pro lepší zpracování vláken), 
zdroje energie a dalších médií (dostatek přírodních zdrojů — uhlí, voda — u těžkého průmyslu) či 
strukturální podmínky (zásobování — vznik infrastruktury — rozsah infrastruktury v návaznosti na 
potřebu konkrétního průmyslového odvětví).

Detailní poznání typologie stavby vede nejen k rozpoznání jejího vlivu na adaptabilitu stav-
by, ale také jejího vlivu na další charakteristiky, ovlivňující potenciál stavby pro nové využití, 
včetně určení jejich limitů a příležitostí ve vztahu k adaptacím.
a tedy:
Potenciál průmyslové stavby pro nové využití zásadně souvisí s její typologií. Není však defino-
ván pouze stukturálními a formálními vlastnostmi stavby! Zahrnuje v sobě mnoho dalších vlastností, 
jež přímo či nepřímo s typologií souvisí.

Škála těchto vlastností je široká a zdá se, že není možné vyjádřit všechny stejnými prostředky.
Mnohdy je to právě komplikovaná odlišnost, jež vede k novému využití a vzbuzuje kreativitu 
při jeho realizaci. [více viz 02_13 • Síla nevšednosti = generátor kreativity]

Proto je vhodné doplnit znalosti získané studiem původních funkcí a existujících typologií také studi-
em existujících realizovaných adaptací — právě tím můžeme odhalit, které „složky“ potenciálu hrají 
v procesu roli.
„Some conservationists and entrepreneurs believe that they can “read” the potential of a building or complex 
through the quality of its design, and location — a strong architectural image and waterfronts setting being key 
assets.  Combination of: knowledge of industrial archeology & completed re-use projects with a sober analysis of 
the nature of the site, and the plan, structure, and conditions of the buildings.”22

Stratton v tomto komentáři tuto myšlenku podporuje: Abychom poznali, kdy bývá potenciál prů-
myslového dědictví využit, případně jaký potenciál vede k tomu, že jsou objekty využity, nebo 
dokonce které faktory jsou při adaptacích průmyslových budov upřednostňovány,  je výhodné 
věnovat se studiu existujících, již realizovaných projektů renovací, regenerací a konverzí. Právě 
to činím v analýze případové studie, která tvoří druhou část mé disertační práce a z které vyvádím 
závěry.

Hodnocením realizovaných projektů konverzí popisujeme, jakým způsobem se projekt vypořádal s 
limity a přednostmi konkrétního objektu či areálu. [více viz 2_4 Shrnutí]

Samozřejmě existují také faktory, které hrají při adaptacích roli a nejsou přímo spjaté s objektem. 
Patří mezi ně i podmínky vyvolané novou uvažovanou funkcí.  Pokud chceme vytvořit komplexní 
pravidla pro hodnocení potenciálu průmyslových objektů, je třeba identifikovat i tyto vnější faktory, 
zhodnotit je každý zvlášť a také ve vzájemných souvislostech.

Vnější faktory
dispoziční požadavky nové funkce
estetické požadavky nové funkce
společenský + kulturní význam nové funkce
ekonomické prostředky nové funkce
spádová oblast nové funkce
urbanistické požadavky nové funkce
poptávka po podobném typu projektů (móda)
kvalita záměru + kvalita projektu (etika návrhu, společenská objednávka)
přístup ke konverzi (kontrast / dialog / koláž / kontroverze) 
znalost objektu a problematiky osob zainteresovaných v projektu

22   „Někteří památkáři a investoři věří, že mohou číst potenciál budovy skrze vlastnosti jeho návrhu a lokaci 
— jako klíčové se ukazují silný architektonický obraz budovy či jeho pozice na waterfrontu. Kombinují (za 
účelem rozpoznání potenciálu) znalosti industriální archeologie a poučení z realizovaných projektů konverzí 
se střízlivou analýzou místa, dispozice, struktury, a stavu budovy.“  (STRATTON, 2000) s. 47



57

průběh procesu projektování a komunikace s pověřenými úřady
zachování vypovídající hodnoty doby vs. kontrast se současností
připravenost legislativy a územně plánovací dokumentace
požadavky vyplývající z platných norem a dalších předpisů 
soudobé požadavky na pohodu prostředí
politická situace
možnosti financování adaptace
informovanost, vzdělání a ochota investora
informovanost, vzdělání  a ochota státní správy
informovanost, vzdělání a zájem obyvatel v lokalitě
odborná a veřejná debata v místě

Důležité je také načasování — budovy nejsou ve svém služebním období statické – mění se, mohou 
technicky či morálně zastarat, mohou se však také stát nositelkami nadčasovosti. Pro správné určení 
potenciálu staveb je třeba nejprve rozpoznat, zda a za jakých podmínek jim lze vtisknout nové role.

2_4 • Shrnutí
Prozkoumání limitů a předností, jež souvisí s typologií a volumetrií průmyslových staveb spo-
lu se studiem realizovaných adaptací umožní odhalit souvislosti mezi původním a novým vy-
užitím speciálních průmyslových staveb a blíže specifikovat potenciál pro jejich nová využití. 

Analýza referenčních projektů má tedy za cíl:
• zjistit, zda a jakým způsobem ovlivňuje typologie a jiné od typologie odvislé charakteris-

tiky adaptabilitu speciálních průmyslových staveb a jejich potenciál pro nová využití (= cíl 
výzkumu)

• uvažovat, jakým způsobem se do tohoto procesu promítají všechny další zmíněné (vnější) 
faktory

Pochopení významu charakteristických vlastností průmyslových budov může následně výraz-
ně pomoci při hledání jejich nového využití a praktickém řešení některých aspektů souvise-
jících s jejich adaptacemi. 

Pro možnost obecného popsání potenciálu průmyslových staveb spjatého s typologií hraje jejich zá-
vislost na výrobě důležitou roli také proto, že architektonické i technické řešení průmyslových a 
technických objektů je do jisté míry repetitivní. 

Poznáme-li dobře typického reprezentanta určitého odvětví, popíšeme-li technologický tok procesů, 
které zde probíhaly, a určíme prostorové charakteristiky objektu, jež jsou na něm závislé, vyhodnotí-
me-li správně jejich limity a příležitosti — dostáváme do ruky silný nástroj, který nám poví mnoho o 
potenciálu další konkrétní budovy / objektu / areálu stejného původního určení. 

Doplníme-li takovou charakteristiku původní typologie příklady provedených konverzí — a vyzdvih-
neme-li silné způsoby řešení (ať už jde o chytré vyřešení určitého omezení, či o zhodnocení charak-
teristické vlastnosti), získáme referenční obhajobu tohoto tvrzení.

Užitek závěrů, které vyplynou z analýzy, spočívá nejen v bližším rozpoznání potenciálu průmyslových 
staveb pro jejich nová využití, ale také v predikci mechanismů, které mohou zjednodušit budoucí 
adaptace (průmyslových) staveb, které teprve budou postaveny.23 [využití stávajícího stavebního fondu je 
jedním z cílů udržitelnosti].

 

23  Např. estetická, prostorová i environmentální segregace především průmyslové architektury 2. pol. 20. století 
může být pro adaptace limitující — nabízí se tendence integrace průmyslových funkcí do organismu měst, tak jak to 
bylo provedeno např. v projektu Spalovny odpadků v Kodani, která kombinuje funkci elektrárny s lyžařským svahem 
a mimoto působí jako krajinná dominanta i architektonická ikona. 
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Porozumění vlivu typologie na potenciál průmyslových budov začíná u pochopení jejich funkce. Pri-
mární pomůckou pro každého, kdo chce průmyslovým stavbám porozumět, budiž proto třídění sta-
veb dle jejich původního určení a příslušnosti stavby k určitému průmyslovému odvětví. 

Předtím, než se dostaneme k představení třídění samotného, dovolím si jednu tematickou odbočku.

3_1 • Biologická taxonomie a charakteristické vlastnosti průmyslových objektů
Vzhledem k popsané logice stavby průmyslových objektů, jež se systematicky vyvinuly v reakci na 
jejich vnitřní procesy a interakce s okolím, se nabízí paralela průmyslových objektů a areálů k pří-
rodním systémům.

Taxonomie (z řec. taxis – uspořádání, nomos – zákon) je vědní obor, který se zabývá teorií a praxí klasifikace 
organismů, jejich vzájemnou příbuzností a podobností. Taxonomie spojuje klasifikaci (třídění) a nomenklaturu 
(názvosloví).

Přírodní ekosystémy jsou interaktivní systémy s charakteristickými metabolickými cykly, energetic-
kým a materiálovým tokem. Funkční fabrika je umělým systémem, v němž za působení přírodních 
zákonů — a při využívání přírodních zdrojů, i produktů lidské inteligence, dochází také k jakémusi 
vnitřnímu metabolismu. Tak, jako je forma živých organismů přímo odvislá od jejich funkcí (ať už 
vnitřních, či v rámci ekosystému), forma průmyslových objektů závisí na jejich vnitřních procesech, 
vstupech a výstupech. Hlavním cílem je účelnost a životaschopnost. 

Jak bylo zmíněno výše, je možno předpokládat, že některé znaky (charakteristické vlastnosti), vnitř-
ní vztahy (metabolismus) a vnější vztahy (biosystém, ekosystém) v areálech a objektech se budou u 
budov, na něž působilo určité množství faktorů, podobně či totožně shodovat (nebo si budou velmi 
podobné). Pro účel zobecnění poznatků je příhodné naučit se tyto podobné stavby sdružovat.

Proto považuji za zajímavé přednést systematiku biologické taxonomie a její paralelu s podobně hie-
rarchizovanými vnitřními a vnějšími znaky průmyslových budov. Předpokládám, že pochopení systé-
mu biologického třídění by mohlo být inspirativní pro zjištění, jaké (morfologické či jiné) vlastnosti 
průmyslových staveb jsou nejvíce charakteristické — a jak by mohly být použity pro vytvoření urči-
tých nových kategorií v rámci zkoumané skupiny staveb.

Biologická systematika — taxonomie1  
• zkoumá druhy a druhovou diverzitu organismů a všechny vztahy mezi nimi
• klasifikuje organismy — vymezuje pravidla pro třídění organismů do kategorií
• hledá mezi organismy hierarchii [tzn. podle množství podobností směrem shora dolů přiřazuje organismy 
k sobě]
• v rámci hierarchie jsou určeny taxonomické kategorie (říše, kmen, třída, řád, čeleď, rod, druh)
• výsledná nomenklatura (binomické názvosloví) obsahuje: rodové + druhové jméno
• původně bylo dělení založeno především na morfologii organismů, moderní genetika se kloní k 
novému pojetí dělení — vymezuje třídění na základě příbuznosti organismů (fylogenetika)2 

• • Které taxonomické charakteristiky biologické systematiky jsou relevantní? Jaká je jejich 
paralela s charakteristikami průmyslových budov?

Morfologické faktory — tvarová / formální charakteristika budov
• obecná morfologie organismů • • • obecná morfologie budov jako celku

1  ČIHAŘ, Jiří (ed.). Příroda v České a Slovenské republice. Praha: Academia, 2002. ISBN 9788020009388.
2  ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. Praha: Scientia, 2006. ISBN 978-8086960080. 

3 • TAXONOMIE PRŮMYSLOVÝCH STAVEB:
TYPOLOGIE, MORFOLOGIE A VOLUMETRIE
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• speciální struktury (genetické) • • • speciální zařízení budov
• vnitřní morfologie — anatomie • • • vnitřní skladba budov (dispozice, skladba technologických 
proudů a funkčních objemů)
• embryologie — struktura velmi malých částí skládajících celek — určuje strukturu a rozměry vyš-
ších celků (krevní řečiště — žíly, cévy X červené krvinky • • • uhelný pásový dopravník X uhlí)

Fyziologické faktory — vnitřní mechanismy, procesy v budovách
• metabolismus • • • výrobní proces (technologický tok) pro průmyslovou výrobu • • • funkční sché-
ma pro budovu adaptovanou na nový účel
• vyměšování  • • • odpad výroby  • • • odpad vznikající novým využitím

další faktory:
Molekulární faktory  • skladba objektů a areálů — konstrukční prvky, použité materiály, repetice, 
prefabrikace 
Behaviorální faktory  • sociální “interakce” průmyslových budov — jakým způsobem působí na své 
okolí a okolí na ně, biorytmy živočichů vs. biorytmy výroby
Ekologické faktory  • role průmyslových budov v ekosystému — využívání a míra zhodnocování 
energetických a jiných přírodních zdrojů, skladování energie v materii stavby 
Geografické faktory  • geomorfologické faktory, urbanistické a geografické faktory ovlivňující sta-
vební produkci

Stejně jako v biologii, která se opírá o druhové členění a podle určitých zásadních, vnějších či vnitř-
ních znaků dělí veškerou faunu a floru na Zemi (morfologie, nebo chcete-li typologie hraje v takovém 
dělení zásadní roli) se můžeme při cestě za poznáním průmyslových staveb pokusit opřít o objemové 
členění průmyslových staveb a použít jejich morfologii a volumetrii jako zásadní hledisko k ur-
čení tohoto dělení. 

Živé organismy však obyčejně nemají více “životních cyklů” — živý biosystém po svém opotřebení 
a zestárnutí ztrácí svou základní funkci — tedy funkční životní procesy. Po některých organismech 
však zůstává prádná schránka — která vzácně dokonce slouží jiným živočichům, jako v případě ob-
sazování schránek odumřelých mlžů korýši z řádu Anomura — některým z mnoha poddruhů raka 
poustevníčka.

Obr. 33. Rak poustevníček, adaptace vápenné 
schránky mořských mlžů na novou funkci

Analogie k průmyslovým stavbám
Bezprostředně po ukončení výrobních procesů zůstává stát prázdná schránka pokaždé. Abychom 
těmto “mrtvým schránkám” vdechli “druhý dech”, musíme najít nový vnitřní proces, který nahradí 
ten předchozí. Dokonalá znalost “těla” každého takového “jedince”, či dokonce “společenství” nám v 
tomto může zásadně pomoci.

Abychom pochopili, jak je tato schránka uzpůsobena, musíme se zorientovat v jejich vnitřních — 
výrobních — procesech. K základní orientaci v typologiích průmyslové architektury nám proto po-
může běžné třídění staveb, odvislé od typu a odvětví výroby — třídění dle vnitřních „životních 
pochodů“ staveb. Zařazení stavby v rámci systému identifikuje její účel, obsahuje sdělení o použité 
technologii a o struktuře objektu — v post-industriální optice je však důležitá hlavně její forma a její 
charakteristické vlastnosti. Původní využití se mění jen na jednu z okolností.
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3_2 • Třídění průmyslových staveb dle odvětví průmyslové výroby3 
 a/ areály a stavby víceúčelové  – (podobná typologie pro různá odvětví průmyslu)
slouží především lehkému a středně těžkému zpracovatelskému průmyslu, výrobě i skladování. Vý-
robní proces bývá realizován množstvím relativně malých, unifikovaných strojů. Technologie výroby 
je pružná a může se částečně přizpůsobit stavebnímu řešení. 

 b/ areály a stavby jednoúčelové – (specifická typologie pro určité druhy průmyslu)
slouží především základní výrobě a těžkému průmyslu: hutnictví, energetice, těžbě. Pro tyto provozy 
je typické zpracování výchozích surovin ve velkém množství – často jsou zařízeny technologií velkých 
rozměrů a hmotností. 

 c/ stavby přechodové / kombinované  –  (objekty slučující znaky jednoúčelové a víceúčelo-
vé výroby). Do této kategorie spadají zařízení potravinářské a některé další výroby.
Podle E. Hlaváčka jde o kompaktní budovy, složené z jednoúčelové jednotky  (varna, hvozd, sklářská 
pec) a navazujících víceúčelových prostor (humna, sladové půdy, stáčírny, brusírny skla, balírny). 
Rozsáhlejší výrobní areály jsou téměř vždy složeny z budov univerzálních i speciálních, nicméně roz-
hodující je podstata areálu (vápenka x textilka).

Stratton upřesňuje vztah těchto typologických druhů a jejich adaptability. Následující text kombinuje 
organizaci staveb dle Emila Hlaváčka s úvahami o jejich potenciálu dle Michaela Strattona.4

3_3 • Třídění průmyslových staveb dle odvětví průmyslové výroby a jejich adaptabilita5

 ad a/ areály a stavby víceúčelové (univerzální) > > >  univerzální typologie > > > jejich 
adaptibilita je vysoká. 
Základním předpokladem pro vysokou adaptibilitu je lidské měřítko, které určovalo vznik budovy. 
Tyto stavby byly vybaveny stroji — stroje ale byly obsluhovány lidmi — objekty jsou tedy koncipová-
ny pro pohyb člověka. Jde především o vícepodlažní etážovky a klasické haly. 

• Etážové výrobní budovy + etážové sklady
Tato typologie představuje většinu průmyslových objektů. Patří sem stavby odvětví, která se zabý-
vají výrobou zboží — typickým představitelem jsou textilky či sladovny. Zbaveny strojního zařízení, 
představují velké prázdné prostory, dělené po patrech podobných vlastností. Jednoduchá prostoro-
voácharakteristiku je činí vhodnými k mnoha různým prostorovým adaptacím. Proto také patřily 
mezi první adaptované průmyslové budovy a dodnes jsou nejčastějšími předměty provedených kon-
verzí. V zájmu zachování výpovádající hodnoty je důležité, aby u těchto univerzálních budov zůstaly 
patrné znaky předchozí výroby — například částečně zachované strojní zařízení, či součásti objektů 
technologicky složitější, jako jsou komíny, vodárenské věže apod. 

Obr. 34. Crossley´s Carpet Manufacture (Dean Clough), 30. léta 
20. století

Obr. 35. Chátrající, po 1980 Obr. 36. Konverze — multifunknč-
ní centrum, od 1983

•  Jednopatrové haly
Jednoduchá typologie vyvinutá původně z hospodářských staveb (stodol), později s využitím rozvi-
nutých konstrukčních možností dosahuje zcela jiných měřítek a rozmanitosti řešení. Ve své podstatě 
tyto objekty vždy fungují jako “přístřešek”, obal pro určitou funkci, které poskytují odpovídající pro-

3  (HLAVÁČEK, 1984), s.104.

4  (STRATTON, 2000), s. 56
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stor — a jako takové je lze využít i v druhém, či několikerém kole. Při vhodném měřítku se nabízí 
široká škála nových využití, funkce je možné vkládat v rámci novotvarů atd. Realizaci mohou zkomp-
likovat (soudobé) požadavky na komfort dané funkce — ať už dané zvykem, či předpisy. Kvůli těmto 
nárokům místy dochází k degradaci původní obálky nevyváženými zásahy apod. Možné je také “hru-
bější” využití — pouhé zastřešení či využití konstrukce.6 K novému využití dochází poměrně hojně, 
obzvláště v městských strukturách. 

Obr. 37. Chantiers Navals, Nantes, poč. 20. stol. Obr. 38. Chátrající, po 2000 Obr. 39. Konverze — Galerie, 2007

[Novodobé jednoduché haly jsou také nejčastější soudobou průmyslovou technologií — často jde však o stavby 
dočasného charakteru, nevelkých architektonických ambicí, jejichž jediným formujícím nástrojem jsou finance. 
Kreativní využití novodobých hal není zatím příliš časté, dochází spíše k novému využití průmyslem.]
 
  ad b/ areály a stavby jednoúčelové (= speciální průmyslové budovy) > > >  speciální ty-
pologie > > >   jejich adaptibilita je nízká. 
Stavby a objekty postrádají lidské měřítko, jelikož byly koncipovány pro pohyb médií, strojů, do-
pravních prostředků. Jde o speciální technologická zařízení těžkého průmyslu, skladování sypkých či 
kapalných materiálů. 
Vzhledem k možnostem adaptace mezi tyto stavby lze zařadit také objekty (haly) velmi nadměrných 
měřítek. Nové využití jednoúčelových staveb se musí potýkat s nestandardní typologií. 

Obr. 40. Steelstacks Bethlehem, po r. 1995, před adaptací Obr. 41. Steelstacks Bethlehem, 2016, po adaptaci

[Jeví se jako správný postup do této kategorie zahrnout i stavby technické a inženýrské, vzniklé z jiného důvodu, 
než pro průmyslovou výrobu či zpracování a těžbu surovin — stavby dopravní i technické infrastruktury, či vojen-
ské stavby, často vykazují velmi podobné vlastnosti z hlediska adaptability jako stavby průmyslové speciální. Více 
viz blok 4] 

Zevrubná charakteristika speciálních typologií průmyslových staveb a dalších technických ty-
pologií staveb, jež společně tvoří předmět tohoto výzkumu, je předložena v další kapitole.

 ad 3/ areály a stavby kombinované  > > > jejich adaptibilita je proměnlivá
V některých, technologicky složitějších případech jsou etážové stavby, haly, velké haly, technické 
stavby součástí nehomogenních areálů, složených z různých prostorových forem (např. elektrárna).
V důsledku použití specifických technologií se takové výrobní komplexy konstrukčně separovaly na 
části jednoúčelové, jež zpracovávaly výchozí suroviny, a univerzální prostory, které mohou flexibilně 
reagovat na vývoj technologií a jež bývají více orientovány na lidskou práci. Takové rozdělení bylo 
možné i v rámci jednoho objektu (např. pivovary). 

6  Např. konverze přístavních hal Les Nefs v Nantes na výstavní prostor a atelier „Les Machines“ (na obrázku), či 
zastřešená zahrada “Jardin de Fonderies” v bývalé slévárně tamtéž.
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Formálně v takových objektech a areálech nalézáme přednosti i limity obou těchto typologických 
druhů. Co je však výjimečné na přechodových stavbách, je právě ono spojení obou forem do jednoho 
celku. Z hlediska nového využití je nasnadě, že nejefektivnějším se jeví vložení multifunkční náplně.
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4_1 • Speciální stavby a typologie
Věnovat se vlivu typologie na potenciál staveb pro jejich nové využití právě u speciálních průmyslo-
vých budov dává smysl.
Speciální průmyslové a inženýrské stavby mají vlastnosti, jež jsou přímo spjaty s jejich určením 
a nejsou k vidění u jiných než průmyslových (technických) typologií.  Lze u nich pozorovat největší 
vliv technologie na typologii — objekty se podobají nástroji činnosti. Mají často charakter strojů, 
chemických aparatur, obrovských nádob, tubusů, tras — neodpovídají tedy konvenčním představám 
o budovách. 
Zatímco skladbu staveb univerzálních ovlivňuje pohyb člověka, technologický tok ve speciálních 
budovách je přizpůsoben proudícím médiím (uhlí, ocel, voda, obilí, ... ). Tyto komplexy proto často 
zcela postrádají lidské měřítko (infrastruktura, která umožňuje jejich opravy a kontrolu člověkem je 
druhotná). Vznik nových využití je touto skutečností komplikovaný. Stejně jako dalšími vlastnostmi: 
velkými rozměry (mnoho materiálu k údržbě či obnově) ekologickou, ekonomickou náročností kon-
verzí, případnou ekologickou a sociální zátěží v lokalitě.

Jak bylo vysvětleno výše, v kontextu této práce přiřazujeme k speciálním průmyslovým stavbám kro-
mě objektů jež sloužily výrobě a těžbě surovin, také některé stavby dopravní, technické infrastruktu-
ry a speciální stavby vojenské (především opevnění). 
Jsou spojeny podobnými podmínkami formulace forem, charakterizuje je provázání speciální funkce 
a speciální volumetrie, vykazují společný speciální potenciál pro nová využití. V jejich adaptacích lze 
nalézt podobnosti. Zjevným společným jmenovatelem je jinakost.

4_2 • Průmyslová odvětví speciálních typologií 
Nejčastější odvětví původního určení speciálních objektů průmyslových a inženýrských staveb jsou:
• težký průmysl a těžba
• chemický průmysl
• energetika
• skladování 
• doprava — linie, infrastruktura
• technické stavby — infrastruktura sídel
• stavby vojenské speciální

 4_3 • Nebudovy
Struktury, tvořící předmět tohoto výzkumu — tedy přesně speciální průmyslové stavby, stavby 
dopravní a technické infrastruktury a speciální stavby vojenské — tak trochu jsou i nejsou bu-
dovami. Možná tedy jsou nebudovami? [nulový případně nevyužitelný vnitřní prostor atd.]
V češtině je slovo nebudovy novotvarem, v anglickém jazyce však tento termín existuje. 
Termín „nebudovy“ — „non-building structures“1 se objevuje v anglosaské literatuře v rámci 
předpisů o ochraně stavebního fondu před vlivy seismické aktivity. Ukázalo se, že standardní 
předpisy pro bezpečné navrhování staveb v ochraně před následky seismické aktivity jsou pro tento 
druh výstavby nedostatečné z důvodu potřeby zcela jiných reakcí na seismické zatížení. Ačkoli se má 
práce problematikou zemětřesení vůbec nezabývá, existence tohoto označení a bližší vymezení 
této části stavebního fondu jsou pro tuto práci klíčové. 
Kategorie nebudov je obecné označení staveb, jež se markantně liší od budov. Faktory, jež tyto struk-
tury charakterizují jsou: míra užívání lidmi [human occupancy], funkce, riziko pro společnost:
“Nonbuilding structures are a general category of structure distinct from buildings. Key features that differentiate 

1  SOULES J. G., Nonbuilding Structure Design In 2009 NEHRP Recommended Seismic Provisions: Design Examples, 
National Institute of Building Sciences, Vermont: FEMA, 2012.

4 • NOVÁ TAXONOMIE: 
SPECIÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY POST-INDUST-
RIÁLNÍ OPTIKOU
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nonbuilding structures from buildings include human occupancy, function, dynamic response and risk to society. 
Human occupancy, which is incidental in most nonbuilding structures, is the primary purpose of most buildings. 
The primary purpose and function of nonbuilding structures can be incidental to society, or the purpose and fun-
ction can be critical for society.“2

Pod touto širokou definicí se skrývá obrovské množství rozličných staveb, konstrukcí a také krajin-
ných zásahů. Přesnější vymezení parametrů nebudov v rámci seismických předpisů se v podstatě 
kryje s mým vymezením staveb a struktur, tvořících předmět tohoto výzkumu.
Všeobecně jde o stavby, jejichž funkce primárně není určena standardnímu obývání lidmi [ve smyslu 
bydlení či práce pod střechou] – místo nich stavby nejčastěji poskytují prostor pro média [tekutiny, elektři-
na], či dopravní prostředky. Zajišťují prostor pro skladování či pohyb těchto veličin. Poměrně častou 
charakteristikou nebudov jsou také jejich nestandardní rozměry, vyžadující invenční konstrukční ře-
šení (obrovské haly). Některé nebudovy jsou lidmi obsluhovány (např. těžní věže v oceánu, elektrár-
ny). Navzdory definici jsou některé nebudovy naopak stvořeny pro lidské hemžení – v případě těchto 
staveb je tou odlišující zvláštností masovost, nebo nevšednost užívání lidmi: jde např. o tribuny pro 
diváky, stavby pro sport (bazény) či stavby zábavního průmyslu, ale také o rozhledny. 
Nakonec mezi nebudovami najdeme i takové konstrukce, které souvisí s životem ve městě a kultu-
rou – např. městské osvětlení, městská požární opatření (vodojemy, či nádrže) a monumenty (sochy, 
memoriály). 

Nebudovy jsou mnohotvaré! Mohou to být neforemní obři podivných těl a rozměrů (vysoké pece), 
malé stavbičky vklíněné bez povšimnutí do sítě měst (trafostanice), nebo miliony kilometrů vedení 
pod povrchem země (kolektory, rozvody všech možných médií potřebných pro složitý urbanizovaný 
život ve 21. století).

Nebudovy jsou všudypřítomné! Jsou to také dlouzí hadi proplétající se krajinou – veškeré silniční a 
železniční komunikace. Seznam nebudov je roztodivný. Vedle staveb povětšinou těžkého průmyslu a 
staveb pro dopravu zahrnuje například i stavby zábavního průmyslu.

Pro lepší představu předkládám seznam nebudov, převzatý ze seismických předpisů:

Stožáry
Komunikační věže
Letištní řídící věže
Majáky
Rozhledny
Komíny
Akvadukty
Mosty
Silnice
Železnice
Tunely
Přístřešky pro dopravní prostředky
(autobusová a tramvajová depa, drážní depa, 
hangáry pro letadla)
Parkovací domy
Areny
Tribuny
Bazény
Frakční – destilační sloupy (chemičky)
Vysoké pece
Cihelny (pece)
Koksárenské trouby
Rafinerie
Olejové tanky
Těžní věže
Elektrická síť – elektrárny, přenosová soustava, rozvodny
Doly, lomy, haldy
Přístavní mola

2  „Nebudovy jsou obecnou kategorií struktur odlišných od budov. Klíčové vlastnosti, které odlišují stavby nebudov 
od budov, zahrnují obsazení lidmi, funkci, dynamickou reakci a riziko pro společnost. Užívání lidmi, která je ve většině 
nebudov pouze minoritní, je primárním účelem většiny budov. (...)“ (SOULES, 2012)

Delfíny (ochrana konstrukcí při vodní hladině)
Nábřeží
Lodní zdymadla
Lodní skluzy
Doky
Jeřáby
Kanály
Přehrady
Opevnění
Barikády, zdi
Některé stavby zemědělství
Sila
Vodojemy
Plynojemy
Monumenty
Infrastruktura veřejného prostoru – osvětlení, 
reklamní poutače
Ruská kola (Ferris wheels)
Horské dráhy
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4_4 • Charakteristické vlastnosti speciálních průmyslových a inženýrských staveb post-in-
dustriální optikou
 
Jaké jsou charakteristické vlastnosti speciálních průmyslových budov, které ovlivňují jejich adaptabi-
litu a potenciál pro nové využití? 
„By understanding the various elements and their spatial relationships on site, we can start building a new mea-
ning to the site.”3

Vlastnosti, které byly shledány zásadními, budou v analýze vyhodnoceny pro každý referenční pro-
jekt s pomocí hodnot na určených škálách [plné vyhodnocení je součástí 04b Tabulky referenčních projektů, 
resumé je součástí medailonů v části 04a]. Následně dojde k jejich statistickému vyhodnocení — výsledek 
bude popsán slovně a grafy.

Formální vlastnosti — morfologické znaky, které se výrazně projevují u speciálních budov: 
• OBJEM a GEOMETRIE [pravoúhlá / kruhová / amorfní]
• MĚŘÍTKO OBJEKTU [malé, střední, velké, gigantické]
• PROPUSTNOST KONSTRUKCE [uzavřená / volná / plné stěny / volné konstrukce / kombinace]
• KOMPOZICE [vertikála / horizontála / kompaktní / rozvolněná — celek / objekt]

Další výrazné vlastnosti:
• UPŘESNĚNÍ LOKALIZACE [role objektu v širším celku: centrum sídla / okraj sídla / krajina / nábře-
ží / dopravní uzel / voda]
• PŘEVLÁDAJÍCÍ MATERIÁL [ocel / železobeton / zdivo / kámen / smíšené / další] 
• PŮSOBENÍ V KRAJINĚ [dominanta / monumentalita / ikona / vztažný bod / významné území] 

Po rozpoznání a vyhodnocení charakteristických vlastností následuje položení těchto otázek: 
Jaká je role těchto znaků v možném novém využití budov? Jaké jsou důsledky existence těchto 
znaků a jaké jsou možné přístupy k jejich řešení? Odpovědi jsou součástí vyhodnocení analýzy 
referenčních projektů.

4_5 Nová taxonomie: objemové typy speciálních průmyslových a inženýrských staveb
Po obeznámení s aspekty třídění průmyslových budov dle jejich původního určení [3_2 • Třídění prů-
myslových staveb dle odvětví průmyslové výroby] jež odpovídá kontextu budov v době industriální a po 
představení charakteristických rysů speciálních průmyslových a inženýrských staveb v předchozím 
článku se nyní vraťme k záměru vytvořit taxonomii založenou na vnějších znacích objektů, tak jako 
v biologickém systému. 

Toto třídění, jež rozděluje speciální průmyslové stavby do pěti objemových typů, je založeno na jejich 
vnímání v kontextu doby post-industriální, kdy stavby hodnotíme především z hlediska jejich vlast-
ností, jež ovlivní budoucí využití. Rozdělením stavebního fondu speciálních průmyslových staveb dle 
jejich objemových charakteristik jsem vytvořila kategorie, pro které je posléze v analýze možné vyjá-
dřit společné tendence při adaptacích.

1. Stavby, které zpravidla4 nevytváří vnitřní prostor: 

• DÍLA V KRAJINĚ: 
• • OBJEMY PRÁZDNÉ (vrty, doly)
• • OBJEMY PLNÉ (haldy, násypy)

• STROJE:
 • • VELKÉ STROJE (těžní věže, vysoké pece, chemičky)

3  „Porozumíme-li různým elementů a jejich vzájemným vztahům v místě, můžeme v lokalitě začít budovat zcela 
nový význam.“ Guy Shachar: The abandoned industrial legacy of Fier, Albania. [Online]. Dostupné z: www.guysachar.
com [2018-10-11].

4  existují i výjimky z tohoto tvrzení, kdy nové využití dokáže najít vnitřní využitelný prostor tam, kde zdánlivě 
není — například hudební síně v solných dolech: Wieliczka Salt Mine [Online]. Dostupné z: https://www.wieliczka-
-saltmine.com/about-the-mine/the-mine-of-culture/underground-concerts [2018-10-11].
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• • MALÉ STROJE (technologická zařízení, doprava)
  
• LINIE:
• • VERTIKÁLY (komíny, stožáry)
• • HORIZONTÁLY (produktovody, dopravní stavby, mosty)

2. Stavby, které vytváří využitelný vnitřní prostor: 

• NÁDOBY: 
• • SILA
• • VODOJEMY
• • PLYNOJEMY

• SPECIÁLNÍ OBJEMY: 
• • OBJEMY SPECIÁLNÍCH FOREM (některé průmyslové stavby, především však inženýrské a doprav-
ní stavby, jejichž tvar je nestandardně formován jejich vnitřním / vnějším užitím, např. lodní doky, 
železniční depa apod.) 
• • OBJEMY GIGANTICKÝCH MĚŘÍTEK (velké haly, svými rozměry přesahující běžné využití, např. v 
oblasti energetiky)

3. Stavby na pomezí objemových typů:

Některé stavby se nacházejí na pomezí vymezených objemových typů. V tom případě jsou přiřazeny 
podle inklinací, jež objevujeme při jejich adaptacích. Jsou to například tyto:
• • STROJE / NÁDOBY: vápenky
• • MALÉ STROJE / SPECIÁLNÍ OBJEMY: malé inženýrské stavby, např. trafostanice

Součástí případové studie je seznam referenčních projektů a jejich rozdělení dle objemových typů.

 
 

  

 „What a wonderful challenge there is! Rarely before has the 
citizen had such a chance to reshape the city, and to make it 
the kind of city that he likes and that others will too. If this means 
leaving room for the incongruous, or the vulgar or the strange,       
 that is part of the challenge, not the problem.“ Jane Jacobs

5

5  „Jaká je před námi úžasná výzva! Zřídkakdy dříve měl občan měl šanci přispět ke změně svého město a učinit jej tako-
vým, jaké má rád, se vším, co k tomu patří. Pokud to znamená zanechat prostor také pro to, co je nesourodé, vulgární, 
či podivné, je to součást této výzvy, nikoliv problém.“ STORRING, Nathan., ZIPP, Samuel. (ed.), JACOBS Jane. Vital Little 
Plans: The Short Works of Jane Jacobs. Toronto: Random House Canada, 2016. ISBN 978-0345812001.
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ANALÝZA 02
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1 • ÚVOD
Jádro mé disertační práce spočívá v kolekci projektů adaptací speciálních průmyslových staveb, v 
jejich přiřazení k určeným objemovým typům (podle jejich typologie a volumetrie) a ve vyhodnocení 
zásadních faktorů a fenoménů jejich adaptací.

Projekty adaptací jsou představeny pomocí medailonů v příloze k disertační práci [4a_Medai-
lony referenčních projektů]. V rámci této přílohy je pro každý objemový typ dodrženo řazení projektů 
v tomto smyslu: společně jsou představeny podmnožiny objektů podle původní funkce (např. velké 
stroje — těžní věže), pořadí projektů odpovídá pozici na škále náročnosti adaptace (zpřístupnění — 
konverze). Více napoví také [2B_Struktura analýzy projektů] na příštích stránkách.

Některé stavby se samozřejmě nachází na pomezí dělení mezi objemové typy [stroje vs. linie — otočný 
most, nádoby vs. vertikály — vodojemy, stroje vs. nádoby vs. vertikály — vápenky], případně kombinují několik 
charakteristik [gigantický objem haly + vertikála komínu — 117 Tate modern]. Rozdělení analyzovaných 
projektů do objemových kategorií však pomáhá orientaci, upozorňuje na typické znaky struktur a 
staveb, a také umožňuje lépe si uvědomit, jaké jsou jejich společné limity a příležitosti pro nové vyu-
žití, vzhledem k jejich typologii.

Každá podkapitola této části se věnuje jednomu objemovému typu. Objemový typ je představen 
— jsou popsány zásadní původní funkce, výrobní procesy, typologie původních objektů. Dále jsou 
představeny důvody k útlumu průmyslové produkce i jeho průběh. Hmotné pozůstatky jsou charak-
terizovány z hlediska jejich lokací, užitých materiálů, geometrických vlastností, měřítka, velikosti, 
krajinného působení. Kvalitativní analýzou jsou vyhodnoceny zásadní limity a příležitosti pro nová 
využití, součástí textu je úvaha nad specificitou památkové ochrany dotčeného objemového typu a 
jeho případná provázanost se standartní architektonickou tvorbou.

Následně je pro dva zásadní objemové typy (velké stroje, nádoby) provedena analýza. 
Tyto dva objemové typy byly vybrány z několika důvodů: 
• díky své volumetrii jsou reprezentativními zástupci kategorie speciálních průmyslových staveb
• projekty jejich adaptací jsou četné a jsou realizovány již delší dobu — bylo možné získat dostatek 
materiálu pro výzkum reakcí na typologii během adaptace a také sledovat vývoj určitých tendencí v 
čase

Analýza rozeznává a hodnotí fenomény, jež postihují vliv zkoumaných typologických faktorů na pro-
vedené konverze — tedy svázané s typologií a volumetrií dotčených původních staveb, a dále takové, 
jež jiným způsobem souvisí s původní funkcí objektu (lokalizace v rámci sídel apod.). 
Posléze je hodnocena síla aplikovaných konceptů a originalita architektonických řešení projektů — 
jejich kreativita a reaktivita na podmínky vyplývající z  původní typologie.

V rámci analýzy byly zkoumány tyto proměnné:
[viz 4B_Tabulka referenčních projektů] 

Objemový typ 
Typ průmyslu 
Původní využití 
Původní rozsah 
Památková ochrana 
Architektonické ambice původního návrhu 
Lokalizace:   město / venkov 
Charakteristika: upřesnění lokalizace 
Charakteristika: objem a geometrie 
Charakteristika: měřítko 
Charakteristika: propustnost konstrukce 
Charakteristika: převládající materiál 
Charakteristika: kompozice 
Charakteristika: působení v krajině 

Typ adaptace  
Nová funkce 
Koncept 
Limit pro nové využití  
Příležitost pro nové využití  
Nový rozsah 
Míra přímých (stavebních) zásahů do objemu objek-
tu 
Míra (objem) zásahu — celkově 
Životnost zásahu (či jeho ambice) 
Ekologické  principy aplikované při řešení 
Architektonický fenomén / zajímavost
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objemy — prázdna
 Olbersdorfer See
 IBA – terasy a jezero Ilse
 Jezero Most
objemy — plné
 Piste d´ Edgar Grospiron 
 Hammarbybacken
 TerVigne
 Fresh kills Park
 Kopistská výsypka 
velké stroje — těžba
 Důl Michal
 Muzeum a důl Wendel
 Zeche Zollverein
 Věž Kukla — Permonium
 Genk C-Mine; C-Mine expeditie
 Ścianka wspinaczkowa Szyb Nowy
 Consol 4 Gelsenkirchen
velké stroje — hutnictví, energetika, chemie
 Seattle Gas Works Park
 Landschaftpark Duisburg-Nord
 Národní park Nižní Tagil, Demidovskiy zavod
 Völklinger Hütte
 Memorial Park Yawata 
 Parc du haut fourneau U4, Uckange
 Sloss Furnaces
 Steel stacks Bethlehem
 Altos Hornos del Mediterráneo
 Bolt Tower, Dolní oblast Vítkovice
 Fundidora park
 Arbed
velké stroje — průmysl stavebních hmot
 Rüdesdorf museum park
 Berlova vápenka
 Hornos de calcinación
 Concrete plant Park
 La Fábrica
malé stroje
 Besucherbergwer F60 Lichterfeld
 Grue Titan
 La Carola Garabia
 Lighting Giants
 U Trechters
 Dětské hřiště Wikado
 Re-wind Willemsplein
nádoby — sila
 Buffalo Silo City
 Kaleidoskop Buffalo
 Silophone
 Stored potential
 Giants
 Silo 468
 Silo park Auckland + Jellicoe Harbor
 Ice climbing wall
 MJC Le Silo
 Silo top studio
 The Silo, Zeitz MOCAA
 Quaker square Ohio
 Grünerlokka Studenthus
 Sugar silos
 Kanaal project 
 Mill Junction student accomodation
 The Silo Copenhagen
 Vila na sile
 Silo tower Olomouc

 Gemini residence
 Portland Towers Nordhavn
 Siloetten 
nádoby — vodojemy
 Zauhlovačka
 Fire water tower Brooklyn
 Public Folly
 Ateliér vodná veža
 Watertower Den Bosch
 Watertower Dwelling Soest
 Tom Dixon tower house 
 Mövenpick Hotel
 The water tower
 Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt
 Water tower Brasschaat
 Jægersborg water tower
nádoby — plynojemy
 Tauchrevier Gasometer
 Libeňský plynojem
 Kings cross gasholder park
 Gasswork plaza
 The Alliance
 Gashouder Westergasfabriek
 Gasometer Oberhausen
 Aula Gong
 Wiener Gasometer
vertikály
 Seaholm power plant 
 Kotelna
 Biotürme
 Solivaria
 Artscape Wychwood Barns
 Chiesa del Santo Volto
 Wunderland Kalkar
 Tate Modern* (zařazena i do gig. objemů)
horizontály
 New York High Line 
 Promenade plantée
 Im viadukt
 Old Imbaba Bridge 
 Café restaurant OPEN Amsterdam
 Kraanspoor 
 Tunnel di Trento
 House of Vans
 Lowline Lab
speciální objemy
 Grindbakken Dok Noord 
 Lorient La Base
 Alveole 14
 Cykelköket Malmö
 Les Cales, Ile de Nantes
 La Cigogne — La soufflerie
 Lokremise St. Gallen
 Museet for Søfart
 Mémorial de l’abolition de l’esclavage
 Energiebunker
 Bunker Boros
 Kultur Bunker
 La Fabrique — Trempolino
gigantické objemy 
 Brooklyn Army Terminal
 Ruhr museum
 Tate Modern
 Battersea power station

2A • REFERENČNÍ PROJEKTY ADAPTACÍ PRO PŘÍPADOVOU STUDII
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2B • STRUKTURA ANALÝZY PROJEKTŮ V PŘÍPADOVÉ STUDII
Text analýzy projektů adaptací, vybraných do případové studie, je obecně strukturován následujícícm způso-
bem. V jednotlivých případech dochází k mírným odchylkám od této struktury s ohledem na některé charak-
teristiky jednotlivých objemových typů či jejich adaptací.

Pro všechny objemové typy:
1. úvod
2. historie, výrobní proces, technologický tok, typologie
3. útlum, důvody úpadku
4. charakteristika pozůstatků:  lokalizace, geometrie, velikost, propustnost stěn, materiál, kompozi-
ce,  krajinné působení
5. příležitosti a limity
6. památková ochrana
7. interakce se standartní architektonickou tvorbou

Pro objemové typy stroje a nádoby:
8. adaptace
identifikované typy adaptací, obvyklé postupy, opakující se řešení, výrazně kreativní koncepty atd.
škála typů adaptace: recyklace / iniciace / zpřístupnění / renovace / regenerace / konverze
text doplněn grafy, vyhodnocujícími hodnocené charakteristiky (viz Tabulka referenčních projektů: 
vhodné funkce — míra zásahu — životnost zásahu — přímé využití objemu)

“The essence of a case study (...) is that it tries
to illuminate a decision or set of decisions: 

why they were taken, how they were implemented, 
and with what result.” 1 

1  “Základem případové studie je snaha o osvětlení určitého rozhodnutí, nebo skupiny rozhodnutí: proč byla 
zvolena řešení, jež byla zvolena, jak byla provedena a s jakým výsledkem.”  (SCHRAMM, W., 1971)
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3 • DÍLO V KRAJINĚ •
• objemy prázdné • objemy plné •

Lidská činnost způsobuje změny přirozené geomorfologie a významné po-
hyby hmot v krajině. Změny krajiny, které dávají vzniknout prohlubním, dírám 
a úbytku hmoty  způsobují “prázdna” opuštěné lomy a především zbytkové 
jámy dolů, které jsou výsledkem povrchové těžby surovin. Tato činnost má za 
následek obrovské zásahy do reliéfu a do rovnováhy území i jeho fauny a flory.
Naopak “plna” — umělé kopce, zasypaná údolí — způsobuje skládkování. 
Kromě lokálních a časově většinou omezených skládek suti, která vznikají 
při velkých inženýrských projektech (metro, tunel), jde o ukládání odpadu, 
průmyslového odpadu a vytěženého materiálu.
Rekvalifikace a adaptace děl v krajině jsou komplexní procesy, vyrovnávající 
se často s velkou ekologickou zátěží.

Zbytkové jámy
Nečinné lomy
Haldy, výsypky
Skládky
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3_1 • Dílo v krajině
Mezi případy inspirativních projektů adaptací “nebudov” — jako výrazných výsledků lidské činnosti 
— uvádím také několik příkladů regenerace krajiny, která byla průmyslovou činností člověka výrazně 
změněna. 
Objemový typ “dílo v krajině” postihuje tyto formy: umělé jámy — “prázdna” a umělé kopce, návrší 
— “plna”. Tato díla v krajině jsou nejčastěji vedlejšími produkty těžby, skládky dále vznikají jako dů-
sledky mnoha průmyslových i zcela běžných lidských činností.
Adaptace těchto objemů jsou na samé hraně zkoumaného výseku realizací.
Hodnotím-li realizované regenerace a rekultivace děl v krajině z pozice architekta, zajímají mne 
především změny objemu a možné využití nově tvarované krajiny. Uvědomuji si, že to je částečně 
povrchní pohled a rámcově zmiňuji i problémy ekologické — podrobné porozumění problematice 
modifikací krajiny, vzniklých lidskou činností, dopadům na životní prostředí a jejich zmírnění, však 
dalece přesahuje rozsah této práce. I přesto považuji za relevantní zmínit otázku adaptací těchto děl 
v rámci úplnějšího obrazu toho, co vše za sebou průmyslová a postprůmyslová konzumní společnost 
zanechává, jaké výzvy nás čekají při adaptaci a regeneraci těchto pozůstatků.

3_2 • Lomy, povrchové doly — historie, výrobní proces, technologický tok, typologie
Těžbu dělíme na povrchovou a hlubinnou a chemickou, lomy a doly jsou pozůstatky po těžbě povr-
chové. Lomy a povrchové doly jsou využívány těžbou povrchovou. 
Těžba v lomech probíhá dobýváním, strojně či s pomocí odstřelů, po etážích, v odtěžené hornině 
jsou vytvářeny komunikace spirálovitého tvaru. Následně probíhá doprava vytěženého materiálu po 
pásových dopravnících nebo těžkou technikou do úpravny na zpracování (drcení, mletí, plavení, tří-
dění). Těžba a doprava je prováděna většinou pomocí důlních dobývacích strojů, vozů a dopravníků, 
v rozvojových zemích však stále velkou část práce odvedou horníci. V lomech jsou těženy především 
tyto materiály: kámen (hornina), stavební materiály (písek, vápenec, břidlice), ale i rudy (sulfidická 
ruda — měď, železná ruda). V hlubokých dolech jsou dobývány drahé kovy či kamení (zlato, diaman-
ty). K největším povrchovým dolům patří právě diamantové doly v Rusku a Kanadě. 
V rozlehlých povrchových dolech se těží “horizontálně uložené” suroviny pomocí důlních strojů. Je-
jich dobývání probíhá v pásech (Strip mining) — poté, co je jeden pás suroviny odtěžen, do vzniklého 
výkopu je vytěžen další materiál, ve spirálách (Contour Mining), nebo těžbou pomocí bočních šachet 
(Drift mining).  V našich končinách je nejčastější povrchová těžba hnědého uhlí. 

Obr. 1. Důl Túrow Bogatyňa, pásová těžba

• Útlum
[Viz kapitola 02_4_2 • Těžba] Útlum povrchové těžební činnosti přichází poněkud později než útlum 
těžby hlubinné.

• Zbytkové jámy — charakteristika, příležitosti a limity
Po ukončení tohoto typu těžby zůstávají poškozena velmi rozlehlá území, dopad na krajinu, na pod-
zemní vodu a na biodiverzitu je obrovský. Jizvy v krajině způsobené těžbou nerostných surovin a 
minerálů nazýváme zbytkové jámy. [Další pozůstatky těžby a jejich adaptace jsou součástí kapitol velké a 
malé stroje]. Zbytková jáma povrchového dolu je často velmi nestabilní území zatížené problémy s 
kontaminací.
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3_3 • Adaptace lomů a dolů
Míra a závažnost následků, které dobývání surovin v krajině zanechá, jsou závislé i na způsobu, ja-
kým se s pozůstatky těžby vypořádáme. Rekultivace krajiny — většinou poškozené povrchovou těž-
bou — je nástrojem, který si klade za cíl navrácení původních krajinných kvalit v dotčených územích. 
Základním cílem rekultivace je obnova krajiny jako polyfunkčního systému1 — vytvoření přírodně, 
produkčně i esteticky hodnotného celku, který respektuje historické souvislosti v území.2 

Všechny typy řízené rekultivace  — zemědělská, lesnická, vodní3 — bývají v posledních letech v ur-
čité míře kombinovány s rekultivacemi přirozenou sukcesí. K tématu přirozené sukcese a jejím pozi-
tivním dopadům především na biodiverzitu bylo v posledních letech sepsáno mnoho prací, celkový 
náhled může podat například dílo Tomáše Gremlici. 4 [viz také koncept Jardin tier francouzského krajináře 
Gilles Clémenta, uplatněný v projektu 104 Alvéole St. Nazaire, nebo parkové úpravy velkých regenerovaných prů-
myslových, např. 017 Landschaftpark Duisburg]

• Zatápění mělkých povrchových dolů
Pro tuto práci je zajímavá adaptace dolů na rekreační území s vodní plochou, která nezakrývá ně-
kdejší průmyslovou realitu lokality — vodní plocha většinou kopíruje někdejší obvod dolu, případně 
je zde jako memento ponecháno těžní zařízení [033 Besucherbergwerk F60]. Přitom polarita někdejší a 
nové funkce je výrazná — společensky jde o jasné “napravení” průmyslové škody, což je spolu s mož-
ným rozvojem turistiky příležitostí pro sociální regeneraci poškozených území. 
Zatápění dolů je prospěšný, avšak drahý, náročný a dlouhodobý proces — dobře to lze ukázat na 
českém a aktuálním příkladu nového jezera Most, které vzniklo mezi lety 2008—2012 zatápěním 
zbytkové jámy hnědouhelného lomu Most – Ležáky vodou z Ohře.

Obr. 2. Napouštění jezera Most 

Po problémech s nadměrným odpařováním vody v důsledku teplejšího letního počasí, způsobeného 
klimatickou změnou, je důl napouštěn také vyčištěnými důlními vodami z hlubinného dolu Koh-i-no-
or 47 s ukončenou těžbou.5

3_4 • Haldy, návrší, skládky — historie, výrobní proces, technologický tok, typologie
Halda (výsypka, kypa, odval) je umělá hromada, vzniklá navážením odpadu těžební činnosti (uhlí, ka-
olin, uran, aj.) a průmyslové výroby (hutnictví — struska). Jelikož jsou tyto zásahy do krajiny způso-
beny vršením materiálu a odpadu pocházejícího z průmyslové činnosti, případně sutě apod., zásadní 
otázkou k řešení při jejich adaptacích je problematika kontaminace a ozdravení krajiny. 
Materiál výsypek je vedle obsahu škodlivých látek charakterizován tím, že pochází z hlubších vrstev a 
může se na něm proto jen obtížně uchytit vegetace, resp. prospívá na něm jen vegetace určitého typu. 

1  SKLENIČKA, Petr. Základy krajinného plánování. 2. vyd. Praha : ČZÚ, 2003. ISBN 978-8090320619.
2  FIALOVÁ, Martina. Rekultivace území zasažených těžbou a jejich možné začlenění do projektu komplexní pozemko-
vé úpravy. Master thesis. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2014.
3  (SKLENIČKA, 2003)
4  GREMLICA Tomáš et. al. 2011. Využívání přirozené a usměrňované ekologické sukcese při rekultivacích území 
dotčených těžbou nerostných surovin. Praha: Ústav pro ekopolitiku o. p. s., 2011.
5  MATOUŠKOVÁ, Jana. Rekultivace území zasažených těžbou a jejich možné začlenění do projektu KPÚ [Online]. Mas-
ter Thesis. České Budějovice, 2015 [2018-10-31]. Dostupné z: https://theses.cz/id/y7wsus/
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• Haldy a výsypky — charakteristika, příležitosti a limity
Haldy a výsypky představují vysoce nestabilní útvary. Proto jejich rekultivace začíná stabilizací, fy-
zickou (geotechnickou) a ekologickou — která je provázena neustálou kontrolou nepříznivých vlivů 
na okolní prostředí 6 [sesuv výsypky ve waleském Aberfanu v roce 1966 byl jedním z největších britských neštěstí 
20. století]. Dalším nebezpečím jsou toxické výluhy, zasolování okolního prostředí a možné hoření, 
především u uhelných hald, které trvá i několik let a nedá se zastavit. Všechny tyto charakteristiky 
vylučují využití výsypek k jakékoli výstavbě. Rekultivace výsypek je v některých státech i z těchto 
důvodů povinná a daná zákonem, je povinností těžebních společností. 

3_5 • Adaptace 
• Adaptace výsypek
Nejběžnější forma rekultivace je zazelenění a podpoření podmínek pro rekreaci.
Podobně jako jámy jsou také výsypky zazeleňovány jednak záměrně, s cílem vysadit vhodnou vege-
taci,  podpořit ozdravení půd, resp. zamezit další kontaminaci a často se záměrem vytvořit podmínky 
pro rekreaci a dále sukcesí — přirozenými procesy — vítr zanáší semena ve výkalech ptáků, ale k 
nalezení jsou další překvapivé vlivy, např. z ohryzků, jež horníci vyhodili do vozíků s vytěženým ma-
teriálem, vyrostly často na haldách jabloně a hrušně.7

Příkladem přirozeně rekultivované výsypky je Kopistská výsypka, jež byla nejprve lesnicky rekulti-
vována do 60. let 20. století, od té doby je však ponechána osudu — a dnes představuje zdejší divoký 
a jinými průmyslovými provozy či dopravou odříznutý ekosystém takovou raritu, že byl vyhlášen 
Evropskou významnou lokalitou (2005). 8

• Adaptace skládek
Jinou zcela komplexní problematiku představuje rekultivace skládek odpadu. Vágní představu podá-
vá hrubý výčet opatření aplikovaných pro projekt rekultivace Fresh kills park: The mounds of refuse are 
being capped with an impermeable plastic liner and eight additional layers of barrier material to separate the 
ground we touch and walk on from the landfill below. Here an extensive network of piping and drainage channels 
works away unseen, emerging in the white stacks of the flare stations, bringing news from the underworld." 9

Skládkování odpadu samozřejmě není nerozlučně svázáno s průmyslovou výrobou — tento projekt 
uvádím pro “formální podobnost” s dalšími geomorfologickými adaptacemi a jako ukázku šíře pro-
blematiky na jejích rozpitých okrajích. Území rekultivovaných skládek se snaží vrátit do života, tak 
jako regenerovaná územích, kde byla ukončena průmyslová činnost. 

• Funkce, recyklace
Funkční škála rekultivovaných území je široká — na bývalých těžebních územích vznikají lokality 
produkce i rekreace. U zbytkových jam se jako nejvýraznější uplatňuje funkce rekreační, související 
se vznikem umělých jezer.
U výsypek oblíbené rekreační funkce zahrnují vytváření lyžařských svahů [005 Hammarbybacken] 
(Nœux-les-Mines, či svah Hammarbybacken na násypu stavební sutě, projekt XY), či vedení cykloste-
zek, pěších tras. (GR-412, Sentier des terrils — trasa vede přes několik výsypek a je dlouhá 20 km). 
Samozřejmostí jsou parky a lesy a další zazeleněná území. 
Je-li možné na výsypce vytvořit podmínky pro produkci, stává se dalším přirozeným prostorem pro 
pěstování regionálních plodin — např. na výsypce č. 7 v Mariemont-Bascoup, Chapelle-lez-Herlai-

6  ŠOCH, Miloslav., VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava., VRÁBLÍK Petr. Rekultivovaná krajina a její možné využití. [Online]. Uni-
verzita J.E. Purkyně, 2009. [2018-10-31].  http://fzp.ujep.cz/projekty/wd-44-07-1/dokumenty/aktivity/A418.pdf
7  HODAČOVÁ, Darina. Vegetace rekultivovaných výsypek z těžby hnědého uhlí v Mostecké pánvi. [Online]. Bachelor 
thesis. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2000. [2018-10-31]. Dostupné z: http://botanika.prf.jcu.cz/the-
sis/pdf/HodacovaD_Bc00.pdf
8  Nařízení vlády o zřízení evropsky významné lokality Kopistská výsypka http://www.nature.cz/natura2000/na-
rizeni_vlady/CZ0423216.html
9  "Hromady odpadu jsou uzavřeny nepropustnou plastovou vložkou a osmi dalšími vrstvami bariérového materiálu, 
které oddělují půdu, které se dotýkáme a po které chodíme od skládky. V podzemí vede neviditelná spletitá síť potrubí 
a drenážních kanálů, jež ze skládky odvádí výluhy, známé jako “odpadní džus”. V přesně určených rozmezích jsou ve 
skládce zapíchnuté sondy, které přinášejí zprávy z podsvětí." LIPPARD, Lucy R. (ed.). Coming Clean In SOLNIT, Rebecca., 
SHAPIRO Joshua J. Nonstop Metropolis: A New York City Atlas. New York: University of California Press Books, 2016. 
ISBN 978-0520285958.
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mont je činná a oceňovaná vinice.
Nová funkce by měla vždy zaujímat jen určitou část rekultivovaného území, z mnoha vědeckých prací 
i v praxi ověřených metod vyplývá, že ekologicky nejvýhodnější postup je ponechat území částečně 
přirozené sukcesi pro podporu diverzity přírodních druhů.1 
Materiál uložený v haldách se dá za určitých okolností také recyklovat — např. prohořelá struska z 
haldy 11/19 site of Loos-en-Gohelle dosáhla takové pevnosti, že mohla být použita jako podloží pro 
výstavbu komunikací. V České republice je například v moravskoslezském kraji struska používána 
jako podloží a jako posypový materiál na zimu.

• Nejčastější funkce objemového typu Díla v krajině dle projektů zařazených do case study

37%

12%

25%

13%

13%

Díla v krajině - Nová funkce

rekreace - jezero

rekreace - lyžařský svah

rekreace - park

sport

zemědělská produkce

• Míra zásahu při adaptaci u objemového typu Díla v krajině dle projektů zařazených do case 
study

29%

14%

57%

Díla v krajině - Míra zásahu

minimální

středně intenzivní

zásadní

• Životnost zásahu při adaptaci u objemového typu Díla v krajině dle projektů zařazených do 
case study
 

78%

22%

Díla v krajině - Míra zásahu

jednorázový

dočasný

opakovaný

trvalý

vratný

1  (GREMLICA, 2011)
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4 • VELKÉ STROJE
• těžba • hutnictví • chemie • energetika • 
• průmysly stavebních hmot •

Zásadním objemovým typem ; staveb jsou velké stroje — stavby a zařízení 
těžkého průmyslu. Těžba surovin, hutnictví a železářství, strojírenství, chem-
ická výroba, výroba stavebních hmot a materiálů, energetika — vysoce spe-
cializované průmyslové činnosti, které vyžadují vysoce specializované 
prostředí, podmínky a „nástroje“ — specializované stavby – stroje. Kom-
plexy těžkého průmyslu jsou dokonale přizpůsobeny technologickému toku 
průmyslových procesů, velké stroje jsou zásadními uzly technologického toku. 
Charakterizuje je minimální vnitřní objem a neexistující prostředí pro člověka. 
Adaptace těchto komplexů a strojů, jež se v nich nachází, jsou různorodé. Spo-
juje je výzva: jak vytvořit prostor pro lidi a odhalit industriální logiku i kouzlo 
komplexů navzdory četným limitům.

Těžba, doly, těžní věže
Vysoké pece
Cihelny (pece)
Koksárenské trouby
Frakční – destilační sloupy (chemičky)
Vápenky 
Energetika
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4_1 • Velké stroje — průmyslová odvětví
Velké stroje představují stavby a zařízení těžkého průmyslu. Stavby, které slouží procesům těžkého 
průmyslu, jsou nástroji v technologickém toku (od minerálu obsaženého v přírodním prostředí k 
surovině, od úpravy suroviny, jejího čištění, tavení apod., k výrobě základních materiálů pro další 
použití). Velké stroje proto musíme vždy představovat a chápat jako součásti výrobních areálů — při 
popisu historie, charakteristik i potenciálu velkých strojů je vždy uvažujeme jako části celku.
V průmyslové výrobě uzlové nástroje technologického toku dosahují obřích rozměrů. 
S rozvojem průmyslu a vývojem technologií se  vyvíjely i stavby – až ke komplexnosti dnešních dní.
Pro názornost bude v následujících kapitolách představen výrobní proces hlubinné těžby uhlí, 
hutnictví a náhled na zpracování vápna a bude osvětlen vliv technologického toku na typologii 
a objemovou charakteristiku průmyslových staveb, jež tato odvětví využívají. 
Textová část analýzy vybraných projektů adaptací dolů a hutí ukáže, jakými způsoby se lze s pozů-
statky odvětví vypořádat. Text je doplněn výsledky analýzy v podobě grafů.

Tato průmyslová odvětví byla vybrána z následujících důvodů: 
Velké stroje jsou ikonickými částmi areálů dolů i hutí. Vysoké pece i těžní věže tvoří emblematic-
ké skulptury v jádru průmyslových areálů. I proto: velké stroje těchto druhů bývají často adaptovány 
a bylo tedy možné najít větší množství projektů, jež mohly být podrobeny analýze.

Mezi velké stroje pro analýzu zahrnuji i areály a objekty vápenek — jejich adaptace mají společné 
jmenovatele s adaptacemi typických představitelů strojů — avšak některými charakteristikami se liší 
(např. materiál) — také jejich volumetrie osciluje mezi objemovými typy stroje — vertikály — nádo-
by. Z důvodu této nejednoznačnosti se této technologii dále podrobně nevěnuji, pouze pro úplnost 
upozorňuji na existenci vápenek a jejich adaptací.

4_2 • Těžba — technologický tok, vznik a formy pozůstatků
Těžba je povrchová, hlubinná a chemická.  Pozůstatky velkých strojů souvisí s těžbou hlubinnou 
[stejně jako existence podzemních štol a chodeb, viz kapitola 7_Linie]. Dále v analýze se zabývám i po-
zůstatky těžby povrchové [kapitola 5_Malé stroje a kapitola 9_Díla v krajině].
Dobýváním bohatství z hlubin matky Země se člověk zabývá od prehistorického věku. V novodobé 
historii je celosvětová ekonomika závislá na přírodních nerostných zdrojích, ukrytých uvnitř plan-
ety. Těžbou je možné při splnění určitých podmínek (kvalita naleziště, stav legislativy apod.) extra-
hovat tyto zdroje bohatství a proměnit je v oběživo — většina technologií, zařízení, vybavení, která 
naše vyspělá kultura používá, může existovat jen díky těžbě — ať už jde o těžbu fosilních paliv, 
která přináší energii, nebo přímo surovin pro výrobu. 
Způsobů dobývání je mnoho druhů, vyžadují velmi různé druhy výbavy a různé způsoby extrakce 
cenných surovin z jejich nalezišť.1 Z hlubin země je získávána také ropa, těžená z ropných vrtů pomocí 
ropných čerpadel či pump, na souši, či na vodě. Tomuto druhu těžby se má práce dále nevěnuje. 
V rámci zkoumání adaptací objemového typu stroje jsem se zabývala především těžbou hlubinnou 
šachtovou, jmenovitě těžbou uhlí.

• Hlubinná těžba uhlí, proces a jeho vazby na další výrobní odvětví, typologie
Hlubinná těžba zahrnuje extrakci a dopravu vytěženého uhlí z dolu a další přidružené provozy (bu-
dovy pro obsluhu dolu, dodávku energie, zázemí horníků). 
Těží se v porubech, chodbách. Princip se od prehistorických počátků výrazně nezměnil, mechanizace 
pouze z části nahradila fyzickou práci horníků při dobývání uhlí. V porubech pracují různé typy 
důlních a dobývacích strojů a dopravních zařízení (v těžních chodbách důlní dráha, v šachtách důlní 
výtahy). Těživo z dolu se dopravuje na povrch těžní jámou pomocí důlních výtahů, a to ve vozících, 
těžních klecích, nebo ve skipech. Systém jam zahrnuje také větrání dolů (výdušné jámy, větrací kanály, 
výduchy).
Suroviny jsou na povrchu dále drceny, taveny, tříděny a rozváženy.2 Tyto činnosti se odehrávají na 
povrchu v třídírnách uhlí, uhelném prádle apod.  
Doly mohou být propojeny s dalšími navazujícími provozy: koksovnou, hutními areály pro výrobu 
železa. Areály, kde je zachován celý široký technologický tok až k výrobě železa a oceli, jsou cenné 

1  https://www.greatmining.com/mining.php [Online]. [2018-10-28].
2  http://www.geology.cz/svet-geologie/Historie_tezby.pdf [Online]. [2018-10-28].
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pro svou celistvou informaci o výrobních procesech a při jejich regeneracích je vhodné zachovat otisk 
celého toku. Jedním z takových je i vítkovický areál dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí Dolní 
oblast Vítkovice.3

ROZBOR AREÁLU I

18

Obr. 3. Schéma provozu dolu Hlubina a 
koksovny Vítkovických železáren

Obr. 4. Schéma provozu dolu oblasti DOV

 
4_2_1 • • Charakteristické objekty areálů dolů
 • Těžní věže
Charakteristickou nadzemní stavbou dolu je těžní věž se strojovnou — srdce celého dolu, stroj,  kte-
rý všechen vytěžený materiál musí vyvézt nad zem a spolu s ním také bezpečně přepravit všechny 
horníky. Těžní vež se pro svou důležitost v procesu, typologickou zvláštnost a viditelnost vyplývající 
z vertikality stává symbolem hlubinné těžby. Nezřídka zůstává po uzavření dolu, zabezpečení jam a 
demolici nevyužívaných staveb stát pouze těžní věž.

Obr. 5. Prostorový průřez belgic-
kým dolem C-mink.

Obr. 6. Pitheads, Bernhard & Hilla Becher. 1974

Těžní věže jsou důlní výtahy. Jde zpravidla o ocelové příhradové nebo vzácněji železobetonové kon-
strukce, postavené nad osou těžní jámy a poháněné skrze strojovnu. Ve strojovně se pomocí motoru a 
bubnu ocelové těžní lano navíjí nebo uvolňuje. Pokud je strojovna umístěna mimo těžní věž v jiné bu-
dově (tzv. externí strojovna), slouží věž pro vedení ocelových těžních lan přes lanovnice, velká kola, 
umístěná na vrcholu věže. V tomto případě musí být ocelová konstrukce věže zesílena protilehlými, 
šikmými nosníky a zabetonovanými opěrami, které zachycují boční složku tahu lan. 
Při elektrickém pohonu může být strojovna umístěna přímo nad těžní jámou v železobetonové věži 
(tzv. systém Koeppe).   

3  KUČOVÁ, Věra., MATĚJ, Miloš. Industriální soubory v Ostravě vybrané k nominaci na zápis do Seznamu světového 
dědictví UNESCO. Ostrava: NPÚ Ostrava, 2007.  ISBN 978-8085034011.
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Obr. 7. Těžní věž se strojovnou, důl Wengel, Francie Obr. 8. Těžní věž s elektrickým pohonem, 
KVK Nowa Ruda, Polsko

• Uhelné prádlo
Vytěžené uhlí je před další expedicí upravováno a tříděno. Úpravna uhlí, v níž se pomocí kapaliny 
na  sítech surové uhlí třídí na surovinu a hlušinu, se nazývá uhelné prádlo a tvoří přidružený provoz 
dolů. Jde v zásadě o univerzální stavbu velkých rozměrů, jež je mohutně vybavena složitou technolo-
gií do té míry, že prorůstá s budovou.

Obr. 9. Uhelné prádlo, důl Zollverein         Obr. 10. Uhelné prádlo, důl Hlubina, Ostrava

4_3 • Koksování
Těžbu uhlí a hutnictví propojuje výroba koksu. V koksovně se vytříděné koksovatelné (kvalitní) uhlí, 
smíchané do uhelné vsázky, za vysokých teplot bez přístupu kyslíku koksuje (proces suché destilace) 
v koksovacích komorách.4 Koksovny jsou rozlehlé komplexy, jež sestávají z baterií koksovacích pecí a 
dalšího nutného zařízení, především dopravníků a ramp, kam je vyklopen uhašený koks.5

 Obr. 11. Schema koksovny          Obr. 12. Koksárenské baterie, důl Zollverein

4_4 • Hutnictví železa a oceli — suroviny, technologický tok, vznik a formy pozůstatků
Hutnictví je proces, kdy tavením rud získáváme surovinu kovů k dalšímu použití. [Přibližně 95 % obje-
mu hutní výroby na světě spočívá ve výrobě železa, 5 % zisku jiných materiálů.]6  

4  Coke production for blast furnace ironmaking. in Steel.org [Online]. Dostupné z: https://www.steel.org/making-
-steel/how-its-made/processes/processes-info/coke-production-for-blast-furnace-ironmaking.aspx [2018-10-31].
5  Schéma produkce koksu [Online]. Dostupné z: http://www.koksovny.cz/cz/schema-produkce-koksu. [2018-10-
31].
6  SVOBODA, Miroslav. Výsledky hutních organizací ČR za rok 2008. In Hutnictví železa, a.s. PRAHA: Hutnictví žele-
za, a.s., 2009.
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Samotné výrobě železa předchází úprava surovin. Koksování, které často probíhalo v areálu hutí či 
v nedaleké koksovně bylo popsáno výše, další zásadní surovinou je železná ruda. Ruda je vytěžena, 
dopravena na místo a upravována v tzv. aglomeraci. Z původní prachové rudy je spečena do drobných 
kousků, aby neucpala pec, je naskladněna v rudných zásobnících. Tyto suroviny jsou v obrovském 
množství převáženy k šikmým dopravníkům vedoucím do sazebny většinou po železniční vlečce. 
Surové železo se vyrábí ve vysokých pecích tavením železných rud. Vsazená železná ruda, koks a 
vápene se za velmi vysokých teplot se taví a “redukují”. Vzniklé surové železo a vysokopecní struska 
jsou odebírány z vysoké pece, směs je dále odlévána k uložení (do “housek”), případně v tekutém 
stavu transportována do oceláren. Zde se dále zpracovává na ocel (slitina železa, uhlíku a legovacích 
příměsí, které vylepšují fyzikálně-chemické vlastnosti oceli), která je hlavním produktem hutnictví.7

 • Historie a zdokonalování výrobního procesu oceli, typologie
Ve starověku a středověku se železo vyrábělo pouhým tavením rud v pecích, později v pudlovacích 
pecích s různými pokusy o mísení s prvky zlepšujícími vlastnosti železa — to byl krok k výrobě oceli.8         
Od poloviny 19. století došlo k markantnímu zlepšení a zlevnění oceli, když se začala vyrábět ocel 
tzv. bessemerováním (dle Henryho Bessemera) — oxidací směsi vzniklé tavením železných rud, jež 
je příliš bohatá na uhlík (a křehká).  Výroba v Siemens-Martinských pecích, vyvinutá o něco později, 
je výhodná možností zahřátí železné směsi v peci zvenčí. Tento způsob výroby je dodnes využíván, 
ačkoli většina oceláren je založena na principu kyslíkového konvertorového procesu. Profukováním 
kyslíku skrze roztavené železo v konvertorech dochází ke snižování množství uhlíku až na požadova-
nou hranici, poté je možné přidat příměsi. Struska se zachycuje na stěnách pecí, vlastnosti směsi je 
možné upravovat dle vlastností vyzdívky. 9 Železo se v malé části produkce taví také v pecích oblou-
kových a elektrických a dále recyklací z železného šrotu. 

4_4_1 • • Charakteristické objekty areálů hutí
Infrastruktura pro zajištění zásobování surovinami zahrnuje síť železničních vleček, rudné zásob-
níky, uhelná sila, dopravníky, vodojem.
Zásadní strukturou železáren je vysoká pec a její příslušenství, typický představitel objemového 
typu velké stroje. 

Obr. 13. Schema vysoké pece s ohřívači větru a čističkou plynů.

"Horní část pece, zvaná šachta, je kuželovitá, protože vsázka nabývá na objemu a při válcovité šachtě by mohla 
uváznout. Zarážka v dolní polovině pece se opět zužuje, protože objem vsázky se zmenšuje. Nejpodstatnější část 
pece je podstava, v níž je válcovitá nístěj. Celá pec je vyzděna šamotovými cihlami. V nístěji se shromažďuje vyta-
vené surové železo. Spodní část pece, tj. zarážka a nístěj, má ocelový pancíř, který je po venkovní straně neustále 
chlazen proudem studené vody, aby zdivo tolik netrpělo vysokým žárem. V těchto místech bývá teplota až 2000°C. 
Ve spodní části zarážky je do pece zaústěno 8 až 16 výfučen, kterými se do pece vhání z kruhového větrovodu ohřá-
tý vzduch. Pod výfučnami je otvor, kterým nepřetržitě vytéká z vysoké pece struska. Vysoká pec se  zaváží shora 
vsázkami. Nahoře je uzavřena ocelovým kychtovým uzávěrem, který zabraňuje přímému unikání plynů z pece."10

7  DEO, Brahma., BOOM Rob. Fundamentals of Steelmaking Metallurgy, Prentice and Hall, 1993. ISBN 978-
0133453805.
8  WERTIME, Theodor. The Coming of the Ages of Steel. Chicago: University of Chicago Press, 1962. 
9  (WERTIME, 1962)
10  JANČAR, Rostislav. Ostravský heavy metal. Podívejte se, jak se vyrábí železo v ocelovém městě. In Technet [Onli-
ne] 2/2012, [Online]. Dostupné z: https://technet.idnes.cz/ocelove-mesto-vysoke-pece-arcelor-mittal-v-ostrave-fun-
guji-i-jako-cisticka-vzduchu-gk7-/tec_reportaze.aspx?c=A120513_213940_tec_reportaze_rja [2016-10-31].
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Věžové struktury s kopulovými hlavami v bezprostřední blízkosti pecí jsou ohřívače větru (vzduch 
přiváděný k hoření je předehříván až na 1000 °C, aby při nízké teplotě nesnižoval efektivitu procesu) 
a komíny čističky kychtového plynu, který vzniká při tavení rudy.
Vysokopecní plyn býval v některých případech odváděn, upravován a jímán pro další použití — odtud 
přítomnost plynojemů v areálech hutí. Dalšími objekty byly doplňkové stavby — strojovny, admini-
strativa, sklady apod.

Obr. 14. ArcelorMittal Burns Harbor, USA, 
odpich vysoké pece

Obr. 15. ArcelorMittal Burns Harbor, USA, 
konvertor ocelárny               

Na provoz železárny navazuje ocelárna, často v bezprostřední blízkosti — surové železo je sem pře-
váženo ve speciálně upravených vozech (v ostravském prostředí nazývaných “Veroniky”). Ocelárny 
jsou rozlehlé haly, které zastřešují provoz výroby a zpracování oceli — přepravníky, konvektory, vál-
covny.

Obr. 16. Schema procesu výroby oceli se zařazením elektrických pecí
 

4_5  • Útlum 
Těžba uhlí v západní Evropě se začala snižovat zhruba od roku 1960 a její pokles trvá dodnes. Přede-
vším německé, francouzské, anglické a belgické hornictví, kapacitně v západní Evropě největší a tech-
nologicky nejvyspělejší, snížilo ve svých ročních produkcích těžbu o desítky až stovky miliónů tun.
Kromě globálních tržních důvodů zmiňovaných na několika jiných místech v rámci této práce k útlu-
mu těžby v rozvinutých zemích přispívají i politické okolnosti a ekologické těžební limity.
„Útlum českého hornictví, který nastal v 90. létech 20. století, je co do rozsahu útlumem ojedinělým, neboť změna 
politické situace přinesla změny i v sektoru hornictví. Opuštění direktivní politiky a přechod na tržní hospodářství 
měl vliv i na těžební průmysl. Došlo k masovému uzavírání dolů jak v uhelném, tak i rudném a uranovém hornic-
tví.“ 11

Na území České republiky byl poslední vozík hnědého uhlí z hlubinných dolů vytěžen v březnu 2016. 
Těžba v povrchových dolech pokračuje. [Podobně jako u jiných průmyslových odvětví to neznamená, že se 
celosvětově přestává těžit uhlí, pouze se těžba přesunula do jiných končin.] Těžba fosilních paliv a jejich ma-
sové používání v rámci celosvětové konzumní ekonomiky jsou v současné době velmi diskutované 
téma v souvislosti s emisemi CO2 a globálním oteplováním a stávají se také nástrojem politické moci. 
[V ČR aktuálně horké téma těžebních limitů, v USA byl slib rozšíření těžby jedním z horkých témat prezidentské  
kampaně Donalda Trumpa.]
Většina odvětví těžkého průmyslu, v čele s výrobou železa a oceli, zaznamenala v Evropě a Sever-

11  Hlubinná těžba hnědého uhlí skončila, vyjel poslední vozík in Idnes.cz [Online]. Dostupné z: https://usti.idnes.
cz/dul-centrum-vyvezl-posledni-vuz-doq-/usti-zpravy.aspx?c=A160401_103958_usti-zpravy_vac2 [2018-10-31].
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ní Americe útlum od 60.—70. let minulého století, výroba se přesunula především do Asie. Během 
nedávných let dochází také k ústupu hutí z východní Evropy, Ruské federace a někdejších satelitů 
Sovětského svazu. Pozůstatky těchto průmyslových odvětví jsou velmi problematické. Útlum výro-
by v někdejších typicky průmyslových regionech s sebou nese velké ekologické a socioekonomické 
problémy – kontaminaci půd i podzemních vod, ztrátu jistot a identity pro velkou část obyvatelstva. 
Tento fakt může být břemenem, nebo příležitostí dotčených míst. 

4_6 • Velké stroje — charakteristika
• Geometrie, propustnost stěn, měřítko 
Areály těžkého průmyslu jsou složeny z mnoha objektů, které plní určitou funkci v technologickém 
toku — stejně tak velké stroje jsou nejčastěji složeny z mnoha částí, plnících ve funkci stroje určitou 
roli. Z toho vyplývá komplexní povaha skladby jak areálů, tak strojů. Geometrie samotných objektů 
strojů je kombinací pravoúhlých, kruhových a lineárních částí. Stroje jsou z velké části tvořeny volný-
mi, v exteriéru obnaženými konstrukcemi. Nádoby, které jsou přítomny u vysokých pecí, či vápenek, 
jsou natolik specificky vybaveny vzhledem k procesům, které v nich probíhaly, že využití jejich vnitř-
ních prostor téměř není možno. Měřítka strojů jsou většinou velká až gigantická. 
 
• Materiály
Vysoké pece jsou ocelově opláštěné struktury, umístěné v rámci sekundární ocelové nosné konstruk-
ce. Objem vysoké pece je vyzděn šamotovými žáruvzdornými cihlami. Mohutné základy i konstrukce 
nístěje jsou železobetonové.  Příslušenství vysokých pecí (ohřívače větru, čističe vzduchu) je taktéž 
ocelové. Dále se v komplexu nachází množství dalších stavebních materiálů, dle typu stavby a její 
konstrukce. Těžní věže jsou většinou ocelové konstrukce, existují však i železobetonové typologie. 
Strojovny těžních věží  byly často zděné či železobetonové vyzděné s ocelovou konstrukcí zajišťující 
těžní stroje. Materiály vápenných pecí jsou železobeton a cihelné i kamenné zdivo.
Materiálovou specifikaci konstrukcí je třeba brát v potaz při určování limitů typologií.

•  Charakteristika areálů a objektů velkých strojů:

• • Měřítko objektu                       • • Převládající materiál objektu
9%
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• Lokality, krajinné působení velkých strojů / areálů, kompozice
Typickým znakem těžkého průmyslu je provázanost procesů (např. od těžby uhlí a železné rudy k 
jejich úpravě a  zpracování až k finálním železářským produktům). Těžký průmysl a energetika zpra-
covávají velké objemy surovin  — navazující provozy (těžba a zpracování surovin, výroba energie) 
bývají proto umisťovány v blízkosti jejich těžby. Průmyslová výroba železa a oceli se proto uchylovala 
do blízkosti nalezišť černého uhlí a železné rudy — odtud přítomnost těžkého průmyslu v celém 
Černouhelném pásu (Belgie, Lucemburk, Porúří), nebo u nás v Ostravsko-Karvinské pánvi, v USA pak 
tomu odpovídají aktivity v tzv. Apalačském regionu [jehož některá území se plynule vyvinula v “Rust 
belt”, tedy Rezavějící pás, který významně poznamenala transformace průmyslu]. V těchto průmyslo-
vých regionech docházelo nejen k výrobě a zpracování oceli, ale i k jejímu pozdějšímu užití ve zpra-
covateském průmyslu — např. automobilový průmysl. Komplexy dolů a železáren jsou proto úzce 
svázány a v krajině zabírají velká území, případně musí být pohyb surovin velmi dobře dopravně 
vyřešen. V rámci areálů bylo časté také umístění elektrárny, která přijímala odpadní teplo a zároveň 
dodávala energii celému systému (Duisburg-Meiderich). 
Území, kde byly zachovány pozůstatky celého procesu od těžby uhlí přes jeho koksování až k výrobě 
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ušlechtilé oceli / energie, podávají ucelené svědectví technologie a jejího vývoje [viz 02_4_8 • Památ-
ková a jiná ochrana — velké stroje].
Pro silný negativní dopad na životní prostor nebyly areály původně umisťovány v bezprostřední blíz-
kosti sídel, pokud to situace dovolila — avšak sídla se kolem nich často rozrostla. Jako silný lokální 
ekonomický zdroj a zaměstnavatel byly doly i železárny stěžejním urbanistickým vlivem — ať už jde 
o vznik hornických kolonií poblíž dolů či plánování dopravních komunikací a veřejné dopravy.
Není proto výjimkou, že se dnes dosloužilé vysoké pece nachází  na okraji širšího centra měst (Bethle-
hem) nebo vytvořila vlastní městečka (Esch-Belval).
Vápenky, které byly stavěny v blízkosti vápenných lomů, se naopak častěji nachází v přírodních úze-
mích. 

4_7 • Limity, příležitosti, tendence — velké stroje / areály / území těžkého průmyslu
• Limity 
Kontaminace půdy a vod, způsobená předchozími průmyslovými procesy, je v případě území těžké-
ho průmyslu, jež ukončila původní činnost, zásadním problémem. Detoxifikace půdy v místech, která 
mají být navrácena lidskému použití, je konzervativně prováděna odvozem kontaminované půdy na 
skládku, očištěním a přivezením půdy nové. Tento postup však komplexně neřeší ekologický problém 
(zamořená půda je stále někde skládkována), navíc jde o řešení velmi finančně, časově a procesně 
náročné, pomyslíme-li na rozlohy území, o kterých je řeč. Často nevratná devastace okolí v takovém 
případě ještě zhoršuje negativní dopad degradace průmyslu na své okolí.
Největší naděje pro řešení těchto problémů sestává v řízených přírodních procesech — fytoremedi-
aci a bioremediaci. Mnohé rostlinné druhy mohou být však využity pro čištění intoxikovaných půd 
nebo vod. Jednotlivé druhy mají různé schopnosti vázat konkrétní těžké kovy a škodlivé látky.12 Svůj 
díl práce odvede i pouhá sukcese — tzn. ponechání území vlastnímu vývoji, taková území však někdy 
nemohou být zpřístupněna. Nebezpečí se skrývá také v nevyzpytatelnosti vývoje přírodních ozdrav-
ných procesů, viz příklad Seattle Gas parku na následujících řádcích.
Jedny z prvních pokusů o očištění a oživení půdy přímo v místě (tzn. praktická aplikace základního 
výzkumu v tomto odvětví) byly podniknuty při vzniku Seattle Gas Park. Metoda “bioremediace”, vy-
vinutá autorem koncepce parku Haagem, spočívala v přidání tuky rozkládajících enzymů do půdy a 
v hnojení půdy, podporujícím půdní život a přežití mikroorganismů. Později se ukázalo, že k oživení 
půdy došlo jen ve vrchních hladinách, pod kterými zůstávají toxické vrstvy, které se vyplavují do 
jezera — zřejmě tomu dopomohla i velká obliba parku, která má za následek neustálé rušné využití 
a “udusávání” půdy.13 Před rokem 2003 byl park částečně uzavřen a půda byla v nejzasaženějších 
místech dočišťována, to samé se opakovalo v roce 2017, avšak je zřejmé, že tento proces ještě nadále 
potrvá.14

Důležitou úlohu hrála fytoremediace také v koncepci parku Duisburg, jehož rozměry činily konvenční 
způsob vypořádání se se znečištěním půdy nemožným. Zde vedle vysazení rostlin, jež během svého 
cyklu pomáhající k zlepšení kvality půdy, bylo řešeno také ozdravení pomocí vody — množství vod-
ních toků, potůčků, vsakovacích toků a vodních rostlin napomáhá k postupu regenerace půdy — tyto 
vlastnosti jsou také využívány při použití kořenových čističek. 
[Využití podobných principů by bylo užitečné i v globálním měřítku — vytváření umělých mokřadů při 
okrajích měst může dopomoci dočištění odpadních vod a také zpomalení odtoku dešťových vod a za-
držení vody v krajině. Téma začíná být, vzhledem k současným problémům se suchem, velmi aktuální]
Spletitost a komplexita areálů může být problematická — tento charakter může být limitující pro 
samotný start adaptace (pocit, že není možné takto zatížená území nikterak znovu využít) a v jistém 
slova smyslu i během řízení adaptace (vytvoření kvalitního generelu je velmi komplexním procesem 
a je třeba, aby se budoucí návštěvníci v regenerovaném areálu orientovali a pokud možno chápali 
smysl někdejších procesů — je dobré zachovat uzlové dominanty v podobě strojů). 
Spletitost a komplexita samotných objektů je omezením jednak z důvodů bezpečnosti, pokud je 
chceme zpřístupnit, a z důvodu jejich expozice povětrnostním vlivům:
Omezením vyplývajícím z materiálové specifikace velkých strojů je degradace materiálů — přede-
vším koroze materiálů kovových. Většina těchto objektů se nachází v exteriéru a je vystavena vlivům 
atmosférického působení — a po uzavření provozů často také vlivům vandalismu a postupného ro-

12  (KIROVOVÁ, 2017).
13  MACKAY, Hailey Ann. Enhancing Legacy | Engaging Process: Phytoremediation at Gas Works Park. Master thesis. 
Washington University, 2016.
14  http://www.washington.edu/research/showcase/1958a.html, [2016-10-22].
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zebíraní. Konstrukce tak  ztrácí únosnost a stávají se nebezpečnými. 
Řešení (či neřešení) koroze velkých objektů může být několikastupňové — od úplného ponechání 
přirozeným jevům, přes různé stupně fyzické ochrany — především nátěry a odstraněním poškoze-
ných vrstev — až po pečlivou a dokonalou, ale také velmi nákladnou údržbu (i během aktivní služby 
byla většina těchto objektů udržována, čištěna, natírána). 
O způsobech, jakými se lze vyrovnávat s touto problematikou při ochraně kulturně-historické hodno-
ty objektů, jež podléhají korozi, pojednává vyčerpávajícím způsobem práce kolektivu P. Dilmanna.15 
Ochrana materiálů kovových konstrukcí před korozí, která neupozadí pravdivost jejich opotřebení, 
je také předmětem výzkumu z hlediska památkové ochrany — estetická hodnota industriálu spočívá 
také ve viditelném otisku procesů a času, po který sloužily.16

Tak jako při odstraňování kontaminace, i při řešení problémů souvisejících s degradací materiálů je 
vždy třeba míti na paměti především bezpečnost návštěvníků. 
Je třeba přiznat, že z určitého hlediska je překážkou pro nové využití samotná typologie a objemová 
charakteristika velkých strojů. Záměry adaptací se musí vypořádat se skutečností, že ve strukturách 
samotných není jednoduše možné vytvořit vnitřní prostor, do něhož by se dala umístit standartní 
funkce lidského měřítka — nenalezla jsem žádný případ adaptace vysokých pecí, kdy by samotný ob-
jem pece: šachta, či nístěj sloužil jako přístupný prostor s konvenční funkcí [ačkoli pohled do prostoru je 
možný — např. u vysoké pece č.3 ve Vítkovicích, do které je možné nahlédnout a vidět tak rudě nasvětlený šanotem 
obložený prostor, kde se dříve tavila ruda]. 

Obr. 17. Vnitřní prostor vysoké pece

Mluvíme-li o těžních věžích, hlavně těch moderních železobetonových, takové případy spíše nalezne-
me [012 Věž Kukla - Permonium]. Případně bývá využit prostor strojovny, který je propojen s objek-
tem věže [015 Consol 4 Gelsenkirchen]. Většinou je však nutné začlenit objekty vysokých pecí, těžních 
věží a dalších struktur Velkých strojů do konceptu regenerace jiným invenčním způsobem. [např. zá-
žitková trasa v těžních věžích v belgickém Gentu 013 C-Mine expeditie]. Případně je těžiště nového využití 
umístěno ve strojovně těžní věže [Gelsenkirchen]. Velkým limitem je samozřejmě ekonomická nároč-
nost regenerací a adaptací a dále otázka ekonomické rentability ochrany památkových hodnot [viz 
02_4_8 • Památková a jiná ochrana — velké stroje].

• Příležitosti
Regenerace území těžkého průmyslu má za úkol nejen fyzické zachování zodpovědně vybraných 
prvků, jež dokládají epochu lidské činnosti v místě – ale často také nalezení nové identity a nové-
ho sebevědomí pro regiony zasažené transformací průmyslu. Pozitivním příkladem je osud území 
Porúří, kde velká angažovanost místní samosprávy i podpora shora dokázaly v hodině H zachytit a 
odhadnout, jaké by mělo být další směřování celého obrovského území, jež bylo ohroženo rychlou 
transformací trhu.
V případě Landschaftspark Duisburg-Nord [017 Landschaftpark Duisburg-Nord, více také v kapitole 
4_10_1 • • Zpřístupnění, regenerace rozsáhlých území] bylo zapojení místních komunit na počátku celé 
akce — formování parku podporuje teorii Jamese Cornera o postmoderní krajině: “(...) krajina, která 
byla po staletí výsledkem lidské činnosti, se stává aktérem — obohacuje lidskou populaci s ní spjatou a 
její paměť působí jako agent a producent kulturního života”.17 

15  DILLMAN P. et al. , Corrosion and conservation of cultural heritage metallic artefacts. European Federation of 
Corrosion. Cambridge: Woodhead publication Ltd., 2013.
16  BRUEGGERHOFF, Stefan. Coatings for Industrial Heritage Surfaces– between the

poles of aesthetics and durability in BIG STUFF conference 07: Large technology objects: Beyond Conservation 
– Industrial Heritage Management. Bochum: Deutsches Bergbau-Museum, 2007.

17  CORNER, James. Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape Theory. New York: Princeton archi-
tectural press, 1999. ISBN 978-1568981796.
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Příležitostí i limitem může být lokalizace areálů — a to jak v globálním, tak v lokálním měřítku. 
Globálně: díky některým nástrojům institucionální podpory se areály hutí a dolů stávají součástí 
mezinárodní sítě, nebo aspoň součástí mezinárodních studií, jež jsou schopny upozornit na jejich 
potenciál, skrytý např. v jedinečnosti určitého výrobního postupu apod.
Lokálně: areály v hustě obydlených aglomeracích (přítomnost pracovních příležitostí, jež těžký prů-
mysl poskytoval, podpořila v minulém století místní rozvoj) mají větší šanci na nové využití prostě 
proto, že se okolo nich nachází dostatečná “kupní síla” pro nové funkce. Umístění nových, spole-
čenských, kulturních funkcí jistě usnadňuje také dobrá dostupnost — např. v Duisburgu či v oblasti 
Zollverein jsou post-industriální okrsky umístěny pár desítek metrů od zastávek tramvaje.
V takových lokalitách jsou areály zároveň “rezervou” velkých otevřených prostor — poskytují do-
sti volnosti pro množství nových funkcí — tomu napomáhá také komplexita a různorodost areálů 
— volající po různorodosti nových funkcí, nabízející různá lákadla — adaptace může probíhat na 
mnoha úrovních. V neposlední řadě je tu přirozeně prostor pro rozlehlá parkoviště pro očekávané 
turisty. [116 Ruhr museum Zollverein]. V regenerovaných územích [020 Memorial Park Yawata, 017 
Duisburg, 026 Fundidora] vzniká pocit nepřetržitého dění — veřejný prostor nahrazuje aktivní prů-
myslovou krajinu.18

Areály vždy obsahují množství dílen a administrativních budov s univerzální typologií. Je výhodné 
obsazovat novými funkcemi tyto objekty s větší adaptabilitou — je to méně časově a finančně ná-
ročné a jejich oživení přispěje k oživení celého areálu.
Pokud jde přímo o adaptace velkých strojů, jsou jejich devízou vlastnosti, jež často určí jejich roli v 
regeneraci celých celků — dominance, viditelnost, schopnost fungovat jako ikona — ve složitém 
světě zatíženém masivními toky informací je možnost zjednodušení celého (ať už regenerovaného či 
ne) území na „ikonku“ úspěšným nástrojem. [Viz např. Zollverein]
„Workshops and administration buildings may easily be reused, as can be seen in Duisburg, where nearly all buil-
dings have new occupants and users. But adapting complex technical structures and aggregates, like the blast 
furnace itself and his related machinery is nearly impossible.“19

4_8 • Památková a jiná ochrana
Památková ochrana — tak jako u jiných než průmyslových typologií — může být limitem i příležitostí. 
Limitem proto, že některé úpravy díky ní budou složitější. Příležitostí ze zjevných důvodů — objekt či 
areál jsou pro začátek zachovány. I z hlediska financování může být památkový statut výhodou či pří-
těží, je třeba znale využívat pobídky a dotace, jež přísluší konkrétnímu případu. Analýza ukazuje, že 
pro velké stroje je památkový statut jednoznačné plus. 90 procent referenčních projektů zařazených 
do případové studie je památkově chráněných.

• • Památková ochrana areálů a objektů velkých strojů, jež byly adaptovány:
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Na příkladech Velkých strojů je možné dobře osvětlit některá specifika památkové ochrany technic-
kých památek [viz kapitola 1_2_5 • • Specifika ochrany speciálních průmyslových budov].
Hodnota technologického toku. = návaznost celého výrobního cyklu od těžby uhlí přes výrobu kok-
su až po výrobu železa na jednom místě

18  HOEHMANN, Rolf. The industrial heritage of modern iron- and steelmaking in Europe: preservation 
before extinction in BIG STUFF conference 07: Large technology objects: Beyond Conservation – Industrial 
Heritage Management. Bochum: Deutsches Bergbau-Museum, 2007.
19  "Dílny a administrativní budovy mohou být snadno použity, jak je vidět v Duisburgu, kde mají téměř všechny bu-
dovy nové obyvatele a uživatele. Ale adaptace složitých technických struktur a agregátů, jako je samotná vysoká pec a 
související strojní zařízení, je téměř nemožné." (HOEHMANN, 2007)
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Kontinuita výroby v místě = kontinuita stavebního a technologického vývoje — např. důl Wendel, na jehož 
území je doložen vývoj konstrukce těžních věží [Wendel].
Typické panorama sídel, s těžkým průmyslem spojených = Ostrava: Jedinečnost prostředí, které vyvo-
lává asociace “ocelového města” a může být pro mnohé výrazným emotivním zážitkem

Význam památkové ochrany a konzervace / adaptace dolů a hutí vzrostl na konci minulého století. 
Prvními železárnami, jimž byla přiřknuta státní památková ochrana, byly Sloss Furnaces v Alabamě a 
Nižní Tagil v Rusku. V době jejich prohlášení za památku (1983) šlo o průlomová rozhodnutí. 
Vedle upřesňování hodnot určených k památkové ochraně patřilo mezi hlavní výzvy řešení mnoha 
praktických problémů spjatých s těmito lokalitami, vyplývajících z obrovského rozsahu a spletitosti 
areálů, jejich nedobrého technického stavu a náročnosti údržby i úprav, jež vedou ke zpřístupnění 
pro veřejnost.
"The usual problems associated with the maintenance of a monument are dramatically exceeded in both cha-
racter and complexity with industrial sites, because they often involve a huge physical expanse and a complex 
structure with a complicated range of diverse  materials. Moreover, they are often laden with toxic substances and 
they were never designed to last for centuries. Shortly before shutting down, a great deal of wear and tear occurs 
at industrial sites for economic reasons. Between shutting down and acknowledgment of the site as a monument, 
several years of vandalism normally occur. Both scenarios might be avoided if only the heritage statut of the site 
were to be identified in a more timely fashion. After becoming a cultural heritage site, there are often very limited 
financial resources available – insufficient to cover the costs of proper maintenance. At the same time, access is a 
high priority for the public authorities. Maintenance and public access are thus forced into an unholy alliance.” 20

V současné době má v Evropě i v Americe památkový statut již poměrně velké množství moderních 
hutních závodů velkého měřítka (Německo, Rusko , Portugalsko, Španělsko, Itálie, Francie, Lucem-
bursko, Česká republika, USA, Japonsko, Mexiko). Poněkud zaostává ochrana hodnot technického 
zařízení (např. i zařízení oceláren) a minoritně používaných výrobních procesů. Tento problém je 
aktuální, stejně jako ukončování výroby v železárnách. 
“Blast furnaces as monuments of industry seem to become a fashion, although measures for long time protection 
and conservation are just in their first experimental stages and have to be developed further. On the other hand, 
the protection of technical processes (...) has not developed on the same scale. Also the (...) machines (...) have not 
been preserved as monuments of this fast changing and rapidly vanishing industry.”21

Obr. 18. Železo a ocel, lokality ERIH                       Obr. 19. Těžba, lokality ERIH

20  “Obvyklé problémy spojené s údržbou památek v případě areálů těžkého průmyslu dramaticky narůstají — areály 
mají často obrovskou rozlohu a zahrnují složité struktury s rozsahem různých materiálů komplikovaných na údržbu. Na-
víc se často topí v toxických látkách a nikdy nebyly navrženy tak, aby trvaly po staletí. Logika hospodaření vede k tomu, 
že krátce před uzavřením se vyskytuje velké množství opotřebení, která se již neřeší. Mezi ukončením provozu a uznáním 
místa jako památky obvykle nastane několik let vandalismu (také ochrana proti vandalismu je nákladná). Včasný zisk 
statutu památky by mohl pomoci odvrátit tyto nepříznivé scénáře. Navíc, po uznání místa kulturním dědictvím jsou 
často k dispozici velmi omezené finanční zdroje, nedostatečné na pokrytí nákladů na řádnou údržbu. Zároveň je zpří-
stupnění veřejnosti vysokou prioritou. Nutná údržba a zpřístupnění veřejnosti se tak ocitají na opačných stranách vah.” 

(BRUEGGERHOFF, GOETZ, TEMPEL, 2007).
21  “Zdá se, že přeměna vysokých pecí na památníky / jejich památková ochrana se stala módní záležitostí, ale opatře-
ní pro jejich dlouhodobou ochranu jsou teprve v prvních experimentálních stádiích a musí být dále rozvíjena. Na druhé 
straně, ochrana technických procesů nebyla rozvinuta ve stejném měřítku. Strojní vybavení tohoto rychle se měnícího a 
mizícího průmyslu často nebylo dochováno a ochráněno." (BRUEGGERHOFF, GOETZ, TEMPEL, 2007).
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4_9 • Stroje jako inspirační zdroj architektury
Vzájemné ovlivňování průmyslu a architektury je téma krásné a velmi obsáhlé. V následujícím textu 
podávám stručné shrnutí hlavních souvislostí mezi tematikou strojů a architektonickou teorií i praxí. 
Na počátku 20. století byly divoké sny o budoucnosti plné pohybu, strojů a techniky. Veškeré lidské 
konání bylo ovlivněno novými pořádky a nejinak tomu bylo i v architektuře. Futuristé oslavovali mo-
derní uspěchanou a rušnou dobu a s nadšením přijali vize Antonia Sant Ellii: La Citta Nuova, vlastní 
koncepci města budoucnosti, představenou v roce 1914. Sant´Elliův text k výstavě, upravený inici-
átorem futurismu Thomassem Marinettim, byl téhož roku publikován jako Manifesto dell Architet-
tura Futurista — Manifest futuristické architektury. Sant´Ellia se v manifestu vymezuje proti všemu 
zastaralému (významné stavby již nejsou katedrály, nýbrž nádraží, silnice, tovární haly, a přihlašuje 
se k modernímu strojovému věku: například schody jsou označeny za zastaralé – vše bude řešeno 
zdvižemi, pravá řešení lidských problémů poskytnou věda a technologie). 
Vizionářskou inspiraci ve strukturách průmyslu a strojů nacházel také konstruktivismus. Vyrostl 
z myšlenky, že dokonalé umění se neobjeví náhodou, je třeba je zkonstruovat. Otec konstruktivis-
mu, architekt a umělec Vladimír Tatlin, zdůrazňoval technickou dokonalost a krásu hmoty, účelnost 
stavby a odmítal jakýkoli luxus. Myšlenky se prolínaly s raným funkcionalismem, jež se formuloval 
paralelně o pár set kilometrů dále.
Také funkcionalismus vyrůstá z podobného pragmatického základu jako průmyslové konstrukce. 
Forma následuje funkci. Avšak univerzalita a kompaktnost funkcionalismu odpovídá spíše inspiraci 
průmyslovými stavbami univerzálními — materiálové volby, minimalismus a kompaktnost a sochař-
ská práce s hmotou pak nacházejí společné průniky ve stavbách sil (viz kapitola nádoby), než ve 
spletitosti strojů. V díle Le Corbusiera lze spatřit mnohé ovlivnění poetikou a logickou strojů: "Dům 
je stroj na bydlení."22 
V 60. letech 20. století, době průmyslového a ekonomického rozmachu a vzrůstající víry v neomezené 
možnosti technologie, vzniklo hnutí Archigram. Jeho členové (Webb, Cook, Heron, Green) proroko-
vali „novou architekturu“, oslněnou technickými možnostmi a životním stylem nové generace. Jejich 
okouzlení stroji a technikou je patrné z mnoha jejich projektů. Jejich nerealizované “biologicko-funk-
cionalistické” urbánní vize, představující město jako živý organismus (orgány — tepny — uzly — lin-
ky — infrastruktura — megastruktura — stavební stroje jako součást struktury — propojení — vstu-
py — výstupy), ve své vizualitě připomínají právě spletité stroje a jejich řetězení do průmyslových 
komplexů.23 

Obr. 20. Věž Internacionály Obr. 21. Plug-in city Obr. 22. Centre George Pompidou

O něco později na tento vývoj navazuje High-tech architektura, která při návrhu stavby dává důraz 
na technickou stránku díla, odhalujíc, jak je stavba konstruovaná a jak funguje. Tyto skutečnosti 
se stavby průmyslové speciální zpravidla nikterak nesnaží zakrýt. Směr formuluje použití vysoce 
funkčních materiálů (ocel, sklo) a akcentované oddělení stavby na konstrukční celky (nosná kon-
strukce, fasáda). Notoricky známou stavbou, realizovanou jako ikona tohoto odstínu pozdní moder-
ny, je Centre Pompidou, architektů Renza Piana a Richarda Rogerse.24  

22  COHEN, Jean-Louis. Le Corbusier: 1887-1965 Lyrismus architektury ve věku strojů.  Berlin: Taschen, 2005.  
ISBN 978-8072096695.
23  Databáze osobností a firem pro FA ČVUT [Online] Dostupné z: https://registr.cvut.cz/da/ —  [2018-10-21]
24  PARTRIDGE, John., REYNER, Banham. Pompidou cannot be perceived as anything but a monument In Archi-
tectural Review [Online]. 3/2012, [2018-10-21]. Dostupné z: https://www.architectural-review.com/buildings/may-
-1977-pompidou-cannot-be-perceived-as-anything-but-a-monument/8627187.article 
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4_10 • Cesta k adaptaci velkých strojů, tendence
Po ukončení provozu hlubinných dolů spočívá jejich další osud v jejich neustálé kontrole, či zasypání 
jam. Podzemní části důlního komplexu nebývají většinou kvůli bezpečnosti zpřístupněny veřejnosti.  
Otázka ochrany a adaptace se týká především toho, co zůstává na povrchu. 
Žádoucí je zachovat pokud možno všechny budovy, zachycující technologický tok zpracování suro-
viny i pracovní proces těžby. Takové areály bývají transformovány na muzeum, některé štoly jsou 
ponechány přístupné.
Nezřídka zachování dolů jako celků není možné — a nově využito pak bývá často to, co je nejvíce vi-
dět – a co se nejvíce liší. Nejmarkantnějším symbolem dolů jsou právě těžní věže – hlavy výtahů, které 
nad zem vytahaly tuny a tuny uhlí, rudy, jiného materiálu. To, že věže vyčnívají, vede k tomu, že jsou 
zachovávány – konzervovány – adaptovány, často jako osamocený artefakt, symbol — část vybavení, 
která je  nejpříznačnější bývalé funkci, je neobvyklá a dobře viditelná — a proto předurčena k roli no-
sitele paměti místa, byť jen symbolického. Zůstávají na místě jako symbol všeho, co se dělo pod nimi.
Podobně také vysoké pece jsou těmi objekty, které hutě symbolizují. Fakt, že při chodu v nich hoří 
žhavé ohně a že při odstavení vyhasnou, z nich dělá nejen svědky útlumu výroby, ale i jeho aktéry.
Příběhy adaptací těžních věží, vysokých pecí a jiných strojů však nemůžeme vyprávět samostatně – je 
nutné je zasadit do souvislostí a zabývat se regenerací celých území dolů. 

• Rozsah a kompozice areálů Velkých strojů: před ukončením provozu a po adaptaci 
Dle výsledků analýzy dochází k žádanému zachování velkého stroje v rámci původního areálu v po-
měrně vysokém procentu případů. Některé velké stroje se však stávají solitéry, ztrácí souvislosti s 
původním technologickým tokem, nebo jsou zakomponovány do nových organismů. 
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Pro podobu adaptací jsou důležité podmínky, ve kterých projekty vznikají, a způsob, jakým jsou ve-
deny (závisející na mnoha proměnných, včetně "národní povahy"). 

Obr. 23. "Odpich" — adaptace nístěje vysoké pece Higashida, JAP     Obr. 24. Volný přístup — Industrial museum Nizhny Tagil, RUS

Uplatňují se výrazně odlišné přístupy — na jedné straně razantní, rychlá a "perfekcionistická" úprava 
monumentu, jež je zpřístupněn jako muzeální exemplář, na druhé straně dlouhodobý citlivý program 
širšího charakteru: „Experience of the last twenty years shows a certain similarity in the saving, conser-
vation and use of blast furnaces plants as monuments. After the end of production there is mostly some 
time of non-activity, with neglect or in the worst case cannibalisation and vandalisation of the plants. 
In the second stage, after political discussions and final acceptance, the raising of funds and developing 
of long term plans, first activities for serious conservation and restoration works start. Some examples 
like Yawata, Sagunto and Hattingen were professionally rebuilt in a short time as monuments and mu-
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seum-pieces, mostly in a „like new“ look. Other examples follow a different approach, as executed in 
Sloss, Nishni Tagil, Völklingen, Duisburg-Meiderich and Vitkovice: In a long-term program, step by step 
conservation and repair works are executed. second approach seems to be more „monument-sensible“ 
and is sometimes cheaper.“25 
Přes odlišné přístupy ve velké míře převažují zásahy s ambicemi trvalého, nebo dlouhodobého zása-
hu — iniciační využití bývá komplikováno nebezpečností struktur, řízené adaptace území jsou nato-
lik komplexní, že jiné než trvalé řešení pozbývá smyslu:

• • Životnost zásahu (či jeho ambice) při adaptaci u objemového typu velké stroje
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Investice do regenerací areálů těžkého průmyslu jsou v drtivé míře trvalého charakteru. U hodno-
cených projektů adaptací se u žádného z areálů neuplatňují pouze dočasná a jednorázová využití — 
spíše je možné vidět takové iniciativy na počátku cest areálů za adaptací.

4_11 • Adaptace Velkých strojů a areálů 
4_11_1 • • Regenerace rozsáhlých území
Pro území těžby a hutnictví je typická provázanost a závislost na nalezištích přírodních zdrojů. Pří-
tomnost těžkého průmyslu ovlivňuje či ovlivňovala v Evropě, Severní Americe i Asii rozsáhlá území,  
čítající stovky kilometrů čtverečních — jejich regenerace je úkolem pro regionální rozvoj národního 
a nadnárodního charakteru.

Analýza adaptací velkých území ukazuje zásadní pravidla pro úspěšnou regeneraci, a to: 
- podpora samosprávy / státní správy / místních občanů / koordinace.
- kvalitně zpracovaný masterplan 
- kvalitní architektura

Systém Emscher Park (IBA), projekt regenerace rozsáhlého území v Porúří, spuštěný již roku 1989,  
představuje jeden z nejrozsáhlejších podniků v přeměně postindustriální krajiny a společnosti. Úze-
mí dotčené transformací se rozkládá na 800 m² a bydlí zde téměř 2 000 000 lidí. 26

Projekt, propojující ozdravnými zásahy území, jež bylo do 80. let 20. století při existenci stovek hutí 
a dolů “železným srdcem Německa”, v podstatě stále pokračuje. Koncept zahrnoval ideu zelené zá-
chranné sítě — vytvoření tras a uzlů industriálních parků či lokalit mezi průmyslovými městy na 
vzdálenosti 70 kilometrů, spojenými jednou celkovou okružní cyklostezkou. Vizionářský  projekt, 
který vznikl díky iniciativě místních úřadů a koordinaci na celostátní úrovni jako prevence úpadku a 
sociálních problémů, byl prezentován jako International building exhibition — IBA. Desetiletý plán 
měl za úkol odstranit ekologickou a socioekonomickou zátěž, pomocí remediace, obnovy a vytvo-

25  „Zkušenosti z posledních dvaceti let ukazují určitou podobnost v zachování vysokých pecí jako památek a jejich 
využívání. Po ukončení produkce nastane většinou čas nečinnosti, úpadku, v nejhorším případě vandalství. Ve druhé eta-
pě, po politickém vyjednávání a přijetí rozhodnutí o zachování monumentu následuje získávání finančních prostředků 
a vypracování dlouhodobých plánů, začínají první aktivity pro záchranné a restaurátorské práce. Některé příklady jako 
Yawata, Sagunto a Hattingen byly v krátkém čase profesionálně přestavěny jako památky a muzea, v očištěném looku: 
"jako nové". Další příklady, jako například Sloss, Nishni Tagil, Völklingen, Duisburg-Meiderich a Vítkovice vychází z 
jiného přístupu. V dlouhodobém programu jsou prováděny krok za krokem konzervační práce a opravy. Zdá se, že druhý 
z přístupů se zdá citlivější a někdy je levnější." (HOEHMANN, 2007).
26  REICHER, C., MILLON, A. (eds.) International Building Exhibition Emscher Park The project 10 years later, Fachge-
biet Stadtebau, Stadtgestaltung & Bauleitplanung. Essen: Klartext, 2009. ISBN 978-3837501070.
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řením nové kulturní sítě. Nastartovaný vývoj již dávno přirozeně převzali soukromé a poloveřejné 
instituce. Ačkoliv místní vývoj zahrnuje i problematické momenty (v současnosti je diskutována ži-
votní úroveň v Porúří, hustě obydleném migranty), region byl v zásadě zachráněn od nepříznivého 
směřování a regenerované průmyslové lokality dostaly novou identitu jako turistické cíle.27

Obr. 25. Mapa Emscher Landschaftsparks http://emscherlandschaftspark-blog.

Regenerace je realizována v rámci udržitelného rozvoje regionu — v souladu s tvrzením, že regen-
erace průmyslové krajiny by měla působit jako vlajková loď ekologie28: "(...) dosáhnout pozitivních 
„změn bez růstu“; předejít další exploataci krajiny a volných městských prostorů; znovu zhodnotit, 
zužitkovat (recyklovat) území a budovy ještě nedávno patřící těžkému průmyslu. Projekty minimalizují 
energetické i surovinové nároky. Nové konstrukce, dostavby, doplňky, stavební i krajinné úpravy, ale 
také nová výroba a veškerá ekonomická činnost člověka v tomto území – to vše má být podřízeno eko-
logickým principům."29

Podobně rozsáhlým územím, zahrnujícím masivní těžební aktivity, je francouzský Bassin Minier 
Nord-Pas de Calais, kde je dohled nad deindustrializací a regenerací území od 90. let také řízeným 
projektem. Území v departmentu Nord-Pas de Calais, jež bylo zasaženo masivní těžbou, se rozkládá 
přibližně na 120 kilometrech délky. S klesající těžbou je zde od šedesátých let řešena otázka revita-
lizace na všech frontách. Výsledkem spolupráce státu a místních samospráv byl komplexní program 
obnovy a konstrukce nové identity — od roku 1984 se tento program snaží region naplňovat. Pro-
jekt zahrnuje obnovu, adaptaci, či muzeální zachování některých dolů, hornických kolonií, krajinných 
prvků souvisejících s těžební minulostí. 

Obr. 26. Těžní věže, Bassin minier de Nord pas de Calais

Regenerace celého systému industriálních areálů a lokalit je jediným způsobem, jakým lze zajistit 
zachování celistvého odkazu a historické informace. Většina projektů je vedena méně progresivně, 

27  ZLONICKY, P., The Emscher Park International Building Exhibition: Goals, Challenges, Achievements in Planning 
in Germany, 10/1999. 
28  KIROVOVÁ, Lucie, SIGMUNDOVÁ, Anna. Ecosystem approach to adaptive reuse of industrial buildings. Paper pre-
sented at the conference Eco-architecture 2014: Sustainable Re-use of Industrial Sites. Sienna, 2014.
29  FRAGNER, Benjamin. Postindustriální krajina in Vesmír [Online]. 178, 2005/3 [2018-10-21]. Dostupné z: htt-
ps://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2005/cislo-3/postindustrialni-krajina.html.



92

než v případě IBA Emscher Park — především ve smyslu uchování kulturního odkazu.30 Zachováno 
je 25 těžních věží a revitalizováno zhruba 20 hald. Takové množství představitelů jedné typologie, 
vzniklých navíc v podobných podmínkách, dovoluje dokumentovat jejich historický vývoj a technolo-
gické variace. Území, čítající 109 lokalit s 353 objekty, bylo zapsané v roce 2012 na Seznam světového 
dědictví Unesco.31 

4_11_2 • • Typ adaptace — škála: recyklace / iniciace / zpřístupnění / regenerace / renovace / 
konverze
Výsledky analýzy ukazují, že areály velkých strojů jsou adaptovány zhruba v polovině případů v rám-
ci stávajících areálů (zpřístupněných či regenerovaných), zhruba v polovině případů se stávají sou-
částí nového území, či výrazně změněných stávajících areálů (konverze).

              Areál         Objekt

27%

27%

46%

Typ adaptace - areál

recyklace

iniciace

zpřístupnění

renovace

regenerace

 konverze

          

30%

35%

35%

Typ adaptace - objekt

recyklace

iniciace

zpřístupnění

renovace

regenerace

 konverze

Samotné objekty velkých strojů jsou adaptovány zhruba ve dvou třetinách případů bez výrazných 
úprav ve hmotách objektu (zpřístupnění, renovace) a zhruba v polovičce případů s úpravami (kon-
verze). V následujících článcích budou představeny jednotlivé přístupy dle této škály, ve vazbě 
na referenční projekty. Adaptace výrobních areálů ve své komplexnosti často kombinují několik 
konceptů a přístupů. Některá území proto představuji i v několika kategoriíc, v odlišném kontextu.  

4_11_3 • • Zpřístupnění, minimální zásahy
• Zpřístupnění, regenerace — nastartování přírodní sukcese 
Jedním z nejznámnějších projektů spadajících do gesce IBA je Landschaftspark Duisburg-Nord. Ná-
vrh architekta Peter Latze zvítězil v soutěži proto, že architekt pochopil význam místa a snažil se 
zachovat co nejvíce ze stávajících struktur. Půdu zamořenou dřívějším provozem ponechal na místě, 
aby byla sanována pomocí fytoremediace. Nejtoxičtější zeminu nechal uložit do stávajících zásobní-
ků. Vodní management byl také pečlivě koncipován, tak aby dešťová voda pomohla zavlažovat dotče-
né území; kanalizační stoka byla proměněna v čisticí systém. 

Obr. 27. Landschaftpark Duisburg — Nord  

Také díky podpoře veřejnosti a důvěře správy mohl autor konceptu parku prosadit názor, že je lepší 
pokusit se odkazu industriální minulosti spíše porozumět, než ho potírat – využít specifickou atmo-

30  Reconversion du bassin minier in Bassin minier — patrimoine mondial [Online]. Dostupné z: http://www.bassin-
minier-patrimoinemondial.org/la-reconversion/ [2018-10-21].
31  Bassin minier du Nord-pas-de-Calais, Patrimoine mondial. [Online]. Dostupné z: http://www.bmu.fr/ [2018-10-
21].
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sféru jako osobitý potenciál místa. Samotná funkce parku na druhou stranu rozvíjí myšlenku nového 
návratu přírody do míst usurpovaných člověkem – využívá již přítomnou sukcesivní zeleň, která nad 
místem sama převzala vládu.32 
Design rostlinného porostu závisel na místních podmínkách. Areál byl rozdělen podle stávajících 
silnic a kolejnic. Tato základní struktura pak byla proplétána sítí chodníků a vodních cest umístěných 
v návaznosti na staré silnice a kanalizace, dešťová voda ze střech je zužitkována v systému pro zavla-
žování. Každý objekt si zachoval svůj původní charakter, ale zároveň tvoří dialog s místem, které ho 
obklopovalo. Pro mnoho původních konstrukcí našel Latz nové využití a zdůraznil specifické progra-
mové elementy. Park existuje už bezmála 30 let.
Území, která pozvolna podléhají zeleni, nalezneme i v mnoha jiných projektech, ať už se zde objevily 
úmyslně, či náhodou. Procházka areálem dolu Zollverein: „The (...) trail is encompassed by the abandoned 
buildings, on which meadows and grasslands started to grow wild: the result is a bizarre, somewhat post-apoca-
lyptic scene whose silence is interrupted only by wildlife, (...)."33

• Zpřístupnění, regenerace — industriální ruina jako dominanta
Klasickým projektem, jež umožňuje nové využití industriálního území "pouhým" zpřístupněním (sa-
mozřejmě za nutnosti složitého řešení kontaminace půd) a ukazuje použití industriální ruiny jako 
nositele identity (bez jejího zpřístupnění — tzn. "chátrající o samotě uprostřed davů") je Seattle Gas 
Park [016 Seattle Gas Works Park]. Po uzavření plynárny u Jezera Lake Union (již 1956) byly od roku 
1963 pozemky odkoupeny městem a bylo rozhodnuto o přestavbě na park. Atraktivní výběžek na 
jezeře byl přitom již roku 1903 označen za vhodné místo pro vytvoření rozlehlého parku prvním 
americkým ryze krajinářským ateliérem The Olmsted Brothers. Lokalita byla navzdory doporučením 
na začátku 20. století odprodána Seattle Gas Light Company a stalo se z ní intenzivně využívané prů-
myslové území.  Rozhodnutí o přeměně na park je možné chápat jako odčinění historického omylu.34

Návrhem byl pověřen krajinný architekt Richard Haag. Ten již během odkupu pozemků zpracoval 
návrh nového parku jako národní soutež pro studenty krajinářství — ze 130 odevzdaných návrhů ani 
jeden neobsahoval zachování pozůstatků průmyslové činnosti.  Navzdory všeobecnému očekávání se 
v reálném projektu, ke kterému byl vyzván v roce 1970, architekt rozhodl zachovat chátrající zplyňo-
vacích věže. Dle svých vlastních slov nezahrnul struktury do návrhu pro jejich památkovou hodnotu, 
ale proto, že parku poskytovaly zajímavý vizuální záchytný bod.35  Tento přístup — kombinovaný do 
různé míry se zpřístupněním ruin (muzeum, či industriální park) je hojný a vhodný, vzhledem k slo-
žitosti udržitelné údržby samotných industriálních ruin.
Mezi referenčními projekty jsou ještě další variace tohoto způsobu adaptace. V brooklynském Con-
crete plant parku [Concrete plant Park  030] jsou ruiny sil a dopravníků zabezpečeny a natřeny — v 
tomto případě nejde o neřízené chátrání ruiny, ale "placement" stále funguje na tomtéž principu. 

• Zpřístupnění, renovace — muzeum, industriální park
Historická vápenka Rüdesdorf byla zpřístupněna pomocí nepříliš náročných úprav — objekty vápen-
ných pecí byly zabezpečeny a bylo mezi nimi vytvořeno množství pozemních či vysutých cestiček, 
zeleni je ponechána volnost. Kamenné objekty pecí umístěné v parku tak působí téměř jako přírodní 
monumenty [028 Rüdesdorf museum park].

• Zpřístupnění, renovace — muzeum — koncept posledního dne  [009 Důl Michal, 010 Důl Wendel] 
Čím dále se industriální stavby (i celá společnost; v našich končinách) vzdalují od doby, kdy se v nich 
opravdu pracovalo, tím exotičtější a vzácnější se stává představa této práce. Zachování celého pro-
středí dolu (nebo jiného industriálního komplexu) v momentu posledního pracovního dne je silný 
způsob, jak nejen přiblížit veškeré fungování specifického prostředí, ale také jak probudit v návštěv-
nících emoce. Prostory jsou ponechány, jak byly, nic není kašírováno. Jako by lidé, kteří zde pracovali, 

32  www.industrialnitopografie.cz [2018-10-21]
33   „Stezka kličkuje mezi opuštěnými budovami a pozemky, které zůstávají ležet ladem a na kterých roste vegetace 
divoce: výsledkem je bizarní, poněkud postapokalyptická scéna, jejíž ticho přerušuje pouze divoká zvěř". MERIN, Gili., A 
photografic journey through zollverein a post industrial landscape turned machine age playground In Archdaily News 
[Online] 8/2014, Dostupné z: https://www.archdaily.com/534996/a-photographic-journey-through-zollverein-a-po-
st-industrial-landscape-turned-machine-age-playground [2018-10-18].
34  Friends of Gas Works Park. [Online]. Dostupné z: http://www.fogwp.org/ [2018-10-21] 
35  (MACKAY, 2016).



94

právě včera odešli a zachovali vše na svém místě včetně špinavých stěn, ohmataného zábradlí, ocho-
zených schodů a oprýskaných nátěrů. Tímto způsobem je “regenerován” jeden z mnoha ostravských 
dolů — Důl Michal. Kombinací různých forem aktivit se zde podařilo zachovat poměrně rozsáhlý are-
ál a postupně provádět památkovou obnovu, jímž principem je zachování původního vzhledu a pati-
ny z doby, kdy byl důl v provozu. Záměrem je, aby technická stabilizace objektů nebyla pro běžného 
návštěvníka prakticky vůbec rozpoznatelná a “péče” o celý areál byla demonstrována pouze úklidem 
cest a chodníků a pečlivou údržbou zeleně, která byla součástí architektonické koncepce areálu.36

Obr. 28. Důl Michal

Pomocí "konceptu posledního dne" je zachováno množství dalších důlních území. Na našem území 
důl Mayrau ve Vinařicích u Kladna, nebo největší francouzský důl Wendel u hranic s Německem.37

4_11_4 • • Konverze areálu
• Regenerace, konverze. Mašinerie těžkého průmyslu jako zábavní a přírodní park
Složité komplexy dolů skýtaly kromě těžních věží mnoho jiné „mašinerie“ — veškerá vedení surovin, 
médií, tepla, daly vzniknout proplétajícím se přepravníkům, zásobníkům, trubkám, sloupům – tuny 
spletitého železa jsou dnes nositeli industriální atmosféry. Míra zachování tohoto „železného šrotu“ 
je diskutabilní – na jedné straně je záhodno zachránit  co největší množství součástí celého okrsku, ve 
své funkční celistvosti – jedině tak může být poctivým dokladem někdejší industriální činnosti a ne 
pouze jejím symbolem. [Vítkovicím je vyčítáno právě přílišné vyčištění komplexu od nánosu všech druhotných 
konstrukcí – a příliš velké zásahy do původní materie areálu jako celku a tendence k popření původní podstaty]38 
Na straně druhé je samozřejmě ekonomika – udržitelnost následné nutné péče – i zodpovědnost vůči 
zdrojům, jež budou muset být vynaloženy na případnou údržbu. Často se odpověď na toto dilema 
skrývá v „jeho zdánlivém neřešení“. Tento přístup je využit i v mnohých lokalitách v Porúří. 

Obr. 29. Sunwheel, Zollverein

36  Vznik a vývoj skanzenu Mayrau [Online]. Dostupné z: https://slon.diamo.cz/hpvt/2004/T/T04_Broskevic.htm 
[2018-10-21].
37  PHILLIPS Kendal R., REYES G. Mitchell (eds.), Global Memoryscapes, The University of Alabama press, 2011. 
ISBN 978-0-8173-8569-9.
38  Dolní Vítkovice možná ještě změní svoji podobu. Památkáři ale s novou vizí nesouhlasí in iRozhlas. [Online]. 
Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/regiony/dolni-vitkovice-mozna-jeste-zmeni-svoji-podobu-pamatkari-ale-s-no-
vou-vizi-nesouhlasi_201604180837_amanourova [2018-10-21].
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Mašinerie a nejasnost prostředí je součástí kouzla, kterými na nás postindustriální prostředí působí. 
Rozsáhlé území dolu Zollverein se stalo ve svém druhém životě „industriálním hřištěm“ — všechny ty 
šikmé dopravníky, trubky vedené ve vzduchu, celá ta změť směrů, je v rámci své regenerace uvedena 
do nových souvislostí — např. ikonické zářící eskalátory (OMA) inspirované stávajícími dopravníky 
— či ještě „doplňována o další atrakce“ — například o Velké vyhlídkové kolo39, díky kterému se pa-
sažéři ponoří hluboko do interiéru koksárenské trouby, aby poté opět vyjeli na povrch a pokochali 
se panoramatem celého Zollverein. Zachování technologických mostů a dalších vedení přitom není 
náhoda, jde o součást generelu, vypracovaného atelierem OMA společně s profesorem H. Bavou: 
„Master plan for the redevelopment of the site, (...) retaining its signature cultural qualities, focused 
on establishing a central axis along the main rail tracks between the coal mine and the coking plant, 
where walking paths, cycling trails and playgrounds intertwine with the vast industrial landscape and 
interact with maintained machinery. (...)"40

Industriální hřiště nalezneme také v rudných zásobnících v Duisburgu: zahrnuje hřiště pro děti, ho-
rolezecké stěny, via ferratu.
Podobně malý projekt adaptace historických vápenných pecí v Andalusii [030 Hornos de calcinación] 
transformuje ruiny pecí na rozhlednu adicí lávek, plošin, cestiček, a vytváří tak ze zapomenutého 
místa "industriální atrakci".

• Konverze — přístavby v areálu, kontrast staré nové
 Osvědčený recept – užití a akcent kontrastu staré — nové může být doplněním přístupu i tam, kde 
je rozvoj na první pohled „živelný“. Kontrast starého a nového se v případě velkých strojů uplatňuje 
spíše v  případě celých areálů, kde se projevuje dosazením novostaveb — také v případě důlní oblasti 
Zollverein [011 Zollverein]  se objevují nové architektonické počiny — většinou nadčasové projekty 
od věhlasných architektů. V práci s objektem je podle mne užití tohoto konceptu obtížné, vzhledem 
k nepříliš častým zásahům přímo do hmot strojů a také díky jejich velmi výrazné vizualitě [025 Bolt 
Tower].

• Renovace a konverze — důl jako část města
Tento přístup vidíme na projektu Genk C-mine [Genk C-Mine; C-Mine expeditie 009]. 

Obr. 30. Plán náměstí Genk C-mine. Nu architectuuratelier

Zatímco v některých případech je parter průmyslového území představen s jizvami, či ponechán 
ve své divokosti, zde došlo k vybudování nového soudobého a „šmrncovního“ náměstí. Materiálově 
citlivý (břidlicová dlažba), ale téměř perfekcionisticky provedený výsledek, uvádí prvky bývalého 
důlního komplexu v nových souvislostech – z fasád okolních důlních objektů činí „kulisy“ nového 
náměstí, dominanty těžebních věží se stávají atrakcí. [viz níže]

39   Sunwheel, pozůstatek výstavy „Sun, Moon and Stars – The Cultural History of Energy“ z roku 1999, 
40  „Master plan pro obnovu lokality záchovává základní kvality komplexu. Jeho koncept spočívá ve vytvoření centrální 
osy podél hlavních tratí a spojení mezi uhelným dolem a koksovnou, kde se potkávají pěší stezka a cyklostezka s rozsáh-
lou průmyslovou krajinou a s nefunkčními, ale udržovanými stroji." (MERIAN, 2014).
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• Renovace a konverze — ocelárny jako platná část města
Kontrast přístupů: [026 Fundidora vs. 016 Seattle Gas Park]
V obou případech zůstávají stroje v místech své bývalé aktivity osamoceny — jsou vybrány jako 
časové kapsle a reprezentanti celých průmyslových příběhů. Území okolo je vyčištěno — vzniká park, 
plocha, která poskytuje obrům prostor pro dostatečný odstup...
Spletitost a materiálová charakteristika strojů činí jejich faktické využití coby přístupných struk-
tur a udržování v odpovídajícím stavu složitým a nákladným — lze se o ně pokoušet (= Fundido-
ra — zde je dokonce “zvýšena užitnost” vysoké pece pro nové využití přístavbou haly), nebo je lze 
zcela ponechat přirozené degradaci. Zabezpečit kolem nich dostatečný prostor, aby se nikomu nic 
nestalo — a učinit tak z jejich pomalé zkázi “slow motion” atrakci (Seattle). V tomto případě hraje 
prim také zneklidňující kontrast hladkého zeleného parku, který je pod kontrolou (města, sekaček a 
zahradníků) a který tu nebyl odjakživa, pod ním se skrývají vrstvy paměti a naprosté bezmoci tváří v 
tvář zubu času pojídajícího někdejší průmyslové titány.

Fundidora park, Monterrey, Mexiko (Dronesta- Seattle Gasworks park, USA (Dronestagram)

•  Renovace a konverze — areál hutí jako nová čtvrť
O několik kroků dále při začlenění hmoty vysokých pecí do struktury nové zástavby zachází projekt 
regenerace  železáren ARBED v Lucemburském Esch-Belvalu. 

Obr. 31. Le cité Belval, foto Les Fonds Belval

Vysoké pece jsou tu začleněny do nově formované uliční sítě a proplétají se mezi novostavbami. Jejich 
hmota tak novou strukturu spoluurčuje. Průmyslové pozůstatky byly očištěny a osekány na základ-
ní objemy, jejich povrch byl opatřen novými nátěry, které mají sice design patiny, ale jsou jim ve 
skutečnosti zcela novým blyštivým pouzdrem. Nové funce jsou určeny na základě léta připravovaného 
generelu — částečně inspirovány sepjetím s bývalým průmyslem (instituty vědy, inovací, techno-
logická centra), částečně snahou o životaschopnost projektu a nově vzniklé lokality (obchod, kultura, 
služby). Taková přeměna je ovšem možná pouze při jasné dlouhodobé vizi, cílené podpoře státu a 
při nalezení významných finančních zdrojů. Přeměna tohoto rozsahu a komplexity je možná jen ve 
vyspělých ekonomikách a se státní vizí a podporou. (projekt XY) “In the examples of Dortmund and Belval, 
adaptive reuse is very dense and intensive. Large areas of these sites will be built up with new, so called future in-
dustries, like laboratories, development centers and offices. The blast furnaces will only remain as historic islands 
confronting a modern neighbourhood.”41

41  „V příkladech z Dortmundu a Belvalu vede konverze k velmi hustému a intenzivnímu využití. Velké plochy těchto 
lokalit jsou věnovány tzv. průmyslovým odvětvím budoucnosti, jako jsou laboratoře a vývojová centra. Vysoké pece jsou 
zachovány jako historické ostrovy uprostřed moderní čtvrti." (HOEHMANN, 2007)
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 • Míra zásahu
Grafy ukazují, že zatímco zásahy do areálů jsou ve velké míře zásadní, či středně intenzivní, úpravy 
samotných velkých strojů jsou spíše minimální či středně intenzivní. Přesto i takové příklady jsou 
k nalezení — a právě zde se jako na vrcholku ledovce  ukazuje nevšední kreativita, se kterou jedině 
lze k takovému úkolu úspěšně přistupovat.

Míra zásahu při adaptaci areálu objemového typu velké stroje (vlevo) a v rámci objemu vel-
kého stroje (vpravo):

              Areál         Objem velkého stroje

6%

35%

59%

Míra zásahu - celý areál

minimální

středně intenzivní

zásadní

                

41%

30%

29%

Míra zásahu - hmota stroje

minimální

středně intenzivní

zásadní

4_11_5 • • Konverze — úpravy objemu strojů
• Konverze — vysoké pece jako dominanta a rozhledna
Vysoké pece jsou — vysoké. Využít je jako rozhledny, pokud to dovoluje technický stav a záměr adap-
tace, je nasnadě. Otázkou projektového a architektonického zpracování se stává zpřístupnění věží 
— jeho bariérovost a především bezpečí návštěvníků — pro zpřístupnění schodů, lávek a ochozů je 
třeba provést úpravy, zajistit bezpečnost všech železných konstrukcí, jež se zpřístupněnými trasami 
souvisí. Zpřístupnění vrcholku veže může lákat k dodatečnému pojednání místa rozhledu, jako je 
tomu v případě Sagunta ve Španělsku, nebo Bolt tower, nástavby umístěné na Vysokou pec č.1 v Dol-
ních Vítkovicích. Zde je podoba přístavby rozhledny diskutabilní — díky “technicistní” estetice není 
na první pohled zřejmé, které části konstrukcí věže jsou původní a které přidané. Navíc poté, co tuto 
hádanku rozluštíme, tápání částečně pokračuje — zatímco sama forma věže je výsledkem funkce, 
přístavba je formální hříčkou. Není tu dosaženo výraznějšího kontrastu, výhodného pro orientaci v 
případě adaptací.

• Konverze  — umístění nové funkce do hmoty těžní věže
Adaptované průmyslové objekty jsou rájem pro horolezce! Lezecká stěna je jedna z nenáročných a 
přitom naprosto evidentně padnoucích funkcí pro všechny vertikální objekty, kterými se to v postin-
dustriálních územích jen hemží. Železobetonový kvádr těžní věže s elektrickou strojovnou dolu blíz-
ko Nowe Rudy [Ścianka wspinaczkowa Szyb Nowy  010] (nedaleko hranic s Českou republikou) byl 
upraven na exteriérovou lezeckou stěnu. Těžní věž zároveň tvoří memento svému dolu — v areálu 
zůstala zachována pouze tato stavba.

• Konverze  — umístění nové funkce do hmoty strojovny
Specifika využití strojovny, jež je přímo spojena s těžní věží, dobře ukazuje projekt Consol 4 [Consol 
4 Gelsenkirchen 011].  Objem strojovny byl ponechán bez vnitřního dělení tak, aby mohlo být zacho-
váno technologické vybavení strojovny — těžní stroj, motor a řemenice. Teprve nad nimi je prostor 
přepatrován pro vytvoření požadovaných místností (v tomto případě zkušebny).
Těžní věž zůstává jako dominanta, je k ní provedena nová přístavba vertikální komunikace.

• Konverze — těžní věže jako zábavná prolézačka
Regenerace věží v Gentu [Genk C-Mine; C-Mine expeditie 009] vyčnívá proto, že se nespokojila s 
pouhým použitím věží coby dominant prostoru, ale jejich potenciál neobvyklého a zábavného prvku
dotahuje do extrému, vytvořením zážitkové trasy, která spojuje věže a bývalé důlní podzemí. 
Tento počin je také skvělý proto, že vysvětluje, jak vlastně samotné propojení s podzemím fungovalo 
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za dob aktivní činnosti dolu. I při této adaptaci se projevil sklon velkých strojů stát se téměř pouťovou 
atrakcí: Trasa C-Mine Expeditie, zážitková nadzemní a podzemní procházka spojuje obě těžní věže a 
některé podzemní důlní prostory. 

Obr. 32. C-Mine Expeditie Obr. 33. C-Mine, periskop Obr. 34. C-Mine, do věže

Trasa je zakončená vyhlídkou na vrcholu vyšší věže, které lze dosáhnout díky novému točitému scho-
dišti koncipovanému v honbě za kontrasten jako čistý bílý novotvar. (válec s kukaní těsně před roz-
hledovou plošinou.)

4_12 • Nejčastější funkce adaptací objemového typu velké stroje:

31%

7%

19%

27%

4%
4%

4% 4%

Velké stroje - Nová funkce 

rekreace

společenské využití

kultura

kultura-muzeum

věda a vzdělání

administrativa

sport

bydlení

Nejčastější nové funkce jsou volnočasové: rekreace, společenské využití a kultura. Velká část areálů a 
objektů je adaptována na muzeum.
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5 • MALÉ STROJE
• technologie • doprava

Malé stroje

Malé stroje jsou nástroji ve větším industriálním celku, ale mnohdy při je-
jich novém využití získávají speciální roli a důležitost. Tato kategorie kromě 
„nebudov“ obsahuje také některá zařízení, jež nejsou pevně spjata se zemí, 
ale jejichž existence byla a je důležitá pro celistvost někdejších (především 
průmyslových) procesů, kterých byly součástí. V technickém názvosloví se ta-
ková zařízení označují temínem „nestrukturální prvek“ (eng. „non-structural 
component“). O zařazení do této kategorie nerozhoduje jen jejich měřítko, 
jež se od Velkých strojů často liší minimálně. Malý stroj je ucelený prvek, 
fyzicky ne zcela závislý na svém okolí. Mnohdy se dá během adaptace fyzicky 
přemístit, často jej lze využit jako monument / připomínku doby / událostí /  
procesů, nebo jen k ozvláštnění veřejného prostoru. 

Pomocná přístavní zařízení
Přístavní jeřáby, výsypky, ...
Důlní zařízení – těžní stroje, přepravníky, pásové dopravníky
Některá zařízení výroby elektrické energie (nosiče)
Lopatky větrných elektráren
Kontejnery
Ruská kola (Ferris wheels)
Horské dráhy
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5_1 • Malé stroje
Objemový typ malých strojů zahrnuje množství rozličných objektů a je nesnadno identifikovatelný.  
Malé stroje jsou stále objekty, jež v průmyslovém či jiném procesu (doprava, zásobování městské 
infrastruktury) zastávají jednu vysoce specializovanou funkci, ale svojí charakteristikou spíše než 
stavbu připomínají technologické zařízení. 
Vzhledem k velmi široké škále možných typologií Malých strojů není možné objemový typ popsat v 
rámci technologické a prostorové analýzy, jako předchozí stroje velké. Mezi Malými stroji tím pádem 
neexistuje ani vedoucí typologie, kterou by bylo možné pro názornost představit, tak jako mezi stroji 
velkými.

5_2 • Charakteristika
Narozdíl od Velkých strojů, které jsou díky svým měřítkům spíše stavbami, nemusí být pevně spjaty 
se svým prostředím. Většinou nezaujímají žádný vnitřní prostor, pokud ano, není původně určen lid-
skému použití. Malé stroje jsou často opravdu — stroje. Jejich měřítko přitom nemusí být vždy "malé" 
— tato vlastnost platí pro objemový typ jako celek spíše v poměru k Velkým strojům, ale např. těžní 
stroje v povrchových dolech či přístavní jeřáby mohou dosahovat úctyhodných rozměrů.
Většina Malých strojů se objevuje v rámci zařízení továren a výroben, ať už jde o budovy univerzální 
či speciální (od potrubních dopravníků v mlýně přes jeřábové dráhy, veškeré stroje zpracovatelského 
průmyslu, k těžním strojům umístěným ve strojovnách těžních věží a dále) — pak jsou součástí jejich 
technologického vybavení, jsou spjata s budovou a s výrobou. U staveb speciálních navíc bývá setře-
na hranice mezi samotnou budovou a jejím vybavením.. (těžní věž a strojovna, vápenná pec, aj.) Jsou 
ale i takové, které se v rámci technologického toku objevují samy za sebe a plní svou roli v exteriéru 
[jeřáby]. 

5_3 • Útlum
Pro zachování celistvosti informace o technologickém toku (památkové hodnoty technických pamá-
tek) je jejich dochování důležité, avšak jejich demontáž z interiérů továren i exteriérů průmyslových 
areálů probíhá často jako první — v rámci "řízeného" vyčištění objektu, nebo živelně díky vandalis-
mu a krádežím pro tržní cenu materiálů pro recyklaci.
Jejich odstranění může být pro nové využití nutné [071 Mövenpick Hotel], často se však zachování vy-
bavení stává součástí konceptu adaptace [069 Watertoren Den Bosch] — posiluje industriální estetiku.

5_4 • Limity a příležitosti, památková hodnota
Malé stroje jsou objekty a prvky, jež jsou funkční samy o sobě — jsou vybavením průmyslových objek-
tů a areálů. Pokud nejsou s prostředím pevně svázány, prakticky to může být výhoda pro jejich nové 
využití — je možné je použít i v rámci zcela jiných souvislostí [035 La Carola Garabia, přístavní jeřáb v 
Bilbau byl přesunut z místa původní služby k novostavbě námořního muzea], jejich zachování coby symbolu 
není tak ekonomicky náročné, jako adaptace průmyslových celků. Nevýhodou však je jejich naprostá 
utilitárnost a zdánlivá repetitivnost: jejich kulturně-historická hodnota není evidentní a často není 
zachování průmyslových komplexů včetně jejich vybavení z mnoha důvodů možné či žádané.

5_5 • Adaptace malých strojů
Pro tento výzkum jsou zajímavé především struktury a stroje, které se objevují v exteriéru, často bez 
vazby na další vnitřní prostředí. Během práce jsem se s objekty, které naplňují tyto charakteristiky, 
setkala především v těchto odvětvích:
Těžba — těžní stroje povrchových dolů, pískoven apod., výsypky, aj.
Energetika — větrné elektrárny, sloupy vedení, aj.
Přístavní zařízení — jeřáby

Díky své "nezávislosti" se malé stroje nemusí při adaptacích potýkat s problematikou devastovaného 
okolí — vystupují samy za sebe. Jsou velmi často použity jako symbol, ikona, pro vytvoření nezvyk-
lých spojení, nebo jako nápaditě recyklovaný materiál. [038 Dětské hřiště Wikado, 039 Re-wind Willem-
splein].
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6 • NÁDOBY 
• sila • vodojemy • plynojemy • 

Nádoby
Nádoby jsou stavby, jež jsou charakterizovány vnitřním objemem a pevnou 
obálkou, často celistvou, bez otvorů.
Jde o stavby původně určené pro skladování, užívané jako dlouhodobý sklad, 
překladiště či zásobárna, např. v rámci inženýrských sítí souvisejících  
s osídlením či dopravou. Nádoby mohly být naplněny pevným (často sypkým), 
kapalným, či plynným obsahem.
Jednou z  nejčastějších nádob jsou sila — objemy původně určené ke skladování 
produktů zemědělství a dalších komodit, například v průmyslu stavebních hmot. 
Jejich rekvalifikace pro nová využití jsou časté a během posledních let prudce 
na vzestupu. 
Zásobárnami v systému inženýrských sítí jsou vodojemy, plynojemy. Také 
adaptace těchto budov pro jiné funkce jsou obvyklé, i jejich konverze mají svá 
specifika, spjatá s původní typologií. Adaptace nádob v souvislosti s jejich ty-
pologií jsou natolik specifické, že se v této kapitole věnuji každému z typů ná-
dob zvlášť.

sila, tanky
vodojemy
plynojemy
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6_1 • Nádoby — sila
Sila jsou nádoby pro skladování sypkých materiálů. Jejich existence je spjata především se zeměděl-
stvím, používají se však také ke skladování mnoha jiných komodit (cement, uhlí, písek). Dále předsta-
vím nejrozšířenější typologii obilných sil.

6_2 • Sila, historie, typologie
Otázka skladování zrna je stará téměř jako zemědělství samo. Samotné slovo silo pochází z řečti-
ny: σιρός – siros, značí jámu na skladování zrna. Jednoduše řešené sklady, později specializované bu-
dovy sýpek a špejcharů, se během historie postupně vyvinuly ve zdokonalenější typologii, jež proces 
skladování a logistiku s ním spojenou maximálně zefektivnila. Skokový posun zaznamenala typologie 
nádob na skladování zrn v souvislosti s průmyslovou revolucí — s rozvojem dopravy a stavebnictví. 
Výsledkem vývoje jsou vertikální nádoby, válcové či pravoúhlé, se zdvižným systémem zásobování. 
Nejrozšířenější představitelé tohoto typu vychází z typologie amerického “výtahu na zrna” (grain 
elevator). Tato betonová sila charakterizuje hra oblých a pravoúhlých tvarů — kombinace zásobníků 
(většinou válcových) a strohých výtahů a technických budov. 

Obr. 35. Půdorys a řez, Port authority terminal, Brooklyn, NY

Novodobá obilná sila se typicky skládají z následujících částí: 1

Hlavní budova — často nad výtahem, nad střechou hmoty sila. Zrno je zde přijato, zváženo, tříděno.
Distribuční podlaží — zcela nahoře. Prostor, kde dochází k rozdělování zrn do jednotlivých košů. 
Pohyb zrn je zajišťován dopravníky, jež je odvedou do určených “trychtýřů”nad jednotlivými zásob-
níky sila. Zde je krouživým pohybem zrno sesypáno do zásobníků. Fasáda tohoto patra je obvykle 
opatřena mnoha otvory za účelem zajištění dobrého větrání — prach, vznikající při pohybu zrna, je 
náchylný ke vznícení. Prostory jsou přístupné obsluze.
Zásobníky — skladovací prostor sil. Zásobníky jsou nejčastěji válcové, mohou však být i mnoho-
úhelníkové apod. Vnitřní “křížové” zásobníky vzniklé průniky jsou také využity (je to jedna z výhod 
použití betonu jako konstrukčního materiálu — např. u zásobníků kovových toto nelze), při obvodu 
sil jsou někdy instalovány ještě zásobníky půlkruhové, přilehlé. Dna zásobníků bývají skloněná pro 
lepší vysypávání zrn. 
Pracovní podlaží — v přízemí budovy.  Podlaží, kde dochází k vysypávání skladovaných zrn a jejich 
další distribuci. Prostor je do exteriéru často maximálně otevřený, s okny na všech stranách (znovu 
kvůli větrání a zamezení možnému požáru), avšak jeho interiér je artikulován skloněnými dny zásob-
níků a protkán nosnou konstrukcí masivních sloupů podpírajících celou tu sílu nad nimi. 

1  Mahar-Keplinger, Lisa. Grain elevators. New York: Princeton architectural press, 1992.

distribuční 
podlaží
zásobníky

pracovní 
podlaží

základy

zásobníky

vodní tok 
(ramena)

hlavní budova
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Základy — piloty betonových sloupů vynášející sila mohou při vodních březích zasahovat až do stej-
né hloubky, jako je výška sila.
Námořní ramena — u sil stojících při vodních březích — kloubové trubkové dopravníky sloužící k 
nákladu zrna přímo z lodí

• Sila v Buffalu — zrození nové typologie
Zhmotnění moderní (americké) typologie sila (grain elevator) je výsledkem zdokonalení procesu přepravy 
zrn na rozmezí Velkého Jezera a kanálu Erie v americkém Buffalu (svého času — kolem roku 1858 — bylo Buf-
falo jako přístav s největší trhem s obilím přezdíváno “The great gate of Ceres”, tedy něco jako “Velká cereální 
brána”). Dnes tvoří sbírka stále zachovaných železobetonových sil svým rozsahem světový unikát.

Obr. 36. Buffalo riverbanks kolem roku 1900 Obr. 37. Soubor sil kolem Buffalo river r. 2015

Pomalý průběh ruční nakládky a vykládky obilí mezi loděmi rozdílných velikostí, jež se pohybovaly na jezeře 
a na kanále, komplikovala také častá potřeba v mezičase obilí uskladnit. Proces byl revolučně zefektivněn 
místním podnikatelem Josephem Dartem v polovině 19. století. Jeho vynález “kbelíkového výtahu na zrna”, 
přemísťujícího obilí přímo z lodí do vertikálních zásobníků, dal vzniknout nezvyklým vertikálním stavbám na 
skladování zrn podél trasy výtahu.2

Obr. 38. The Great northern elevator, Buffalo, 1897

6_3 • Útlum
Důvody, pro které dnes sila pozbývají využití, jsou vesměs totožné s důvody, jež způsobují ztrátu 
původní funkce pro průmyslové budovy obecně  — reorganizace a přemístění produkce, globalizace, 
změny ve způsobech dopravy, snaha o omezení doby skladování (v rámci minimalizace nákladů).

6_4 • Charakteristika a druhy sil: lokalizace, druhy sil, geometrie, měřítka, materiály, propust-
nost stěn, kompozice v krajině
Sila se liší svou lokalizací, materiálem a měřítkem (přičemž tyto proměnné jsou často provázané). 
Menší rurální (hlavně severoamerická) sila jsou dřevěná, existují i případy zděné, betonové. V Evropě 
vídáme u menších zemědělských produkcí sila prefabrikovaná kovová. Šíře typologie dala vzniknout 
i jiným experimentálním typům — na obrázku níže například vzácné šikmé vernakulární silo s vy-
kládkou přímo do železničních vagónů. 

2  BROWN, William. American Colossus: The Grain Elevator, 1843 to 1943. Brooklyn, NY: Colossal Books, 2015 
(2nd). ISBN 978-0578012612.
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Urbánní věžová sila o zcela odlišné kapacitě, se nachází v dopravních uzlech. Jejich zásobníky mohou 
být kovové, či zděné — tyto materiály, používané v počátcích, však nakonec téměř úplně nahradil 
železobeton, jehož použití nese pro tuto typologii  řadu výhod.  
Sila jsou především článkem v řetězci produkce a zpracování potravin. Jejich měřítko souvisí s cel-
kovým logistickým procesem a jejich úlohou v něm. Menší sila jsou lokálními sběrnami, ukládajícími 
zpracované obilí. Větší sila, nazývaná urbánní — se většinou nachází ve městech, či u nich. Sila byla 
často stavěna i při okrajích městské zástavby apod. — při dopravních uzlech, u dálnic, u nádraží. 
Velké množství sil bylo postaveno v uzlech říční a námořní dopravy, v přístavech. Dále se tyto stavby 
mohou nacházet samostatně v krajině. 
Sila jsou také součástí mnoha výrobních areálů, koncovým nástrojem skladování technologického 
toku výroby v potravinářství — např. mlýnů, ale také zpracovatelských průmyslů jiných komodit 
(např. stavební materiály, cementárny). V tom případě jejich měřítko odpovídá kapacitě výroby a 
dopravního řešení. Sila mají nepropustné plné stěny, otvory do obálky staveb se nachází pouze v dis-
tribučních či pracovních podlažích. Sila pro ukládání cementu či vápna se nachází v blízkosti výroby.
Tanky jsou kovové spíše nízké nádoby a slouží především ke skladování kapalných materiálů, napří-
klad ropných produktů. Vyskytují se především v blízkosti rafinérií a podniků pro zpracování ropy, 
případně v dopravních uzlech. Jde o velmi věcné utilitární objekty, jejich stěny z tenkého válcovaného 
plechu jsou plné.

6_5 • Příležitosti a limity pro adaptace sil
Většina adaptací sil na novou funkci upravuje železobetonová sila, proto jsou příležitosti a limity 
specifikovány pro tuto materiálovou variantu.

• Limity
Mezi hlavní nevýhody sil patří jejich kompaktní konstrukce a vertikalita. Přístup přirozeného světla 
se dá vyřešit doplněním otvorů do obálky, ale řezání do masivní konstrukce sil je proveditelný, ale 
pracný a ekonomicky nákladný proces, náročný na přesnost provedení. Je také třeba mít na paměti, 
že vytvořením otvorů se zásadně změní statické působení sila. 
U soustav nádob se nová funkce musí dispozičně vyrovnat se složitým přístupem světla — i pokud 
jsou otvory vytvořeny do krajních nádob, nepřivedou světlo až doprostřed. 
U jednotlivých nádob — zásobníků — je třeba mnohdy počítat s nevelkým průměrem / délkou strany 
u ortogonálních sil — do kterého může být problém v nové dispozici vměstnat programové požadav-
ky. Také přepatrování zásobníků a vybudování vertikálních komunikací je náročný počin. [Postavit 
novostavbu srovnatelných rozměrů s železobetonovou nosnou konstrukcí však nemusí být o nic jednodušší pozn. 
aut.] Nezanedbatelným problémem je degradace stavebního materiálu. Některá železobetonová sila 
stojí už přes 80 let, až na výjimky není údržba exteriérových stěn zásobníků nikterak běžnou zále-
žitostí. Působením povětrnosti se vrchní vrstvy betonu mohou odlupovat a obnažená výztuž může 
korodovat. Před rekonstrukcí bývá nutné provést důkladnou analýzu stavu nosné konstrukce sila.

• • Příležitosti
Některé vlastnosti, které limitují adaptabilitu sil, jsou zároveň jejich silnými stránkami: Díky masivní 
konstrukci dovoluje únosnost objektů různé nástavby a přístavby. 
Také vertikální kompozice sil je důležitá — díky své výšce jsou sila vidět a tím pádem se stávají iko-
nickými součástmi svého okolí (ať už sídel, či volné krajiny). Fakt, že jsou “na očích” a že jsou pova-
žovány za jasnou součást sousedství / panoramatu, jim může dopomoci na cestě od záchrany před 
demolicí až k novému využití.
Motivace k adaptacím sil se skrývá i ve vysokých nákladech případné demolice.
Jednou z nejvýznamnějších příležitostí je vlastnost, související s typologií nepřímo: jejich lokace. 
Sila se často nachází při křížení dopravních uzlů, ve funkčně důležitých místech v rámci sídel, u ná-
draží, v přístavech, u umělých vodních kanálů apod. (V Severní Americe úzce souvisela existence sil s 
lodní dopravou na Velkých jezerech). Sila se tedy často objevují na březích řek a moří a při důležitých 
cestách. Taková místa zůstávají důležitá ve struktuře sídel i krajiny i po transformaci trhu. Rehabili-
tace přístavů a tvorba veřejných prostorů při březích vodních ploch i toků v evropských, amerických 
i asijských městech jsou současnými urbanistickými trendy. 
„With most of the industry relocating over the last few decades, the postindustrial sites provide ideal locations for 
urban redevelopment to increase density for the city.“3

3  (MANAHAN, 2015)
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Sila v nové roli se stávají součástí nového obrazu rehabilitovaných území v současném životě dotče-
ných měst (Kodaň, Stockholm), nebo se na novou roli připravují (Buffalo).
Regenerace přístavů vznikají také na rozmezí území, jež dosloužila a kde ještě probíhá průmyslová 
činnost (Auckland).

Obr. 39. Silo park Auckland, regenerace waterfrontu — kontakt s přístavem 

6_6 •  Sila jako inspirační zdroj architektury
• Americká sila — evropská inspirace: sila jako obhajoba i Achillova pata moderny
Během prvních dekád 20. století Evropa často hledala v americké kultuře a jejím racionálním charakteru 
inspirační zdroje. Amerika působila jako posel nového věku, modernity, mechanizace, efektivity — a také 
jako prostředí nakloněné vzniku nové svobodné estetiky — ovzduší zde bylo oproti Evropě “osvobozené” od 
tradic. Vývoj industriálních staveb nového věku, jejichž forma přísně sleduje technologickou jednoduchost, 
okouzlil evropské architekty natolik, že některé z nich zařadily mezi inspirační zdroje moderní architektury: 
“Engineers had produced what architects had not, could not: totally unselfconscious architecture. Having no pre-
-conceived notions of form, the forms the engineers did produce were true to the physical laws of nature, of the 
materials they worked with. These laws were the same everywhere, in Berlin as in Buffalo. Here was the seed of a 
universal, international style. The engineers, in their innocence, had reinvented architecture.“ 4

Fotografie sil, oslavovaných jako zhmotnění formy vzešlé z funkce, poprvé publikoval Walter Gropi-
us ve výroční knize Jahrbuch des Deutschen Werkbundes v roce 1913. Článek o inspiračních zdrojích 
nového vidění architektury, nazvaný Rozvoj moderní průmyslové architektury5, doplnil fotografiemi 
jedenácti sil (šlo o tato sila: Buffalo: Dakota and Great Eastern Elevators, 1901, Washburn Crosby 
complex, 1903—1909; Minneapolis: Washburn Crosby complex; Baltimore: Ohio railroad complex; 
Montreal: Grand Trunk Pacific Elevator, 1903; Thunderbay: Grand Trunk Pacific Elevator 1908; Bue-
nos Aires: Bunge y Born, 1904; Bahia a nakonec čtyři obrázky sil “odněkud z Jižní Ameriky") a ko-
mentářem: “Americká a kanadská sila ... působí téměř stejně impozantně jako stavby starověkého Egypta”.6  
Sila (společně s jinými industriálními stavbami — např. “daylight factories”) se od tohoto momentu 
stala “argumenty moderny": “Before this publication by Gropius, grain silos were only mere containers of gra-
in.” 7 

Reyner Banham ve svém díle8 upozorňuje na pikantní fakt, že evropští architekti byli okouzleni toliko 

4  "Inženýři stvořili, co se architektům nepodařilo, nemohlo podařit. Naprosto upřímnou, spontánní architekturu. 
Nemajíc žádná naučená očekávání ohledně formy, tvary, které vytvořili, byly pravdivé tváří v tvář přírodním zákonům a 
použitým materiálům. Tyto zákony byly stejné v Berlíně, jako v Buffalu. Bylo zaseto sémě univerzálního, mezinárodního 
stylu. Inženýři ve své nevinnosti vynalezli novou architekturu." TIELMANN, Tim. Buffalo’s unusual claim to architectu-
ral fame. [Online]. Dostupné z: http://greaterbuffalo.blogs.com/ [2016-10-21].
5   GROPIUS, Walter. Die Entwicklung Moderner Industriebaukunst in Die Kunst in Industrie und Handel. Jahrbuch des 
Deutschen Werkbundes. Jena: Eugen Diederichs, 1913. s. 17–23
6  (BROWN, 2015)
7  "Před Gropiovou publikací byla sila pouhými nádobami na zrna." GIEDION, Siegfried. Walter Gropius, New York: 
Dover, 1992. ISBN 978-0486271187. s. 22
8  (BANHAM, 1986)
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plochými obrazy sil — fotografickými reprodukcemi staveb, jež nikdy ve skutečnosti nespatřili. Sila 
osobně dokumentoval teprve Erich Mendelsohn, který navštívil Buffalo přímo za tímto účelem v roce 
1924. Svoji fascinaci vyjádřil v dopise své ženě: “(...) I took photographs like mad. Everything else so far now 
seemed to have been shaped interim to my silo dreams.”9 
Banham pokračuje: “(...) evropští avantgardisté fascinaci jednoduchými tvary neopřeli o opravdovou znalost 
typologie, jež tuto formu stvořila — spíše než tvary, které byly vytvořené dle přírodních zákonů byli okouzleni 
formami derivovanými ze zákonů trhu. Jejich vize architektury byla utopistická.”10 
Deset let po Gropiově publikaci sil vydává Le Corbusier svůj manifest Vers une Architecture Gropiovy 
fotografie sil ve svém díle přetiskuje (aniž by mu za jejich dřívejší publikaci přiznal kredit) a komen-
tuje: „Ne poursuivant pas une idée architecturale, mais simplement guidés par les effets du calcul (dérivés des 
principes qui gèrent notre univers). (...) Voici les silos et usines américaines, magnifiques prémices du nouveau 
temps. Les ingénieurs américains écrasent de leurs calculs l‘architecture angonisante.“ 11 Pro posílení dojmu 
modernity a zprávy o vítězství funkce nad formou fotografie dokonce “retušuje” za použití kvaše.12 
Odstraňuje z Gropiem použitých snímků jihoamerických sil znaky dekorace a zachová na nich pouze 
přímky a úhly. Reprezentace sil se stává obětí manipulace a zároveň ikonou moderní doby. 

Obr. 40. Le Corbusierem upravená jihoamerická sila, 1923   Obr. 41. Erich Mendelhson: Amerika, 1924    

O několik desítek let později, po odhalení této úpravy, označuje americký teoretik Dave Tell způsob 
použití sil jako referencí a především manipulaci s jejich vyobrazením jako předzvěst postmoderny 
— upozorňuje na fakt, že tři významní teoretici postmoderny použili kauzy sil jako důkazu o “poma-
tenosti” moderny. "(...) grain elevator photographs were covered with gouache, which made them lousy symbols 
because they didn’t correspond with any actual grain elevators in the world. To the great minds of the 1970s, the 
now fraudulent grain elevator photographs — once icons of modernity — suddenly appeared as evidence that 
modern architecture was misguided and that a new style of architecture was needed, as was a new way of thin-
king. Charles Jencks (...) called it “Post-Modernism” and explained the new term by (...) and critiquing Le Corbu-
sier’s grain elevators. Two other theorists, Robert Venturi and Fredric Jameson, were less dramatic, but they, too, 
announced the advent of postmodernity by critiquing Le Corbusier’s grain elevators. (...) Simply by following the 
re-publication of these photographs, you can learn really interesting things about what was modernity and what 
was postmodernity. And why postmodernity seemed relevant, even urgent, in the early 1970s.” 13  

9   "(...) Fotografoval jsem jako šílený. Vše, co jsem doposud viděl, jako by pouze tvořilo cestu za mým snem o silech.”
Citace Ericha Mendelsona z dopisu jeho ženě, převzata z díla: (BANHAM, 1986)
10  (BANHAM, 1986)
11   "Nesledujíc architektonické ideje, ale jednoduše vedeni logikou počtů a tedy principy, které řídí náš vesmír (...) Zde 
tedy máme americká sila a továrny, velkolepé plody nového věku. Američtí inženýři přemohli se svými propočty naši pro-
šlou architekturu." LE CORBUSIER. Vers une architecture. Paris: Editions Flammarion, 2008. ISBN 978-2081217447
12   COHEN Jean-Louis. Introduction in Le Corbusier, Toward an Architecture, Los Angeles: Getty Research Institute, 
2007. s. 8.
13   "Fotografie sil byly retušovány, což z nich udělalo mizerný symbol — neodpovídaly ničemu, co by skutečně na světě 
existovalo. Kolem roku 1970 bylo již nastřádáno dost pochyb okolo základů moderny. Odhalení podvrhu, jež rozcupo-
valo někdejší ikony modernity, jako by jasně ukázalo, že moderní architektura byla pomatená a musí vzniknout zcela 
nový styl stavění. Charles Jencks jej nazval Post-modernou (...) Dva další teoretici, Robert Venturi a Fredric Jameson, 
také oznámili příchod postmoderny společně s kritikou Le Corbusierova veletoče se sily. Tito tři teoretici, každý zvlášť 
a přitom dohromady, použili skandál s retušovanými sily jako záminku k soumraku moderny. Pouhé sledování příběhu 
opakovaného publikování těchto fotografií nám odhaluje zajímavá zjištění o jádru moderny a osvětluje, proč byla v 70. 
letech postmoderna nejen relevantní, ale žádoucí."
TELL, Dave. The Rise and Fall of a Mechanical Rhetoric, or, What Grain Elevators Teach us About Postmodernism. In 
Quarterly Journal of Speech, 2014/100-2 , s. 163-185
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Ačkoli zanechává tato epizoda z historie architektury poněkud rozporuplné poselství, jisté je, že mo-
numentalita, racionalita a zároveň jinakost sil působila jako silný inspirační zdroj. 

• Brutalismus
Syrovost materiálů, jednoduchost forem a respektování funkční logiky patřily také mezi inspirační 
zdroje brutalismu. Jiná motivace ale podobná východiska, jako u průmyslové výstavby, vedla ke stav-
bám, jejichž „pravdivá a proto brutální“ estetika si s čistě průmyslovými provozy nezadá.
Není tedy divu, že existují brutalistní stavby, u nichž jako by nebylo jisté, zda nevznikly jako konverze 
staveb průmyslu. Brutalistní stavby navíc stejně jako stavby průmyslové bojují s nedostatečně rych-
lým pochopením jejich hodnoty.  Na obrázku je porodnice v Chicagu, zdemolovaná v 90. letech. Jde 
o čtyři křídla „šestinedělí“, kde matky na pokojích odpočívaly po porodu — dispozice měla dovolit 
rychlý kontakt mezi matkou a nemluvnětem, jež bylo v péči sester v centru stavby.

Obr. 42. Prentice Women´s hospital, 
Chicago, Bertrand Goldberg, 1975 wiki                      

Obr. 43. Alvar Aalto, silo Topilla, Oulu

• Sila a architektura — silo jako předmět architektovy invence
Existují vzácné příklady sil, jejichž design nebyl zcela utilitární, ale vycházel i z autorovy invence. Zde potom 
může dojít k opačnému efektu, kdy forma sila připomíná jinou typologii, například chrám v případě sila v Oulu 
architekta Alvara Aalta.

• Sila a architektura — poznámky ze současnosti
Také v současné architektonické teorii trvá zájem o tyto monumentální stavby, především v souvis-
losti s jejich novým využitím.14 Tomuto tématu se věnuje i množství diplomových prací.
Zajímavé jsou souvislosti s hledáním nových řešení pro skladování potravy. V roce 2015 byla v 
Bauhausu v Dessau pořádána výstava  “In Reserve: Concerning the Architecture of the Reservoir” a 
s ní spojený tříměsíční výzkumný program “Running on reserve — Architectures of the reservoir”, 
jenž si mimo jiné kladl otázky ohledně vlivu architektury skladování na vývoj architektury v minu-
losti a současnosti. Výzkum se opět vrací k Buffalu — sdílená fascinace s architekty avantgardy 20. 
let je obohacena současným pohledem na věc. Mimo jiné díky řadě rozhovorů s dnešními uživateli 
Silo City. 15

Zajímavý je pohled na současnou architekturu skladování potravin. Ta je ve studii reprezentována 
“apokalyptickou” Globální semennou bankou (Svalbard Global Seed Vault), inaugurovanou v roce 
2008 v severním Norsku. Její existence se pojí s problematikou udržitelného rozvoje — produkce, 
logistika a skladování potravin představují jednu z nejdůležitějších výzev současnosti.
Projektem, jenž budí pozornost, je konstrukce Swissmill Tower Zurich ve Švýcarsku, aktuálně nejvyš-
ší silo na světe, jež bylo dokončeno v roce 2015 v srdci města, v návaznosti na funkční mlýny — a dří-

14  KELLY, Miriam. Following Function: Putting the Industrial Buildings that Inspired the Modernist Movement Back 
to Work. In Docomomo International [Online] 10/2014,  Dostupné z: http://www.docomomo-us.org/ [2016-10-21].
15  THOMAS, Katie. AMHOFF, Tilo. BEECH, Nick (eds.). Industries of Architecture. Oxon: Routledge, 2015. ISBN 978-
1315670362.
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ve realizovaná sila. Výška sila dalece převyšuje zástavbu v okolí, legitimizace tohoto faktu je částečně 
argumentována průmyslovým účelem. Jejich jižní stěna je pokryta fotovoltaickými panely. Realizaci 
provázelo mnoho občanských protestů. Naše společnost je zvyklá spíše na průmysl mizející na okraje 
měst a mimo území našich států, masivní výstavba speciální průmyslové stavby v centru města je pro 
ni šokující.16

Podobně kontroverzním dojmem působí novostavba Landesarchiv NRW v Duisburgu. Původní skla-
diště z třicátých let 20. století, nacházející se v přístavu v Duisburgu, bylo v roce 2014 přestavěno na 
areál zemského archivu spolkové republiky Severní Porýní – Vestfálsko. [nejde tedy o silo - sklad zrna, ale 
sklad dokumentů  ] Stávající památkově chráněná etážová budova skladu byla doplněna věží vysokou 
76 metrů o 50 podlažích, ve které je umístěn depozitář zemského archivu. Přístavba je formálně po-
jata jako masivní minimalistická hmota se sedlovou střechou. Jednoduchou formu ještě zdůrazňuje 
skutečnost, že fasády přístavby z režného zdiva jsou bez oken. Vznikla tak nová výrazná dominanta 
širokého okolí, která kromě hmoty vybočuje také svou intenzivní formou, byť navazující na původní 
objekt.17

Obr. 44. Swissmill tower Zurich Obr. 45. Landesarchiv NRW Duisburg 

6_7 • Adaptace sil
První — ojedinělé — konverze sil byly realizovány již v 70. letech [042 Quaker square Ohio], avšak pra-
vý boom nového využití sil nastal po roce 2000. V současné době se stále množí realizace adaptací, 
rozšiřuje se škála nových využití a zvyšuje se hravost architektonických řešení. Zvyšuje se také zájem 
veřejnosti o tuto typologii, vznik různých aktivit spjatých se sily, iniciační a nízkonákladová využití, 
sila slouží jako “plátna” k velkým murálům apod. Důležitá je v tomto vývoji i již zmiňovaná lokace sil, 
která často jejich potenciál nabídne v místě vhodném k regeneraci. 
Možnosti nových funkcí pro sila jsou široké, škála přístupů k jejich konverzím z hlediska architekto-
nicko-konstrukčního je pestrá a lze na ní skvěle demonstrovat princip výzkumu této disertační práce. 
Narozdíl od velkých strojů nejsou sila vždy nutně provázána s dalšími provozy. Jejich adaptace a kon-
verze díky tomu nejsou tak výrazně svázány s osudem jejich původního prostředí — regenerace okolí 
samozřejmě zvyšuje jejich šanci na adaptaci, ale tím, že jde často o solitéry [ať už původem či osudem 
— často jde o jediné zachované objekty průmyslových brownfieldů], odpadá složitá otázka údržby mnoha 
degradujících objektů, tak jak v areálech velkých strojů.
Nová využití sil jsou představena dle jejich vzrůstající náročnosti na úpravu stávající materie. Tato 
škála graduje od nestavebních, “měkkých” nových využití, často nízkonákladových, po stavebně vel-
mi náročné renovace.

6_7_1 • • Typ adaptace — škála: recyklace / iniciace / zpřístupnění / regenerace / renovace / 
konverze
6_7_2 • • Iniciace, zpřístupnění
• Iniciace — silo jako socha / dominanta  /  nositel uměleckého díla
Silo se ve své hmotě a rozsahu stává  “prázdným plátnem” — prostorem pro realizaci uměleckého 
díla. Motivace mohou být různé, prostředky také. Sila jsou pomalovávána obrovskými nástěnnými 
malbami, nasvětlována, zní v nich hudba industriálu. Východiska se pohybují od prezentace sila coby 

16   Swissmill_Tower [Online]. Dostupné z: http://www.wikiwand.com/en/Swissmill_Tower [30.10.2016].
17  Landesarchiv NRW Duisburg [Online].Dostupné z: https://registr.cvut.cz/sgs/dvd_master/karty/r000483.html 
[30.01.2019].
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zbytkového materiálu kapitalismu a jeho využití jako prostředku environmentálních a socioekono-
mických „burcujících“ aktivit [043 Stored Potential Omaha], po propagaci uměleckých událostí ve městě 
[044 Giants Vancouver], přes čirou reklamu. [sila betonárky Zappa jsou malována pro "veselou náladu", vedou-
cí ke zdánlivému zmírnění negativních asociací průmyslu — ale především pro reklamu: "Typickým poznávacím 
znamením našich betonáren a automobilů je nepřehlédnutelný barevný nátěr, který vás nenechá na omylu, s kým 
máte tu čest."]18. Propagace sil samotných a iniciace jejich využití jako jedna z nutných fází k jejich 
záchraně / adaptaci je k vidění v Buffalu. [041 Kaleidoskop Buffalo]. Využití nevšední postindustriální 
atmosféry pro umělecký počin bylo možné zažít v opuštěných silech v Montrealu [audio instalace 042 
Silophone Montreal], která však nadále chátrají. Sila se nabízí jako platforma k vyjádření díky své pro-
storové výraznosti a přítomnosti v organismu měst. Sila přitom nemusí být ani zpřístupněna. Stačí, 
že jsou vidět.

• Iniciace, zpřístupnění — silo jako socha / dominanta / symbol / součást veřejného prosto-
ru.
Zpřístupnění sil a jejich okolí veřejnosti s sebou nese již známé otázky bezpečnosti, nutné údržby, 
případně spojené s určitými stavebními zásahy. Míra této péče může být velmi různá.
Silo city v Buffalu [040 Buffalo Silo city] je ukázkou zpřístupnění s minimální náročností. Sila byla ro-
manticky odkoupena majitelem sousední kovozpracující továrny, aby dostala šanci být zachována a 
znovu využita jako okrsek. Sila a jejich okolí byly s pomocí neziskové aktivity vyklizeny, dále vše zů-
stalo, jak bylo. Kolem sil stojí děravý pletivový plot, je slyšet lomoz z několika stále funkčních provozů 
v okolí. Místo je nárazově zpřístupněno k akcím, jež většinou přichází zvenčí. Nic víc, nic míň. 
Zpřístupnění sil s minimálními úpravami a jejich použití jako nositelů paměti místa může být i sou-
částí koncepce projektů daleko propracovanějších a náročnějších regenerací.
V projektu Silo Park [046 Silo park Auckland + Jellicoe Harbor] byl na pobřeží v kontaktu s funkčním 
průmyslovým přístavištěm vytvořen městský park. Náročné krajinářské úpravy, nové povrchy, vodní 
prvky, nová zeleň — a v centru všeho šestice minimálně upravených sil (patina stěn byla ponechána, 
stěny byly jen povrchově upraveny z bezpečnostních důvodů, sila byla proříznuta v kontaktu se zemí, 
je v nich vstup do podzemního veřejných toalet. Večer se stávají plátnem pro letní kino.
Adaptace olejového tanku v Helsinkách [045 Silo 468] si sice vyžádala zásah do obálky sila, ale svým 
principem spadá do této kategorie. Je uměleckým počinem a zároveň marketingovým tahem města, 
upozorňujícím na novou výstavbu v okolí. Vzniklý veřejný prostor pracuje s principem „placemakin-
gu“ — umístěním dění do existujícího prostoru vytvoříme nevšední atmosféru.19 Principem tohoto 
způsobu adaptace je přiřazení nové role pro stávající objekt ve veřejném prostoru, úprava jeho okolí, 
uvedení objektu do nových souvislostí. 

Obr. 46. & Obr. 47. Placemaking: Silo park Auckland, Silo 468 Helsinki
6_7_2 • Konverze
• Konverze, renovace, přístavby — využití stávajícího objemu sila bez stavebních úprav
Vložení takové funkce, která nevyžaduje stavební úpravy v obálce sila, usnadňuje nové využití ob-
jektu po technické stránce. Příkladem takového postupu je realizace lezecké stěny [048 MJC Le Silo]. 
Utilitární stavba při kraji malého města byla renovována a upravena pro novou funkci kulturně-spor-
tovního centra městečka. Hmota sil byla pouze opravena a natřena a v interiéru byla zrealizována 
lezecká stěna.  Pro vhodnou funkci je také možné využít jen některé části sila a doplnit objekt zásadní 
přístavbou — odpadá ekonomická náročnost stavebních úprav celé hmoty sil, zůstává efekt zpřístup-

18  http://www.zapa.cz/uvod/ [30.01.2019].
19  (MANAHAN, 2015).
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nění a využití sila a jeho marketingové působení. Takto bylo realizováno lezecké centrum Allez-up v 
kanadském Montrealu [049 Allez up]. Projekt těží z nevšednosti sil, aniž by se při jeho realizaci inves-
tor musel vypořádávat s ekonomickou náročností celkové rekonstrukce sil.
Jediný z vybraných případů adaptací sil pochází z Asie, jde o architektonickou kancelář, umístěnou do 
sil bývalého pivovaru [050 Silo top studio]. Kancelář využívá s mírnými úpravami prostory distribuční-
ho podlaží. Hmota jedné z nádob, umístěné pod nimi, architekty inspirovala k umístění prostorového 
vtípku — rampy, vedoucí z kanceláře až na úroveň přízemí.

Obr. 48. & Obr. 49. Funkce v hmotě sila: Silo Top studio, MJC Verneuil

• Konverze — perforace otvorů v obálce nádoby, využití objemu sila pro novou funkci
Dalo  by se říci, že tento způsob konverze je nejvíce nasnadě — vertikální objem sil je přepatrován 
a opatřen otvory za účelem přístupu denního světla. Dispozičně se z něj tak může stát „obyčejný vy-
soký dům“. Takto je upraveno nejstarší adaptované silo v americkém Ohiu. [052 Quaker square Ohio], 
Tomuto hotelu byla vyčítáno, že otvory ve stěnách jsou nedostatečné a že pokoje jsou temné. [Je také 
zajímavé porovnat, jak odlišné bylo v 70. letech estetické působení adaptovaného industriálu — hotel sice vznikl 
přestavbou sil, ale jeho zařízení a interiér byly poplatné své době a od industriálního působení sil se distancovaly.] 
Dnes je funkce změněna na studentské ubytování.
Vloženou novou funkcí je často právě ubytování, nebo administrativa. V případě studentské ubytovny 
v Oslu je využita logika opakující se dispozice — do detailu vyřešená obytná buňka je replikována v 
celé hmotě sil. 
Kreativním výtvarným přístupem je možné perforovanému silu dodat zajímavý design. [054 Sugarsi-
los] — zde byl ekonomizován počet otvorů ve stěně sila — chybějící okna v rytmu byla provedena jen 
v přesazené konstrukci. Forma okenních otvorů byla navíc zvolena s ohledem na narušení statických 
kvalit konstrukce a dovoluje diagonální přenos sil.
Vytváření nových otvorů do masivních betonových stěn je pracné a nákladné. Statická celistvost sila 
je narušena, při řezání otvorů dochází k poničení existující výztuže betonu.
Problematické je také dodržení dispozice v limitovaném půdorysu. Aby mohlo být silo takto využito, 
je nutné, aby rozměry i geometrie nádob vyhovovaly funkci. Objem musí být dostatečně velký i proto, 
aby se ekonomicky vyplatilo podstoupit náročnou stavební operaci. 
Pro velmi monumentální sila, kde mají jednotlivé zásobníky velké průměry / rozměry, případně jsou 
propojeny do jednoho velkého objemu, však v podstatě neexistuje jiné řešení, jak přivést denní světlo 
— pokud to funkce vyžaduje. 
V megalomanském projektu konverze sila v jihoafrickém Kapském městě byl vytvořen „střešní“ svět-
lík a vyříznutím masivního průlomu ve hmotě sil vzniká vnitřní osvětlené atrium. Tento počin je 
průlomový — podobný motiv se po léta objevoval v nerealizovaných soutěžích  a studentských pro-
jektech, především tam, kde jsou zásobníky v několika řadách za sebou. Zde je poprvé realizován. 
[051 The Silo, Zeitz Museum of Contemporary Art Africa].

• Konverze — nástavba na silo
Tento způsob konverze využívá konstrukčně-statických vlastností kompaktních konstrukcí sil tím 
nejjednodušším způsobem — využije je jako “sokl”. Skvělým reprezentantem takového přístupu je 
český příklad rodinného domu, postaveného na vrcholek sila v Olomouci [058 Vila na sile]. Rodinný 
dům je postaven na podstavec sila a je tak vyvýšen nad okolní zástavbu — kromě zajímavé hmotové 
kompozice vzniklo bydlení pojaté jako soukromá rozhledna. Dům disponuje i rozlehlými terasami. 
Nevýhodou je přístup do domu — bylo nutné vybudovat soukromý výtah.
Další stavbou ze stejného města a těsta je administrativní budova Silotower [059 Silotower Olomouc], 
kde se projektanti s nedostatečnou únosností sila vyrovnali s pomocí přidané železobetonové kon-
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strukce — prostorové působení původního sila je díky tomu výrazně potlačeno a přes snahu o 
ozvláštnění výrazným dělením oken v přístavbě je celkové vyznění konverze rozpačité. Nástavba na 
silo musí počítat s existující statickou výkonností původní konstrukce.

• Konverze — přístavba sila — prstenec
Provedení přístavby sila obtočením původního objemu prstencem nových konstrukcí je přesným pří-
kladem řešení, které se kreativním způsobem vyrovnává s charakteristickým nedostatkem adaptabi-
lity typologie (nepřítomnost otvorů ve stěně sil) a naopak využívá příležitosti, kterou statické vlast-
nosti sil nabízí (únosnost stěn).

Obr. 50. Portland towers, výstavba

Jak můžeme vidět u dvou dánských konverzí přístavních zásobníků [060 Gemini residence, 061 Portland 
towers], tímto způsobem se lze vyhnout náročnému vytváření otvorů v obálce a vytvořit prostory, 
které jsou velkoryse prosvětleny. Válce či kvádry sil však musí mít pro tuto úpravu vhodný průměr a 
původní konstrukce musí mít požadovanou únosnost. Díky zavěšení a vynesení novostavby prstence 
nad zem je viditelná „noha“ sila — konstrukční logika i původní funkce jsou odkryty. Vnitřní objem 
sila může být využit jako seshora osvětlené atrium s přístupem k bytům / kancelářím.
Variantou úpravy může být i přístavba — obestavění — ortogonálního sila. [062 Siloetten]. Původní 
objem sila je využit pro vertikální komunikaci, hmoty bytů jsou na něj zavěšeny [podobně jako Capsule 
Tower Tokio].

Obr. 51. & Obr. 52. Siloetten vs. Capsule Tower Tokio
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6_8 • Nádoby — vodojemy
Vodojemy jsou speciální konstrukce, které umožňují skladování kapaliny — vody. Nejčastěji jde o 
stavby technické infrastruktury, které jsou součástí systému zajišťujícího zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou. Vodárenský systém zahrnuje také úpravny vody, čerpací stanice a celý systém rozvod-
ných vedení. Další využití vodojemů, jako nádrží na tekutiny, nacházíme v zemědělství, systémech 
požární ochrany, chemickém a potravinářském průmyslu. 

6_9 • Historie, proces, typologie
Rozvoj vodojemů přichází s rozvojem městské infrastruktury, asanací měst a obsloužením staveb i 
průmyslových provozů vodou ze společného zdroje. 
Vodojemy jsou typologicky velmi jednoduchá zařízení — jde doslova o nádoby, nádrže na vodu, pří-
padně jinou tekutou látku. Jsou v krajině umístěny tak, aby co nejvíce usnadnily proces zásobování 
vodou — v potrubním vedení je udržován přirozený hydrostatický tlak vznikající gravitačním spá-
dem. 

Obr. 53. Typologie vodojemů: Bernhard & Hilla Becher. Water towers, 1988, London: MIT Press.

6_10 • Útlum
Nejčastějším důvodem, proč vodojemy ztrácí své původní využití, je změna systému zásobování vo-
dou (směrem k centralizaci) — což zasahuje především věže zásobující menší města, případně ros-
toucí náklady na údržbu či upgrade historických technologií (např. Schanzeturm Hamburg). Potřeba 
zásobování vodou a způsob její distribuce však zůstává více méně stejný i v současnosti, proto dochá-
zí zároveň k opouštění vysloužilých konstrukcí a k výstavbě nových vodárenských věží.

6_11 • Charakteristika a druhy vodojemů: lokalizace, druhy sil, geometrie, měřítka, materiály, 
propustnost stěn, kompozice v krajině
Ačkoli je základní charakteristika vodojemů jako nádrží univerzální, tyto nádoby mohou mít různé 
vlastnosti. Samotné tanky mohou být kovové, betonové, plastové, laminátové. Mohou být jak samo-
statně existující, tak skryty v další ochranné obálce, případně v zemině.
V zásadě rozdělujeme dva typy vodojemů — vodojemy věžové a vodojemy zemní. Pro nové funkce 
jsou převážně adaptovány věžové vodojemy — vodárenské věže. 
Ačkoli nalezneme i starší představitele věžových vodojemů (renesanční vodárenské věže v Praze), k 
rozvoji této typologie došlo především po polovině 19. století, v souvislosti s rozvojem parního po-
honu čerpání — voda tak mohla být do nádrže ve výšce pohodlně doplňována. 
Starší vodojemy byly často stavěny jako zděné věže, kovová nádrž byla umístěna uvnitř, nezávis-
le na zděných fasádách. Dalším typem jsou vodojemy na duté věži, které jsou zděné i železobeto-
nové, či kombinované. Moderní vodojemy jsou většinou železobetonové. Nosná konstrukce věže je 
plná, či skeletová. Materiál je ideální vzhledem k požadavkům na únosnost a kompozici a při použití 
vhodných příměsí řeší i nepropustnost nádrže. Měřítka vodojemů jsou velmi odlišná, závisí na poža-
dované a možné kapacitě, konstrukčním materiálu apod. Vodojemy můžeme nalézt na přirozených 
návrších, dále je jim potřebná výška dodána konstrukčně — nádrž je vyzvednuta do výšky. Díky své 
nezbytnosti pro fungování sídel v krajině i ve městě jsou vodojemy všudypřítomné.

6_12 • Příležitosti a limity
Limity adaptability vodárenských věží vyplývají z jejich charakteristiky, tak jako u předchozích typo-
logií. V některých bodech se shodují s limity sil. Opět zde je problémem přístup přirozeného osvětlení 
— žádné otvory (do hmoty nádrží), případně malé množství otvorů (v obálce, pokud je nádrž umístě-
ná ve věži). Ve starších zděných věžích se někdy otvory ve fasádě nachází, nebo zde jsou kompozičně 
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naznačeny proto, aby bylo potlačeno technické vzezření budov. [069 Watertower Den Bosch, 071 Möven-
pick hotel Hamburg, s fenoménem se setkáváme i u historických staveb plynojemů, viz Nádoby — plynojemy].
Dalším zřejmým limitem pro široké využití libovolnými funkcemi je vertikalita konstrukcí — pokud 
je však přijata jako výzva a překlopena do výhody, dokáže pomoci k inspirativním výsledkům [vyhlíd-
ka, neobvyklé prostory — viz 065 Public Folly].
V některých případech jsou omezující rozměry konstrukce vodojemů. Existují adaptace na rodinné 
domy, které musí počítat s vertikálním konceptem bydlení.

6_13 • Vodárenské věže a architektura
Věžové vodojemy mají různé formy a měřítka, liší se dle použitého stavebního materiálu a podle doby 
vzniku — v dřívějších dobách bylo zvykem samotné nádrže umisťovat do zděných konstrukcí (tedy 
další ochranné obálky), historické vodojemy mívají charakter hradních věží či věží opevnění. V poz-
dějších dobách a v souvislosti s širším užíváním betonu se vyvinuly typologie vodojemů, kdy je nádrž 
vynesena na volné konstrukci.
Velmi rozdílná jsou taky měřítka staveb. Vodárenské věže bývají ve svém okolí dominantami, ikona-
mi, v některých případech jim byla již při výstavbě uložena role orientačních bodů (např. Chicago 
water tower), či rozhleden apod. Po polovině 20. století je nejčastějším materiálem pro výstavbu vět-
ších věží železobeton (menší utilitární věže bývají ocelové), některé z nich jsou výsledky inovativního 
designu a inženýrských řešení. 
Jedna z nejslavnějších forem nádrže je švédská stavba vodárenské věže Svampen (= švédsky houba), 
realizovaná v 50. letech v městě Örebro (autor Sune Lindström). Design věže vychází z jejího tech-
nického účelu — a zároveň je formálně inovativní a nadčasový. Součástí originálního programu byla 
vyhlídková věž a restaurace (dodnes funkční). 

Obr. 54. Svampen, Sune Lindström, 1957                                Obr. 55. Kuwait water towers, 1976        

V 70. letech bylo postaveno několik věží totožného designu v Saudské Arábii a Kuwaitu jako součást 
mezinárodní pomoci. Od roku 2003 je originální Svampen památkově chráněn. 
Typologie vodárenské věže zůstává atraktivním zadáním pro architekty i nadále — stává se příleži-
tostí k inovativnímu designu. Vodárenská věž je oproti silům více spjata s existencí měst a sídel, je 
více exponována — proto je častěji architektonizována a může se stát téměř sochařským dílem.

            Obr. 56. Alvaro Siza, Aveiro, 1991     Obr. 57. V+ architects, Ghlins, 2013      Obr. 58. Schemelwirtz, Leudelange, 2007
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6_14 • Vodojemy a udržitelnost 
Nebo také poslem zprávy o důležitosti uvědomělého zacházení se zdroji. Voda je jedním z nejvzácněj-
ších zdrojů naší planety, vizionářské projekty hledající řešení budoucí krize představují vodárenskou 
věž nejen jako součást systému zásobování, ale jako oázu, centrum života a dění, stroj, mající dokonce 
i kapacitu vodu zachycovat a sbírat, čistit atd. 

Obr. 59. Warka tower, A. Vittori     Obr. 60. Dharavi tower, thesis Mumbai     Obr. 61. WaterT skyscraper, H. Kowalski

K novému využití funkce vodojemů dochází i v souvislosti s vývojem technologií obnovitelné energie 
— existují přečerpávací vodojemy, fungující na podobném principu jako přečerpávací elektrárna: v 
noci, kdy je energie v síti přebytek, přečerpají vodu z nádrže pod sebou do nádrže na vynášecí kon-
strukci, přes den voda přes turbínu stéká dolů.

6_15 • Adaptace vodojemů
Mezi oblíbené transformace vodojemů patří adaptace menších věží na bydlení — za cenu složitějšího 
řešení dispozice v půdorysně omezených prostorech je výsledkem originální bydlení, podporující 
fyzickou kondici obyvatel (díky vertikalitě komunikací). Příběhy vybraných vodojemů adaptovaných 
na bydlení ukazují šíři motivací k adaptaci. Vedle projektů, jež vznikly jako výsledek osobního nadše-
ní, vidíme takové, které byly spíše výsledkem ekonomického kalkulu — např. projekt Water Tower v 
Londýně — kde jinakost speciální typologie, související s příslibem výhledů a exkluzivní lokaci hraje 
roli marketingového lákadla na budoucího kupce. 
Větší vodojemy jsou adaptovány na hromadné bydlení (hotel, studentské bydlení), další funkce mo-
hou být veřejné (archiv, muzeum, administrativa). Funkce dominanty zůstává a někdy je pro nové 
využití nosná (viz vodojem a umění).
Typologie vodojemů přitahuje pozornost laických nadšenců — ve světě existuje několik sdružení 
věnujících se jejich poznání, ochraně unikátních exemplářů [viz seznam spolků zaujatých speciálními ty-
pologiemi na konci práce], ale také podporující nové využití a adaptace apod. Nizozemská společnost 
Nederlandse watertoren stichtig oceňuje od roku 1994 každým rokem projekt nejlepší konverze vo-
dojemů.20

6_15_1 • • Iniciace, zpřístupnění
• Iniciace — vodojem a umění 
Požární vodojemy města New Yorku, umístěné podle předpisů na většinách střech, pomáhají dotvá-
řet charakteristickou siluetu výhledů na město, jsou součástí jeho image. Není divu, že se v síle své 
symboliky stávají také předmětem zájmu místních i jiných umělců, jsou jimi vyzdvihovány, přetvá-
řeny, interpretovány. Nejznámějšími počiny jsou brooklynský vodojem — vedle vitráží Toma Fruina 
[064 Fire water tower Brooklyn], nebo skleněný vodojem na střeše muzea MoMA (v tomto případě nejde 
o konverzi, ale o originální umělecký předmět, který vznikl jako vyjádření newyorské identity).

20   Seznam oceněných projektů soutěže o adaptaci vodojemu. [Online] Dostupné z: http://www.watertorens.nl/  
[16-10-21].
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Obr. 62. Water Tower, Rachel Whiteread, 1998                           Obr. 63. Water Tank Project   

Aktivita newyorských umělců s názvem Water Tank Project, vzniklá roku 2014, užívá těchto ikon 
střešní krajiny v kampani, jež má upozornit na hodnotu pitné vody a její nedostatek v mnohých ob-
lastech světa. Ačkoli opravdové pojítko mezi nádržemi na vodu, užívanou k ochraně před požárem, 
a nedostatkem pitné vody v zemích třetího světa není zcela jednoznačné, síla symbolu notoricky 
známé speciální stavby byla dostatečnou hodnotou, která aktivisty inspirovala ke kampani, věnu-
jící se jednomu z palčivých environmentálních problémů současnosti.
„Artwork by acclaimed artists and New York City public school students will be wrapped around rooftop water 
tanks throughout the city, celebrating the talents of established and emerging artists, and calling attention to 
the global water crisis.“ 21 

• Iniciace, zpřístupnění — placemaking
Zpřístupnění, uvedení objektu vodojemu v nových souvislostech a vytvoření nezvyklého veřejné-
ho prostoru bylo záměrem projektu adaptace vodárenské věže na veřejný přístřešek [065 Public 
Folly].  Podobný přístup jsme viděli také u některých adaptací sil — viz placemaking. I v tomto 
případě platí, že adaptace objektu byla součástí marketingu, tentokrát při výstavbě bytového de-
velopmentu.

6_15_2 • • Konverze
• Konverze — nové využití stávajícího objemu, přepatrování, nové otvory 
Nejběžnější stavební úpravou je přepatrování vodojemu a opatření slepých fasád otvory. Způsoby 
provedení a škála stavebních úprav při těchto adaptacích se liší podle měřítek a typů vodojemů. 
U malých vodojemů je takové řešení nejčastěji užíváno pro adaptace na bydlení, které, jak bylo 
zmíněno výše, jsou časté. Konverze vodojemů větších rozměrů je dispozičně jednodušší — přepa-
trováním vznikají podlahové plochy běžně využitelných rozměrů. 
Problematika vytváření otvorů byla již zmíněna v limitech typologie článku 6_12 — pokud jde o 
starší zděné vodárenské věže, je vytváření otvorů jednodušší. V případě železobetonových věží 
jsme často ve stejné situaci, jako při adaptacích sil a musíme zvolit počet otvorů také z hlediska 
nákladů na jejich provádění a s myšlenkou na zásahy, které to způsobí statice stavby. [068 Atelier 
vodná veža]
Citlivost adaptací se liší dle přístupu k technologickému vybavení, je však spíše motivována archi-
tektonickým záměrem než úctou k památkové hodnotě věže a jejího vybavení jako celku. 
Například při adaptaci vodárenské věže v holandském Den Bosh na administrativu [069 Vatertoren 
Den Bosh], se architekti snažili zachovat maximum rozvodů a posílit tim industriální charakter v 
interiéru. 
Pokud je součástí původní stavby vnitřní kovová nádrž, je většinou nutné její odstranění, případně 
jsou zachovány její části jako dno, či vrcholek [070 Watertower Dwelling Soest]. 
Přestavba obrovské vodárenské věže „Schanzenturm“ v Hamburgu [071 Mövenpick Hotel] na exklu-

21   "Umělecká díla uznávaných umělců a studentů veřejných škol v New Yorku obklopí vodní nádrže na střechách 
po celém městě — jako oslava talentů začínajících umělců a upozornění na celosvětovou vodní krizi." Seznam umě-
leckých instalací: [Online].Dostupné z: http://wordabovethestreet.org/ [16-10-21].
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zivní hotel (který těží z výborné pozice vodárenské věže v městském parku v centru) používá pouze 
cihelnou obálku budovy, veškeré další konstrukce a technologie byly odstraněny, včetně základové 
desky, jež byla přebudována kvůli podzemní přístavbě. K tomuto řešení došlo, ačkoli je věž památko-
vě chráněna — volíme-li, zda může technická památka být znovu využita, je třeba vědět, jakým způ-
sobem je nutné zasáhnout do její konstrukce i do jejich typických součástí a co to sebou přinese. Bez 
odstranění nádoby by tato věž mohla být jen velmi obtížně využita — zároveň kvůli ceně a náročnosti 
konverze bylo třeba ekonomicky silné nové využití. 

Obr. 64. Původní nádrž odstraněná z Schanzenturm během přestavby        Obr. 65. Zajištění stěn Schanzenturm během přestavby    

• Konverze a přístavba, vložení funkce do objemu věže
K hmotě vodárenské věže je navíc přidán další objem či objemy. Objem byl přidán pouze v patě věže 
v případě bydlení v Braaschaatu [075 Water tower Brasschaat], kde je přístavba navíc kombinovaná s 
vestavbou — viz níže. Provedení přístavby zde poskytlo rodinnému bydlení kontakt se zahradou a 
navíc kompozičně ochránilo vertikalitu věže. Komunikační prosklená věž podél celé výšky věže byla 
postavena pro stavbu zemského archivu [073 Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt]. Do objemu věže byl 
umístěn sklad — nebylo proto nutné vytvářet nové otvory. Umístění komunikace do přístavby umož-
nilo prosvětlení schodiště přirozeným světlem a také uvolnilo prostor věže pro příhodnější využití. 
Přístavba na několika místech, včetně nástavby nad věž, je realizována v luxusní residenci Water The 
Tower London [072 The Water Tower]. Výhodou vodojemů, stejně jako sil, je, že byly navrhovány, aby 
vynesly zatížení své náplně, v tomto případě tisíců litrů vody — proto únosnost většinou dovolí i 
nástavbu nad hmotu nádrže, je-li to třeba. Přístavby k věžím jsou provedeny se záměrem výrazného 
kontrastu.

 • Konverze — vestavba do konstrukce vynášející nádrž
Vodojemy, jejichž prostorové schéma jasně odděluje nádrž (ve výšce) a konstrukci, která nádrž vy-
náší (skelet či dutou věž), mohou poskytnou prostor pro adaptaci v rámci vynášející konstrukce. 
Nezřídka zůstává nádrž nevyužita — není tím pádem nutno řešit nové otvory. Vestavba je možná v 
malém [069 Vatertoren Den Bosh] — vertikální rodinné bydlení je realizováno v přístavbě a v proskle-
né věži kolem nosného skeletu, i větším měřítku v projektu studentského bydlení, kde byly obytné 
buňky vměstnány do skeletu vynášejícího rozlehlou nádrž [076 Jægersborg water tower]. Použití řešení 
se tak vyvaruje nutnosti potýkat se s některými limity, vzešlými z typologie (osvětlení, cena řezání 
otvorů). Také pro tento typ přístavby platí, že využívá nadměrné nosnosti konstrukce, která vynáší 
pouze prázdnou nádrž. 
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6_16 • Nádoby — plynojemy •
Potřeba skladovat plyn vznikla s rozvojem průmyslu. Vývoj typologie plynojemu — nádoby určené ke 
skladování plynu — datujeme ke konci 18. století, v souvislosti s počátky zplyňování uhlí a s prvními 
úspěšnými pokusy o zužitkování získaného plynu. Zplyňováním uhlí lze získat několikero různých 
plynů. Nejdůležitějším a nejužitečnějším produktem byl hořlavý svítiplyn, užívaný pro veřejné osvět-
lení (prvně Londýn, 1807) až do poloviny 20. století, část této doby také pro vaření. Existovaly i jiné 
důvody pro skladování plynu (např. koksárenský plyn, vznikající jako vedlejší produkt koksování) — 
ale ty byly zpočátku minoritní.

6_17 • Plynojemy, historie, druhy plynojemů, typologie
Plynojemy vznikaly prve jako jednoduché nádoby na prosté jímání plynu (válcová nádoba, která 
nemá dno a je ponořená do vody, plyn je jímán mezi vodní hladinu a obálku plynojemu). Z bezpeč-
nostních důvodů byly všechny první plynojemy omezeny velikostí a povinně uzavřeny do zděných 
konstrukcí (v Severní americe tento úsus přetrval, vzhledem k povětrnosti). Zlatá éra svítiplynu a tím 
i plynojemů nadchází kolem poloviny 19. století, kdy většina měst Evropy i Severní ameriky oplývala 
plynovým osvětlením hlavních tříd — pro které bylo potřeba zajistit rozvod a skladování, každé větší 
město mělo zájem vystavit městskou plynárnu.

Vynález mokrého teleskopického plynojemu se objevuje na scéně v roce 1824. Technologie užíva-
jící postupné posouvání nádob po vlastních stěnách umožňovala skladování většího množství plynu 
— díky zvýšení užitku se typologie ještě rychleji rozšířila. V patě plynojemů, pod povrchem, byly 
později umisťovány nádrže na vodu. Z této doby pochází i svého času největší plynárna na světě, na 
Kings Cross, jež zajišťovala zásobování Londýna. Zdejší plynojemy jsou příklady plynojemů s vodicím 
rámem (prve s vodicími sloupy) — ocelová kostra poskytuje oporu lehkým konstrukcím nádoby na 
jímání plynu. 

Obr. 66. Stadia vývoje — vpravo plynojem s vodícími sloupy, 
vlevo s vodící kostrou, vzadu se spirálovým posunem.

Další inovací byl vynález spirálového vysouvání teleskopického plynojemu — patra nádob se zde 
posouvají po spirálově umístěných kolejnicích. Tato technologie však byla náchylná na poruchy a do 
dnešního dne se mnoho jejích exemplářů nezachovalo. 

Suchý plynojem, vynalezený v roce 1915, je tvořen válcovou nádobou, která je zdola uzavřena a 
uvnitř je vybavena pístem, který se může volně pohybovat nahoru a dolů — plyn je jímán mezi dno 
nádoby a zvon, ovládaný pístem, který se podle potřeby tlakem plynu zvedá nebo klesá. (např. plyno-
jem ve Vítkovicích). Tyto plynojemy mají pevné stěny — muselo být zajištěno jejich plynutěsný styk s 
pohybujícím se zvonem. Plynojemy stavěné při průmyslových provozech pro jímání plynu, vzniklého 
jako vedlejší produkt koksování apod. mají často tuto typologii. 

Méně obvyklé tlakové plynojemy jsou nádoby většinou kulového tvaru, kde byl plyn jímán pod tla-
kem.22

22   informace o vývoji typologií plynoměru  čerpány z RUSSELL, Thomas. Gasholders and their tanks. [Online]. Bris-
tol: Parsons Brinckerhof, 2014. [2016-10-12].  Dostupné z: http://www.academia.edu/21760101/Gasholders_and_
their_Tanks
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Obr. 67. Bernhard a Hilla Becher — Typologie plynojemů, 1972 — 1996 — zleva: tlakové kulové plynojemy, plynojemy s vnitřním zvonem, 
mokré teleskopické plynojemy s vodící ocelovou kostrou

6_18 • Útlum
Potřeba městských plynojemů výrazně ubyla společně s přechodem na jiné druhy energie pro vaření 
a osvětlení — elektřinu a přírodní plyn. Jiné důvody pro skladování plynu trvají (např. vedlejší pro-
dukt koksování), ale téměř všechny nadzemní typy plynojemů jsou v současnosti pro svou finanční 
náročnost (investice + údržba) a relativně malou skladovací kapacitu nahrazovány zařízeními na 
podzemní skladování. Vysloužilé plynojemy jsou většinou posledními stavbami, které z původních 
plynáren zůstávají zachovány, jejich demontáž však není natolik nákladná jako demontáž jiných spe-
ciálních průmyslových budov, ocelovou konstrukci je navíc možno recyklovat — tato relativní jedno-
duchost urychluje jejich mizení. 

6_19 • Charakteristika — lokalizace, geometrie, velikost, propustnost stěn, materiál, kompo-
zice,  krajinné působení
Zachování plynojemů, jež byly součástí městské infrastruktury, je poměrně vzácné, jelikož jejich slá-
va zašla už před poměrně dlouhou dobou a města svým růstem pohltila jejich někdejší lokace. Pokud 
jsou zachovány, jde většinou o pozůstatky kovových vodících koster [081 London Gasometres]. Daleko 
větši je počet zachovalých plynojemů továrních — většinou jde o novější typologii s vnitřním zvo-
nem. Jejich geometrie je jasná, jsou to vždy válce, o různých průměrech. Jejich stěna jsou v převaze z 
tenkého kovu, s částmi konstrukce zděnými či betonovými.

6_20 • Příležitosti a limity
Kostry a kovové obálky plynojemů jsou ohroženy korozí. U některých plynojemů se v důsledku ko-
roze může při ukončení provozu zaseknout vnitřní zvon v příliš nízké pozici — jeho zvedání je velmi 
náročnou operací s nejistým výsledkem (pamatujeme si ji ze zvedání ostravského zvonu). 
Adaptace koster plynojemů je velmi variabilní, jak je vidět z referenčních projektů — kostra i ve své 
nové podobě funguje jako vodítko, v jejím vnitřku se objeví krajinářský ši stavební počin, který se jí 
tvarem přízpůsobí. Plynojemy s vnitřním zvonem lákají i odrazují svým objemem. Velký vnitřní pro-
stor je výhodou, je-li nalezena správná funkce, ale klade i různé provozní překážky (např. vytápění 
obrovských, nedobře izolovaných prostor apod.).

6_21 • Památková ochrana
Tak jako většina speciálních industriálních staveb byly také plynojemy součástí technologického ře-
tězce — sloužily ke skladování plynu, bezprostředně navázány buďto na jeho výrobu (zplyňování, 
koksování), nebo na jeho zpracování a distribuci (plynárny), případně v kontaktu s oběma provozy. 
Jejich konverze probíhají buď v rámci relativně konzervativních regenerací celých těchto produkč-
ních celků [079 Westergasfabriek, 084 Aula Gong] — tento způsob považuje průmyslová archeologie za 
šťastný, zachovává-li v maximální možné míře obraz původního technologického toku (už jen samot-
nou trvající existencí industriálních budov různých typologií v rámci původního areálu).
Druhým častým scénářem je vyčištění průmyslového území a jeho využití jako brownfieldu,  kdy je 
objem plynojemu zachován jako jediný a poslední nositel průmyslové paměti místa.

6_22 • Plynojemy a architektura
Narozdíl od vodojemů, jež jsou často nositeli unikátního designu, plynojemy byly až na výjimky stav-
by přísně technického a věcného charakteru. Přesto můžeme na některých typech pozorovat určité 
výtvarné tendence, a to především u starších exemplářů — a spíše u plynojemů městských, než těch, 
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které byly součástí výrobních areálů. 
Čtveřice vídeňských plynojemů [085 Wiener Gasometer, arch. Franz Kapaun, 1891] okouzluje historizují-
cími fasádami a připomíná hradní pevnosti. Vodící kostry viktoriánských britských plynojemů byly 
většinou velmi zdobnými ukázkami dobové dovednosti. Nezvyklé, např. kulové formy pak tvoří zají-
mavou architekturu samy o sobě — vzácný tlakový plynojem je stále k vidění i v Praze [078 Libeňský 
plynojem, autor ing. Tomáše Keclík, 1932].

Obr. 68. Libeňský plynoměr z roku 1932

6_23 • Adaptace plynojemů
Možnosti nových využití plynojemů úzce souvisejí s jejich původním typem, dobou vzniku a s cha-
rakterem a stavem materie, jež po ukončení jejich činnosti pozůstala — jiný přístup bude uplatněn k 
pozůstalé ocelové kostře, která již neposkytuje vnitřní prostor, jiný k vodojemu se zděnou historizu-
jící plnou fasádou. 
Vzhledem k větším rozměrům jsou nové funkce většinou veřejné, či “hromadné” — relaxace, komer-
ce, administrativa, hromadné bydlení. Plynojemy jsou také úspěšně konvertovány na veřejné multi-
funknční či výstavní sály.

6_23_1 • • Zpřístupnění, renovace
• Zpřístupnění, renovace — vestavba do vodicí kostry plynojemu
V případě lehkých teleskopických plynojemů, které využívaly výsuvu po ocelové vodící kostře, se do-
dnes často zachovala právě jen tato konstrukce. Její využití evokuje dvě možná řešení: 

- vestavbu nového objemu do obvodu vyjádřeného konstrukcí [081 London Gasometers, 083 Aliance 
Dublin]. Architektonickým úkolem par excelence je, aby estetika a skladba novostavby hrála s kon-
strukcí, do které je vestavěna. Vzhledem k větším průměrům těchto koster tvoří stavby prstence s 
vnitřními dvory, které pomohou zvolené funkci (bydlení v případě těchto realizací) s přístupem svět-
la. Během výstavby bývá celá konstrukce plynoměru rozebrána, ošetřena a znovu složena.
Plynojemy se v podstatě stávají recyklovaným stavebním materiálem, jednou z funkčních vrstev pro-
jektu — mírně cynicky by se to dalo komentovat tak, že zatímco vrstva tepelné izolace nese kvalitu 
tepelné ochrany, tato vrstva (vytvořená artefaktem industriálu) nese ve veřejném prostoru kvalitu 
paměti.

Obr. 69. Park Westergasfabriek

- krajinářské řešení — realizace parku / veřejného prostoru, ve kterém hraje kostra plynojemu 
funkci “naznačené fyzické hranice” — a především působí jako připomínka paměti [081 Kings cross 
gasholder park, 082 Gasworks plaza Brisbane].
Zcela minimální řešení, odkazující se k někdejší existenci plynojemu, je respektování někdejší pozice 
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plynojemu a její zapracování v rámci krajinářských úprav — jezírko na obrázku v obvodu někdejšího 
plynojemu v parku Westergasfabrik v Amsterdamu. [079 Gashoulder Westergasfabriek].

• Zpřístupnění, renovace — nové využití prostoru plynojemu
V případě suchých plynojemů a mokrých plynojemů se solidními plnými stěnami dochází spíše k 
vložení nové funkce využívající rozsáhlý původní prostor. Tak jako u jiných nádob řeší architekt v 
tomto případě a nedostatek přirozeného světla. U plynojemů navíc hraje roli, že jsou-li přepatrovány, 
musí být konstrukce přidaných pater zcela nová [072 — Aula Gong] — jejich konstrukce nedisponují 
nadměrnou únosností tak jako konstrukce sil a vodojemů, jde o tenké skořápky.
Řešení oscilují mezi zachováním plné obálky — pro chytře umístěnou funkci, která denní světlo ne-
vyžaduje [bazén v projektu 077 TauchRevier Gasometer, multifunkční sál: 079 Gashoulder Westergasfabriek v 
Amsterdamu, muzeum v projektu 080 Gasometer Oberhausen] a razantnějšími přístupy (viz níže).

6_23_2 • • Konverze
• Konverze — nové využití prostoru plynojemu, vestavby, přístavby
Příkladem odvážnější práce s hmotou a obálkou plynojemu je v našich končinách známá konverze 
Vítkovického plynoměru [084 Aula Gong]. Proříznutí velkých otvorů do obálky plynojemu bylo před-
mětem kontroverze a debaty s odborníky na památkovou ochranu, poskytuje však kromě nutného 
přístupu světla vizuelní propojení se zbytkem areálu. Veškeré vnitřní konstrukce jsou nové a pracují 
s kontrastem původní konstrukce a přidaných struktur.
Notoricky známý příklad konverze čtyř plynojemů je k nalezení ve Vídni [085 Wiener Gasometer]. Rea-
lizace pochází již z roku 1995 a projekt je velmi důležitým záchytným bodem v historii architektury 
konverzí průmyslových staveb. Stavby byly tvořeny tvoří podobně jako výše popsané vodojemy vnější 
historizující zděnou obálkou a vnitřní konstrukcí nádrže. Tento fakt ovlivnil směr stavebních zásahů. 
Až na jednu provokativní přístavbu novotvaru přimklého k obvodu válce bylo zachování charakteru 
pláště bylo respektováno. Plynojemy měly enormní rozměry a poskytují tedy dostatek vnitřních pro-
stor. Nové funkce (administrativa, komerce, bydlení, kultura) jsou umístěny do různě formulovaných 
vnitřních vestaveb, hojně je využíváno horní osvětlení vnitřních átrií.
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Statistické výsledky obecné analýzy nádob uvádím v jednom souboru zde na konci bloku, protože 
texty, pojednávající o silech, vodojemech a plynojemech jsou pro větší názornost struktorovány  jed-
notlivě.

• • Typy adaptací objemového typu Nádoby — areál, objekt:
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Nejrozšířenějším typem adaptace objektů nádob je konverze, následovaná renovací. Iniciační využití 
však také představují nezanedbatelný díl typů adaptací. 

• • Nejčastější funkce objemového typu Nádoby:
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Adaptace sil nabízí širokou a poměrně vyrovnanou škálu funkcí. I tak mez nimi vystupují funkce nej-
častější: bydlení, ubytování (společně 1/4 z celku) a kultura a  společenské využití (společně více jak 
1/4). 

• • Nejčastější funkce Sila / Vodojemy / Plynojemy:
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6_24 • Grafické výstupy analýzy adaptací Nádob
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• • Míra zásahu při adaptaci objemového typu Nádoby.
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Grafy ukazují, že zásahy do objektů jsou ve velké míře zásadní či středně intenzivní.

• • Životnost zásahu (či jeho ambice) při adaptaci u objemového typu Nádoby.
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Ambice životnosti návrhu jsou pestřejší, než v kategorii strojů. To znamená, že nová využití nádob 
jsou častěji dočasná, iniciační, nízkonákladová. Přesto však zůstává procento trvalých řešení zásad-
ní.

• • Rozsah a kompozice areálů Nádob: před ukončením provozu a po adaptaci
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Nádoby zůstávají součástí komplexů i po adaptaci.       
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•  Charakteristika objektů Nádob, jež byly adaptovány:

• • Měřítko objektu      • • Materiál objektu
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• • Památková ochrana areálů a objektů nádob:
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Nádoby jsou památkově chráněny v menším, než polovičním počtu případů (tedy v menší míře, než 
Velké Stroje). Je to dáno utilitárním charakterem některých nádob — a jejich "obyčejností" z hlediska 
kulturně-historických hledisek. 

Památková ochrana podle typu nádoby:    

 • • Sila    • • Vodojemy    • • Plynojemy
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Z nádob jsou nejméně často chráněny sila, největší stupeň ochrany patří plynojemům.
• • Adaptace areálu vs. adaptace objektu nádoby:



124

7%

13%

2%

13%

65%

TYP ADAPTACE - nádoby objekt

recyklace

iniciace

zpřístupnění

renovace

regenerace

 konverze

10%

3%
0%

26%

19%

42%

TYP ADAPTACE - areál

recyklace

iniciace

zpřístupnění

renovace

regenerace

 konverze

solitér

• • Míra zásahu  do areálu / objektu Nádob:
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7 • LINIE 
• vertikály • horizontály •

Vertikály
Nejsymboličtější část industriálních staveb a industriálních panoramat. 
Nové využití komínů zpravidla nemění výrazně jejich formu (maximálně jsou 
z bezpečnostních důvodů zkracovány), komíny jsou stabilizovány a využity v 
rámci revitalizovaného celku jako přirozená dominanta, někdy je jejich povrch 
nabarven či jinak upraven.

Komíny 
Chladicí věže

Horizontály 
Svět je založen na komunikaci a pohybu. Linie dopravní infrastruktury spo-
jují, propojují, překonávají vzdálenosti i překážky. Tvoří komunikaci nad zemí 
i pod zemí. Stavby linií jsou nezbytné, všudypřítomné a nákladné. Investice 
do dopravy (stavba nových komunikací i údržba existujících) jsou jednou z 
největších investičních zátěží národních rozpočtů.

Silnice
Železnice
Mosty
Tunely
Infrastruktura
Podzemní štoly
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7_1 Vertikály
Již na počátku 20. století vzbuzovaly komíny pozornost jako stavební typ: 
"Roku 1906 vydal František Klokner v časopise Vynálezy a pokroky pojednání O továrních komínech. Seznámil 
čtenáře s funkcemi komínů, jejich navrhováním a technickým řešením, ukazoval, jaké byly postaveny rekordní či 
zajímavé komíny, a v neposlední řadě upozorňoval na jejich estetické kvality." 1

V dnešní době, kdy již kolem sebe komíny nechrlí množství škodlivých zplodin, stávají se uznávanými 
ikonami průmyslového věku. Často jsou tyto vertikály zaměňovány za celý provoz, jednoduše proto, 
že jsou vidět. Jejich objemová charakteristika je předurčuje k tomu, být orientačními body — jsou 
vztyčenými prsty, které poukazují na odlišnost místa.2 
 
• Dokumentace, informace
Databázi existujících i zbořených komínů a množství informací nejen o českých komínech nalezne-
me na stránkách KODA — komínová databáze.3 Martin Vonka, autor databáze, vydává v roce 2014 
publikaci Tovární komíny. Funkce, konstrukce, architektura4, kde vyčerpávajícím způsobem shrnuje 
historii, skladbu a typologickou i materiálovou variabilitu komínů. Uvádí také příklady zbořených, 
existujících i adaptovaných komínů české krajiny a měst. 

• Komíny jako fascinace
Komíny představují a posilují sílu obrazu industriálu — dochází k jejich zaměňování s celým fenomé-
nem průmyslové výroby i jejich použití v kultuře jako "loga " průmyslu.

Obr. 70. obal desky Animals skupiny Pink Floyd, autor Hy-

Slavný přebal desky skupiny Pink Floyd používá figuru londýnské Battersea Power station, korunované čtyřmi 
mohotnými komíny, jako symbol odcházejícího moderního a průmyslového věku.5

Komíny jsou stejně jako další industriální typologie předmětem obdivu a zájmu nadšenců a "bláznů".
Nové využití komínů je také jejich slézání. Svaz českých komínářů založila parta kamarádů v roce 
1981. Jde o spolek, jehož jedinou činností je lezení na komíny. 
„Komínář leze na komíny pro radost a také, aby z jejich vrcholů shlížel na krajinu."6

1  VONKA, Martin.  Pozvánka na křest knihy Tovární komíny. Funkce, konstrukce, architektura. [Online]. Dostupné z: 
http://vcpd.cvut.cz/tovarni-kominy-funkce-konstrukce-architektura/. [2019-01-22].
2  VONKA, Martin. Tovární komíny – hodnotné dědictví naší země. a ostravský strakáč? in Krásná Ostrava [Online]. 
1/2019. Dostupné z: http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/02/KROS23_web.pdf?fbclid=IwA-
R3Oi8tb95yuf5hMuc4Th8wHdyfounkdJvhBuuaSwm6KMRdvMcqbnmKC9EU [2019-01-22].
3  http://koda.kominari.cz/. [2018-11-22].
4  VONKA Martin. Tovární komíny. Funkce, konstrukce, architektura. PRAHA: VCPD FA ČVUT, 2014.  ISBN 978-
8001055663.
5  HOWER, Justin. The Pink Floyd: Animals. [Online.]. Dostupné z: http://www.ingsoc.com/waters/personal/jus-
tinh.html [2018-11-22].
6  https://zpravy.idnes.cz/kominari-praha-je-zdolana-0hw-/domaci.aspx?c=A010103_085110_praha_ton [02-11-
2018]
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7_2 • Adaptace komínů
Zachované komíny jsou nejčastěji uchovány v autentické podobě jako solitérní pomníky, dominanty 
kulturní krajiny. Komínům se sice dají vtisknout i další nové funkceale těchto realizací mnoho není.7

7_2_1 • Regenerace, renovace
• Komíny jako přirozená dominanta regenerovaných území 
V ideálním scénáři jsou komíny opraveny v rámci adaptace areálů, k nimž náleží. Dokreslují tak in-
dustriální atmosféru, po ztrátě původní fukce odkouření zůstávají dominantou tam, kde vždy domi-
nantou byly. [086 Seaholm power plant, 090 Artscape Wychwood Barns].

Obr. 71. Osmička v Humpolci, otevření 

Mohutný komín nové galerie a kulturního centra osmička v Humpolci oznamuje modrým kouřem 
otevření tohoto prostoru pro umění v dubnu 2018.

• Komín jako poslední Mohykán
 V případě, že je původně průmyslová lokalita vyčištěna a proměněna v brownfield, stává se, že právě 
komín zůstává stát jako symbol nekdejšího využití či prostě jen proto, že je jeho sbourání technicky 
náročné. Takových komínů jsou v české krajině poztráceny desítky. 
Pokud je území regenerováno, může být komín zakomponován do nové struktury. Hraje tedy starou 
roli dominanty v novém kontextu. Takto je uveden např. komín někdejší ocelárny Bogaro na periferii 
Turína, ze kterého se stala zvonice nového kostela. [091 Chiesa del Santo Volto]. Komín nově hraje roli 
duchovní dominanty a zůstává srdcem a symbolem areálu.

V pražských podmínkách mohl podobnou roli sehrát také komín kotelny Rustonky, jediného objektu, 
jenž byl zachován po zbourání areálu strojíren Ruston & spol. a vyčištění území v roce 2006.

Obr. 72. Kotelna Rustonky, vize                 Obr. 73. Kotelna Rustonky, realita, 28. 2. 2014

 V roce 2014 byl však i tento relikt zbourán a spolu s ním zmizel i poslední symbol industriální mi-
nulost této části Karlína. Fyzická stopa někdejší průmyslové slávy tak definitivně mizí: "Název továrny 
připomene už jen přilehlá ulice."8

7  (VONKA. 2019)
8  https://www.idnes.cz/praha/zpravy/konec-slavne-tovarny-rustonka.A140314_2045189_praha-zpravy_bur 
[Online]. [11-01-2019].
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Stejným osudem skončil v českých zemích nespočet komínů — při čištění území na brownield jde 
často o první artefakt, jež je z bezpečnostních důvodů stržen. 

• Monumentalita a identita jako ochrana
Větší štěstí mají prozatím komíny bývalé barcelonské tepelné elektrárny Chimenea Sant Adria de Be-
sos. Monumentální komíny v barcelonském předměstí de Besos ční do výšky 200 m. Jsou tedy nepře-
hlédnutelné nejen z nedalekého parku Besos river park, ale z celého pobřežního území severně od 
Barcelony. Elektrárna byla uzavřena v roce 2007, původně měla být rozebrána. V místním referendu 
konaném o rok později však bylo obyvateli s přehledem odsouhlaseno, že komíny mají být zacho-
vány jako symbol a určení místní identity. Od roku 2011 se radnice snaží zajistit financování a najít 
vhodnou novou funkci, aktuálně (2018) stále probíhají jednání a přípravy a objekt chátrá. I když je 
osud objektu nejistý, právě monumentalita a odlišnost ho doposavad zachránila, od roku 2016 nese 
i památkovou ochranu.

Obr. 74. & Obr. 75. Chimenea San Adria de Besos & vize adaptace

V České republice se aktuálně hraje o osud komína Vítkovické aglomerace rud zvaného Strakáč, jež 
má být zbourán (je na něj vydán demoliční výměr z r. 2008). Veřejné snahy o záchranu komína byly 
spuštěny oznámením o jeho demolici, argunmentem proti bourání je také únik kontaminovaných 
částic do prostředí při odstřelu. Na podzim 2018 proběhlo také řízení o prohlášení komína za kultur-
ní památku, s negativním výsledkem.

• Poutač — reklama, iniciace, orientace
Výška a viditelnost komínů předurčuje také jejich úpravy na nositele reklamní informace. Způsob, 
jakým byl využít komín obchodního centra Solivaria v Prešově, degraduje komín na pouhý podstavec. 
V jiných případech bylo docíleno kýženého reklamního efektu natřením komínu. Komín Tate Gallery 
byl až do roku 2008 opatřen světelným boxem [autorem byl umělec Michael Craig Martin, instalace byla 
financována Švýcarskem a proto nazvána Swiss Light. Světlo dlouhá léta doprovázelo zvláštní příležitosti v životě 
galerie, v roce 2008 bylo z technických důvodů sejmuto].9

Obr. 76. Komín keramické továrny 
Kalich, Boleslavec

               

Obr. 77. Komíny továrny na chemic-
ká barviva Danishi Seika, Tokyo

               

Obr. 78. Komín Tate Gallery s in-
stalací Swiss Light

9  https://www.theguardian.com/artanddesign/artblog/2008/jun/10/thetopsbeenloppedoffthet [22-11-2018].
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Komín jako orientační bod: Chrastava na Liberecku — Restaurace U Komína v bývalé kotelně a 
strojovně někdejší továrny na sukno Johann Franz Konnig z roku 1880.

Obr. 79. Restaurace U Komína

7_2_2 • Konverze
• Rozhledna
Výška komínů láká k umístění rozhledny. Součástí velkolepého developmentu Battersea Power plant, 
jež čekala dekády na realizaci nového využití, je také skleněný výtah — pojizdná rozhledna na vrchol-
ku jednoho z komínů, autorů z kanceláře Wilkinson Eyre.10 [118 Battersea power station].

Obr. 80. Chimney Lift project, BatterseaObr. 81. Postřižiny — komín 

• Zvonice
Komín, adaptovaný na zvonici kostela Chiesa della Volto je zahrnut spirálovou “trnovou korunou” (v 
noci osvětlenou) a na jeho vrcholu je umístěn šedesátimetrový stříbrný kříž. Zvony jsou z praktic-
kých důvodů umístěny v pravoúhlém rámu při základu komína [091 Chiesa del Santo Volto].

10  https://www.dezeen.com/2018/11/02/battersea-power-station-glass-lift-chimney-wilkinson-eyre/ [Online]. 
[02-11-2018].
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7_3 • Horizontály
Horizontální linie zajišťují komunikaci, a proto jsou všude kolem nás. 
Silnice, železnice, mosty, tunely, podchody, technická infrastruktura (kanalizace, vodovody, kolekto-
ry).

Roční náklady na stavbu a údržbu silnic, železnic a letišť v USA se pohybují okolo 75 miliard eur, v 
Číně 395 miliard eur. V České republice je to 1,5 miliardy. Avšak potřeby dopravy se mění a stává se, 
že i tato velmi nákladná infrastruktura přestane být využívána. Důvodů, proč komunikace přestávají 
být využity, je mnoho. Trasy se mění s vývojem ekonomiky, trhu. Průmyslové trasy, např. železniční, 
odumírají spolu s továrnami, kam vedly. Městský systém dopravy se vyvíjí, potřeby se mění. Udržitel-
nost husté dopravní sítě je nákladná a je otázkou, jak  problémy s náklady na údržbu řešit do budouc-
na (viz aktuální situace kolem zanedbané údržby mostů v České republice) — dochází i k opouštění 
nevyužitých silnic, dokonce dálnic. 

7_4 • Adaptace horizontál
• Lineární park
Vytvoření pařížské Promenade plantée bylo prvním projektem parku v trase bývalé železnice a na 
vyvýšených viaduktech, tato regenerace vznikla z iniciativy města — v roce 2009 byl díky občanské 
angažovanosti v New Yorku otevřen park na High Line. Oba parky jsou velmi oblíbené a úspěšné, 
zeleň v městské struktuře je v současnosti velmi diskutované téma. V blízké budoucnosti je v plánu 
úprava nevyužitých železnic v mnoha dalších městech (Saint-Louis, Philadelphie, Jersey City, Chica-
go, Rotterdam..)

Obr. 82. High line map https://www.thehi-

Mapa ukazuje jak velkou částí města se lineární park High Line, vytvořený na železniční vlečce, pro-
plétá. Koncept zpřístupňuje rekreační funkci daleko většímu množství obyvatel, než by kdy mohl 
park, umístěný do městské stuktury — v centru hustě obydleného velkoměsta navíc není pravděpo-
dobné a časté, že by velká rozloha pozemků byla věnována funkci parku.
Tato kontinuita je možná díky tomu, že je železniční vlečka vedena ve výšce a není tedy rušena do-
pravou (a naopak).

• Obydlený viadukt
Viadukty ve městech byly vždy používány jako přístřeší, po celém světě existují mnohé neformální 
zabydlení prostoru pod mosty — jakési novodobé jeskyně. Je třeba míti na paměti, že někdy adapto-
vaný viadukt, jehož podmostní prostor je zastavěn, může vytvořit ve městě bariéru a je dobré pro-
stupnost aspoň částečně zachovat. Část Promenade plantée je koncipována jako viadukt s malými 
krámky [094 Coulée verte René-Dumont / Promenade Plantée — Viaduc des Arts], podobnou realizaci, kdy 
byly oblouky železničního mostu využity jako městská tržnice, vidíme v Zurichu [095 Im viadukt]. 
V pražském kontextu netrpělivě čekáme na dokončení rekonstrukce Negrelliho vidauktu. Projekt je 
iniciován mimo jiné dlouhodobou iniciační činností kanceláře CCEA MOBA.11 Současná podoba re-

11  http://viaduktkreativni.cz/ [Online]. [11-02-2019]
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konstrukce však počítá především s řešením technických otázek a neopírá se příliš o městotvorný 
potenciál.

Obr. 83. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu, 2018

• Tunely, podzemní linky
Složitost a hustota sítí podzemních tunelů — ať už sloužících dopravě, či technické infrastruktuře 
měst — je jen těžko představitelná. V podzemí existuje i mnoho nevyužitých prostor — ať už v sou-
vislosti s úpravami tras metra, vlaků, tunelů silničních komunikací, či při úpravách vedení kanalizace 
a dalších podzemních vedení.
Nové využití tunelů komplikuje řada faktorů — složité přístupy, nákladné rekonstrukce a opravy 
konstrukcí, složité řešení větrání, omezené množství funkcí, jež nepotřebují přirozené denní světlo.

Obr. 84. & Obr. 85. Sluneční kolektory přivádí světlo do podzemí. 

Přesto se objevují projekty, které invenčním způsobem řeší výše zmíněné problémy — například 
přivedením světla do podzemí, jak vidno na obrázcích ukazujících sluneční kolektory, použité pro 
beta verzi projektu Lowline [101 Lowline], a zúročují tak skrytý potenciál tunelů: lokace — tunely se 
nachází v celé městské struktuře — může jít o nevídané prostorové zásoby v atraktivních centrálních 
lokalitách. prostorové působení — v některých případech jde o velmi zajímavá technická díla, 

Zajímavý je také projekt adaptace dálničního tunelu v Turíně a to především tím, že využívá tento typ 
konkrétní typ stavby. Celosvětové nároky na silniční síť se neustále zvyšují a při stoupajícím počtu 
automobilů v rozvinutém světě se zdá nepravděpodobné, že by mohly být dále nevyužívány silnice, 
dálnice, dálniční tunely, které již byly postaveny. Avšak — svět čelí výzvám, jež velkou měrou znejas-
ňují budoucnost mnoha odvětví a je možné si představit i scénář budoucnosti, ve kterém bude počet 
automobilů omezen a přepravní síť se stane pozůstatkem někdejší doby automobilové.

Mezi adaptace podzemních linií — tunelů — lze také započíst zpřístupněné štoly dolů, studium 
adaptací tohoto druhu speciálních průmyslových budov může být předmětem dalšího výzkumu.
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8 • SPECIÁLNÍ  A  GIGANTICKÉ OBJEMY 
• doprava • námořní doprava • opevnění • 
• energetika •

Další objemy, které vykazují neobvyklé charakteristiky z hlediska tvaru, nebo z 
hlediska měřítka.

Speciální objemy jsou tak trochu zbytkovou kategorií, do které spadají 
veškerá stavební díla, která je formálně těžké zařadit do jiných kategorií obje-
mových typů. Jsou to stavby, které některý z aspektů původního užití tvaroval 
tak zásadně, že vznikly objemy jedinečných charakteristik. 

Kruhová železniční depa
Aerodynamický tunel
Suché doky a jiné přístavní plochy
Opevnění

Gigantické objemy průmyslových hal jsou ve své podstatě univerzální 
průmyslové typologie. Z hlediska postindustriální optiky je ovšem vhod-
né zařadit je mezi speciální průmyslové stavby — díky svým nevšedním 
rozměrům vyžadují při adaptacích zcela jiný a kreativní přístup, jaký je vlastní 
novému využití speciálních staveb.

Průmyslové haly
Energetika
Těžký průmysl
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8_1 • Speciální objemy 
Objevují se zde stavby budované pro potřeby dopravy a pro ukládání či opravu dopravních prostřed-
ků: železniční (kruhová) depa, výbava přístavů (suché či plovoucí doky, zpevněné plochy pro uleh-
čení vykládky). Patří sem také opevnění, vykazující z hlediska stavebního nesmyslné konstrukční 
charakteristiky — užitečné jen pro případ přímého napadení.
Forma každého z těchto objemů v sobě nese zprávu o tom, jaké byly preference někdejšího využití 
— a přitom některé z těchto staveb nejsou daleko od zcela jiných typologických typů [např. kruhová 
železniční depa by mohla patřit mezi univerzální průmyslové haly, nebýt toho malého detailu, že jsou "obtočená" 
kolem otočné nájezdní plošiny aj.].

Obr. 86. Námořní přístav

8_2 • Adaptace speciálních objemů
Společní jmenovatelé adaptací pro objemový typ "speciální objem" se těžko hledá — stavby jsou v 
tomto případě příbuzné spíše tím, že jsou každá po svém individualitou.
Ukazuje se však, že při jejich adaptacích bývají použity některá z řešení, viděná u jiných objemových 
typů speciálních průmyslových staveb.
V kruhovém depu Lokremise [108 Lokremise St. Gallen] byly nové funkce vloženy do samostatných 
boxů — díky tomu bylo zachováno prostorové působení nezvykle tvarované haly jako celku. Vložení 
funkce a její "odlepení od stěn" vidíme např. v adaptaci podzemní linie — horizontály [House of Vans 
082].

Superpozice novostavby a využití únosnosti původní konstrukce je konceptem mnoha projektů 
adaptace bunkrů [113 Kultur Bunker, Institute of New Media,  114 La Fabrique — Trempolino] ale také někte-
rých objektů nádob. [více viz 13_4_2 • • Chytrá adaptace]

Vestavby do podzemí — nalezení vhodné funkce, či cesty, kterak přivést  do prostoru přirozené 
světlo, jsou výzvami pro podzemní linie — horizontály a speciální objemy.

Dále zde nalezneme zcela jedinečné "triky", jako v případě Dánského námořního muzea od BIG [109 
Museet for Søfart]. Zde architekti vytvořili zcela novou podzemní stavbu kolem existujícího objemu 
suchých doků, aby mohli nechat vyniknout jejich prostor i industriální patinu [art trouvé]1.   
      

Dvůr, vzniklý v docích, byl proťat v principu kontrastu několika novotvary. Koncept architektonické-
ho řešení tu byla tak výrazný, že se stal dokonce jedním z  marketingových komunikačním obrazů.
        

1  David Bravo, Danish Maritime Museum, 2013, http://publicspace.org/en/works/h011-danish-maritime-muse-
um, vyhledáno 17.10.2018 



135

Adaptace doků jsou poměrně časté a oblíbené, alternují s adaptacemi přístavních mol [Brooklyn 
Bridge Park Piers 1—5]. Je to opět právě lokalizace těchto pozůstatků, která jim dopomáhá, aby byly 
nově využity. 

Obr. 87. Brooklyn Bridge Park Piers    

8_3 • Gigantické objemy
Turbínové haly elektráren, některé haly a objekty těžkého průmyslu — železárny, uhelná prádla, 
dále letecké hangáry, nádraží, ale také atypická vojenská kasárna. Některé takové objekty jsou stavby 
univerzální, jež díky svým neběžným rozměrům nejsou vhodné pro adaptace k běžným funkčním vy-
užitím — chovají se tedy v souvislosti s možnostmi nových využití jako speciální průmyslové budovy  
(letecké hangáry).
Další — stavby kombinované — navíc obsahují velmi specifické strojní vybavení — zvenčí mohou 
působit jen jako "přliš velké" univerzální stavby, ale v nitru ukrývají spletitou mašinerii, mnohdy 
dokonale spojenou s konstrukcí budovy — jsou přímo ve stavební struktuře výrazně uzpůsobeny 
procesům, které v nich probíhaly (elektrárny, důlní zařízení).

8_4 • Adaptace gigantických objemů
Obrovské zastřešené prostory jsou vhodné k vložení funkcí náročných na prostor. Provází je ale kom-
plikace v podobě stavebně-fyzikálních otázek, jejichž řešení jsou složitá s ohledem na zachování pa-
mátkové hodnoty a s ohledem na vynaložené náklady — např. pokud nová funkce vyžaduje tepelný 
komfort, řešení je může být v dvojité fasádě [116 Ruhr museum Zollverein].
Při vložení nové funkce je často vhodné velké prostory nedělit — pak je nutno najít jednoho uživatele 
(např. galerie, sport). Nejznámější konverzí tohoto typu je turbínová hala galerie Tate Modern  v bý-
valé elektrárně Bankside powerstation. 
Možné je také dělení citlivé, které umožní vnímat prostor v jeho celistvosti [vložením objemů odpouta-
ných od obálky budovy — strojírny Magna, Velká Británie]. Často se také řeší problematika přívodu denního 
osvětlení do hluboké dispozice a umístění vertikální komunikace.
Pokud je strojní vybavení rozlehlé přes několik podlaží, jako v uhelném prádle v Zollverein, je také 
otázkou, jak s ním naložit při adaptaci, jak umístit do objektu nová patra apod. [v Ruhr museu, jež je v 
této budově umístěno, tuto skutečnost vtipně vystihuje fakt, že podlaží nejsou označena běžně: 1, 2, 3, .. ale počtem 
metrů výšky nad zemí 12, 17, 24, ...].
Obecně řečeno, otázka míry zachování strojního vybavení je problémem k řešení — pokud má být 
objekt zpřístupněn, je nutno zvážit, které stroje nebudou ohrožovat bezpečnost návštěvníků apod. 
Multifunkční využití, plánované pro druhou slavnou londýnskou elektrárnu Battersea powerstation 
[118 Battersea powerstation], musí být velice citlivě provedeno, pokud má být zachována mohutnost 
interiéru — v tomto případě bohužel centrální prostor obou turbínových hal bude pravděpobně de-
gradován na "pouhý mall".2

Projekt využití tohoto prostoru ukazuje také častou a logickou potíž těchto objektů — jejich adaptace 
jsou natolik složitým a ekonomicky náročným developmentem, že jejich realizace je téměř nepravdě-

2  https://www.theguardian.com/business/2015/feb/14/battersea-nine-elms-property-development-housing 
[Online]. [2019 -01-18].
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podobný počin a může být roky odkládána.
Použití prostor gigantických měřítek může být také dočasné — během čekání na novou funkci tyto 
objekty bývají využívány například jako filmařské lokality [atrium Brooklyn Army Terminal 104], tak jako 
jinde, otázkou zůstává, zda toto dočasné využití bude mít sílu ovlivnit další osud budovy — v době, 
kdy již budou nezbytně nutné stavební práce a investice.
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10 • OBECNÉ ZÁVĚRY ANALÝZY

Při pozorování příběhů a vyhodnocování výsledků adaptací průmyslových pozůstatků podle objemo-
vých typů vyvstávají na povrch také obecné závěry a porovnání.

10_1 • Původní objekty
Které objekty jsou předměty adaptací, jaké jsou jejich vlastnosti? [~vyhodnocení analýzy v souvislosti s 
tabulkou].

• Objemové typy — zastoupení v analýze
Kategorie neukazuje výsledky analýzy, ale dokládá, jaké bylo rozložení objemových typů u projektů adaptací, kte-
ré byly vybrány k analýze — je to komplementární informace k ostatním výsledkům.

7%

23%

6%

38%

13%

10%
3%

objemové typy

dílo v krajině

velké stroje

malé stroje

nádoby

linie

speciální objemy

gigantické objemy

V analýze jsou nejvíce zastoupeny Nádoby (Sila, Vodojemy, Plynojemy) a Stroje (Velké, Malé).
Je to proto, že jejich adaptace jsou časté — a různorodé — a dá se na nich tedy ukázat celá škála pří-
stupů. 

• Původní funkce — zastoupení v analýze

12%

2%

13%

11%

7%
7%

9%

5%

2%

15%

12%

5%

Původní funkce

težba

skládka

hutnictví

energetika

výroba a sklad plynu

průmysl stavebních hmot

námořní doprava

železniční doprava

letectví

zemědělství

technická infrastruktura sídel

opevnění

• Památková ochrana

48%52%

Pam ochrana

ano

ne

Pokud jde o památkovou ochranu, chráněné a nechráněné objekty a areály jsou rozděleny téměř 
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přesně na dvě půle. Mírná většina je památkově chráněna (započteny byly veškeré typy a stupně 
památkové ochrany — vzhledem k tomu, že v jednotlivých státech se úrovně liší). Znamená to, že 
památková ochrana není pro vznik projektu adaptace rozhodující výhodou, ale ani překážkou.

 
• Architektonické ambice původního návrhu

67%

16%

17%

ambice

věcné

stavitelsky řemeslné

architektonizované

Dle očekávání byla většina původních objektů (téměř dvě třetiny) postavena s věcným přístupem 
— proto, aby plnily svůj účel, bez zvláštních estetických či reprezentativních záměrů. Charakter spe-
ciálních průmyslových budov je utilitární. Avšak nezanedbatelné množství objektů a areálů splňuje 
kriteria "stavitelsky řemeslných" či dokonce "architektonizovaných" objektů.

Obr. 88. Věcné řešení Obr. 89. Stavitelsky-řemeslné 
   řešení

Obr. 90. Architektonizovaný počin

Díla v krajině                   Stroje

            100%

Díla

věcné

stavitelsky řemeslné

architektonizované

                               

58%25%

17%

Stroje

věcné

stavitelsky řemeslné

architektonizované

Nádoby                    Linie

77%

5%

18%

Nádoby

věcné

stavitelsky řemeslné

architektonizované

 

50%
43%

7%

Linie

věcné

stavitelsky řemeslné

architektonizované

Speciální a gigantické objemy 

50%
43%

7%

Linie

věcné

stavitelsky řemeslné

architektonizované
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Architektonizovaný či stavitelsky řemeslný přístup ke stavbě původních objektů zaznamenáváme 
v objemovém typu Strojů především u objektů těžních věží či vápenek a dále v případě Nádob, kde 
šlo především o koncepčně pojaté stavby vodojemů. Většina sil je čistě věcného charakteru, proto 
v tomto objemovém typu převládá racionální přístup. V případě Linií statistiku ovlivňují komíny a 
mosty, jež bývali často řešeny s určitou estetickou ambicí. Výsledky pro Speciální a gigantické objemy 
ovlivňuje zařazení staveb železnice, či dalších objektů sloužících dopravě, skladování, energetice, jež 
se nacházely ve městě a tedy nebylo patřičné rezignovat zcela na jejich podobu čistou věcností. [údaje 
pro Linie a Speciální a gigantické objemy mohou být lehce zkresleny nepočetným zastoupením projektů]

• Lokalizace: město / venkov

79%

21%

Lokalizace

město

venkov

Přesvědčivá většina speciálních průmyslových staveb, které prošly adaptací, byly situovány ve městě.
Města se tvořila, či významně rozvinula po příchodu průmyslu a související nabídky práce a životních 
jistot. Zároveň městské objekty bývají spíše adaptovány — mají větší šanci uživit novou funkci.

• Charakteristika objektu: Upřesnění lokalizace
K rozvoji (těžkého) průmyslu docházelo v závislosti na určité konfiguraci zdrojů a dostupnosti. Vý-
znamné prvky skladby krajiny ovlivňovaly polohu vzniku průmyslových areálů jsou dopravní cesty / 
uzle, vzdálenost k vodním tokům či nádržím a samozřejmě sídla a poloha v nich / vztah k nim. Tyto 
charakteristiky zároveň mohou ovlivňovat potenciál pro adaptaci — poloha v sídle při centru či v 
obydleném území, blízkost vodního toku a dobrá dopravní dostupnost činí stavbu atraktivnější pro 
adaptaci.

9%
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19%

23%8%
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4%
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2%

Upřesnění lokalizace

okraj města

okraj vsi

širší centrum města

centrum města

krajina

přístav

nábřeží

voda

dopravní uzel

Většina zkoumaných objektů se nachází ve městech — a to dokonce v jejich centrech, či širších cent-
rech (19 + 23 %). Vypovídá to také o tom, že objekty v organismech měst mají spíše šanci být adapto-
vány.  Dále je důležitým aspektem voda. Mnohé industriální stavby jsou lokalizovány poblíž vodních 
toků či nádrží, jezer apod., ve městech na místech průmyslových přístavů vznikají městská nábřeží 
a progresivní čtvrti (Stockholm, Kodaň, Nantes, ...). Souvislost s vodou vyplývá z původního určení 
staveb (voda jako surovina / zdroj energie / dopravní prostředek / dopravní uzel) a zároveň je často 
atraktivní pro nová využití.

Obr. 91. Buffalo, Silo City: přístav, dopr. uzel Obr. 92. Birmingham, Sloss: širší centrum Obr. 93. Uckange, U4: řeka, okraj malé obce
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• Charakteristika objektu: Měřítko objektu

17%

32%

26%

25%

Měřítko

malé

střední

velké

gigantické

Mezi referenčními projekty jsou zařazeny adaptace objektů všech měřítek téměř stejným dílem. To 
znamená, že téměř polovina všech objektů má velké a čtvrtina dokonce gigantické měřítko — tím se 
odlišují od běžného typu zástavby.

• Charakteristika objektu: Geometrie objektu

32%

42%

9%

17%

Geometrie

pravoúhlá

kruhová

amorfní

kombinace

Adaptované stavby speciálních průmyslových budov jsou kruhové i pravoúhlé, zhruba rovným dílem. 
Také tím se odlišují od klasické stavební produkce, kde je většina staveb pravoúhlých.

• Charakteristika objektu: Propustnost konstrukce

62%
10%

10%

18%

Propustnost konstrukce

uzavřená (zcela či převažující
plné stěny)

uzavřená s otvory

volná (volné konstrukce)

kombinace

Pokud jde o propustnost a konstituci konstukcí a obálek, speciální průmyslové a inženýrské stavby 
jsou charakterizovány vlastnostmi na obou extrémních koncích škály.
Mnohé z nich jsou nádobami, či v rámci své kompozice obsahují nádoby — ve většině případě bez ot-
vorů, kterých nebylo třeba. Z toho samozřejmě plynou specifické výzvy pro jejich adaptace — řešení 
přístupu světla pro nové využití apod. V některých případech je obálka opatřena otvory, například u 
historických vodojemů.
Na opačné straně mince jsou stroje, či dopravní stavby — volné konstrukce, jež často sestávají z troj-
rozměrných ocelových nosných struktur, které tvoří mříž pro potřebné části zařízení — jde o stavby, 
jež nemají žádnou obálku, ani netvoří vnitřní struktur.
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• Charakteristika objektu: Převládající materiál

26%

39%

18%

4%

9%
4%

Materiál

ocel

železobeton

zdivo

kámen

smíšené

jiné

Hlavní materiály speciálních průmyslových staveb jsou železobeton a ocel, následovány zdivem. Pře-
devším zastoupení oceli je charakteristické  a nese sebou určitá specifika při opravách / konverzích 
a  při údržbě.

• Charakteristka objektu: Kompozice a Krajinné působení

25%

8%

51%

16%

KOmpozice

vertikála

horizontála

kompaktní objem

rozvolněná kompozice

   

27%

19%

20%

25%

9%

Krajinné působení

dominanta

monumentalita

ikona

vztažný bod

významné území

10_2 • Adaptace

• Typ adaptace 
Škála typů adaptace (zpřístupnění — iniciace — konverze) je napříč objemovými typy podobná 
— od drobnějších zásahů k velmi náročným konverzím, různé objemové typy staveb inklinují více k 
jednomu, či druhému přístupu.

3%
8%

17%

14%

14%

44%

typ adaptace

recyklace

iniciace

zpřístupnění

renovace

regenerace

konverze

Adaptace (objektů i areálů) byly ve většině případů provedeny v té nejnáročnější podobě — jako 
konverze — tedy adaptace se změnou funkce a většími či menšími formálními změnami a stavebními 
úpravami. [viz definice typů adaptace — kapitola XY]
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• Míra zásahu — v areálu / do objektu
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• Rozsah
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• Nová funkce

 

17%
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NOVÁ FUNKCE - VŠE
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bydlení
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Nejčastější funkce adaptovaných speciálních průmyslových budov jsou kultura (33%) a rekreace 
(17%). Potenciál speciálních průmyslových budov inklinuje k těmto "volnočasovým" využitím. Funk-
ce "muzea" — tedy prezentace samotného objektu / areálu a jeho odkazu  je přítomna v 10 procen-
tech případů. Tento graf nezahrnuje mezi výsledky polyfunkční využití — zařazuje do analýzy všech-
ny hlavní funkce objektu či areálu.
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11 • ADAPTACE SPECIÁLNÍCH PRŮMYSLOVÝCH STAVEB: 
LIMITY A PŘÍLEŽITOSTI 

Analýzou specifických situací každého z adaptovaných objektů a zobecňováním poznatků pro obje-
mové typy vyvstaly na povrch faktory, jež ovlivňovaly vznik adaptací: limity a příležitosti potenciálu 
speciálních průmyslových budov. V Tabulce referenčních projektů jsou tyto hodnoty rozděleny na 
tvrdé (související přímo se stavbou, její matérií a umístěním) a měkké (související s vlivy stavby na 
její okolí a s reakcemi okolí na stavbu). 

V další kapitole podrobně představím dle mého názoru nejsilnější fenomén, který rozhoduje o novém 
využití speciálních průmyslových staveb: jejich jinakost a odlišnost.

2_1 • Limity pro adaptace speciálních průmyslových a inženýrských staveb

Limity související s architektonickými, typologickými a kulturně-historickými vlastnostmi
• objekty a areály přestavují složitá funkční schémata, jejich rozměry / materiály / prostorová řeše-
ní jsou nestandartní
• z toho plynou různá typologická omezení: chybějící vnitřní prostor, problematický přístup denní-
ho osvětlení, příliš masivní a rigidní konstrukce
• jejich původní provozní logika a uspořádání není architektům / historikům architektury příliš 
známa 
• organická provázanost, mnohdy naprostá nedělitelnost konstrukce a výrobní technologie
• projekty jejich adaptací jsou často náročné administrativně (velké množství zainteresovaných 
stran apod.)
• často vznikly relativně nedávno — jejich “hodnota stáří” pro laickou společnost je menší, odborné 
mechanismy památkové ochrany se stále vyvíjí

Limity urbanistické — týkající se území a areálů
• často jsou součástí obrovských území — záměr adaptace znamená také zodpovědnou úvahu nad 
osudem celého území / zpracování generelu
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• mohou představovat atraktivní území ve městech — vznikající tlak na komerční využití pozemků 
a  co nejvyšší zisk může způsobit ignoraci kvalit a potenciálu
• objekty v rámci areálů či celé areály mohou být naopak odlehlé a obtížně dostupné

Ekonomického hledisko — limity týkající se investic a jejich návratnosti — nejvýznamnější 
omezení
• panuje představa, že jejich adaptace jsou často nákladné 
• jejich adaptace jsou často nákladné
• provoz po provedené konverzi může být nákladný (zlepšení tepelně — technických vlastností ob-
jektů je obtížné)
• zpřístupněné obrovských objektů a areálů [např. spojené s jejich památkovou klasifikací] vyžaduje ná-
sledně obrovské investice do údržby, oprav
• škála jejich nových využití je zdánlivě omezená

Ekologické hledisko
• areály, komplexy i objekty jsou často kontaminovány nebezpečnými látkami 
• kontaminaci je nutno řešit jak při adaptaci, tak při demolici některých objektů, která může způso-
bit rozptýlení škodlivin do ovzduší1

• okolí je ovlivněno environmentální zátěží
• projekty adaptací musí zahrnovat technicky náročnou dekontaminaci

Sociální hledisko — limity týkající se zájmů společnosti
• jsou mnohdy spjaty s těžkým průmyslem — jejich aktivní existence bývala spojena s negativními 
vlivy životní prostředí — zachovávají ve společnosti negativní stopu
• jsou spjaté s identitou regionů, nesou sebou tím pádem i společenskou zátěž úpadku
• nezájem obytelstva, lokálních i státních institucí

Vnější faktory
• výzkum speciálních průmyslových a inženýrských staveb v rámci péče o průmyslové dědictví za-
počal později, než u jiných průmyslových staveb
• stav, ve kterém bývají opuštěny, následná degradace či vandalismus ještě více komplikují projekč-
ní a stavební práce
„The construction work, which began with partial destruction with dynamite and jack hammers, lasted for more 
than a year and a half. It was a precision job, which consisted in revealing the hidden forms and recovering certain 
spaces, comparable to the work of the sculptor whose first task is to confront the material. The silos were full of 
cement and it was impossible to penetrate the spaces entirely saturated with dust.“2

Adaptibilita speciálních staveb je zatížena těmito limity a na první pohled je nižší, než u staveb uni-
verzálních. To však neznamená, že je nižší i jejich potenciál. [jejich potenciál je „speciální“ — viz blok 3 
Fenomény adaptací speciálních průmyslových staveb]. Pokud jsou negativní vlivy odkloněny a vyřešeny, 
případně překlopeny v přednost, je možné využít potenciál speciálních průmyslových staveb.
Před prováděním adaptací je třeba velmi pozorněji uvažovat o vhodném budoucím využitím a faktic-
kém provedení renovace náročných struktur. 

1  Petice proti ekologicky nešetrnému odstřelu komínu strakáč bývalé vítkovické aglomerace [Online]. Dostupné z: 
https://www.petice24.com/petice_proti_odstelu_kominu_straka_byvale_vitkovicke_aglomerac?u=1690183&fbclid=I-
wAR2SnuMNEwDGK48kzGKQK1hBhbz8UNGlSJsbtcTvlZcuuLt90F0pDjmGUjk [2019-02-10].
2  "Stavební práce, které započaly demolicí pomocí dynamitu a bouracích kladiv, trvaly déle než rok a půl. Byl to úkol 
náročný na přesnost, který spočíval v odhalení skrytých forem a obnovení ztracených prostor — práce srovnatelná s 
dílem sochaře, jehož prvním úkolem je zaujmout postoj k materiálu. Sila byla plná cementu a do některých míst zahlce-
ných prachem nebylo možné vůbec proniknout." Ricardo Boffil. [Online]. Dostupné z: http://www.ricardobofill.com/
la-fabrica/read/ [2018-10-18].
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2_2 • Příležitosti pro adaptace speciálních průmyslových a inženýrských staveb 
Speciální průmyslové stavby se vyznačují celou řadou, které je činí pro adaptace atraktivními a jež 
nemusí být rozeznatelné na první pohled.

Příležitosti související s architektonickými, typologickými a kulturně-historickými vlastnost-
mi
• nabízí příležitost ke kreativním a inovativním řešením [více viz blok 02_3]
• probouzí vyšší funkční i uměleckou kreativitu (ve smyslu tvrzení, že nejlepší řešení vznikají pod 
tlakem)3

• projekty adaptací mají tendence stát se ikonickými [Tate Modern, Seattle Gas park]
• mnohé stavby mají velkou odolnost / únosnost
• mohou přirozeně poskytovat velké vnitřní prostory, vhodné pro splečenské a kulturní funkce a 
prostorové rezervy v husté zástavbě
• forma může nahrávat nové funkci (lezecké stěny)
• citlivě provedené adaptace umožňují zachovat historickou informaci

Příležitosti urbanistické — týkající se území a areálů
• jsou často výhodně lokalizovány (těžký průmysl v kontaktu s městskou strukturou, protože gene-
roval rozvoj měst, městská infrastruktura v kontaktu s městskou strukturou z podstaty svého určení)
• jsou často poblíž vodní plochy či vodního toku (energie — surovina — doprava)
• bývají dobře napojeny na dopravní sítě
• mohou představovat atraktivní území ve městech — jejich zachování a adaptace vytváří záchytné 
body v městské struktuře, ostrůvky odlišnosti v homogenní zástavbě
• mohou být součástí rozsáhlých území, které poskytuje dostatek prostoru pro nové funkce (územní 
rezervy)
• v krajině i městech můžeme díky nim zaznamenat zajímavé kompoziční situace

Ekonomického hledisko — příležitosti týkající se investic a jejich návratnosti
• vzbuzují pozornost — jsou protikladem každodennosti — stávají se rekreačními a turistickými cíli
• jsou marketingově zajímavé
• turistický potenciál

3  Například ve studentských projektech vzniklých během posledních dvou workshopů, pořádaných VCPD – více 
např. KAŠÍKOVÁ, Anna. Jak na sila. in Mlýny bratří Winternitzů. Praha: FA ČVUT, 2013. 
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• jsou často vhodné pro nízkonákladová a iniciační řešení4

Ekologické hledisko
• adaptace představují étos reutilizace
• objekty či areály mohou být výzkumným prostředím samovolných přírodních procesů
• k životnímu prostředí ohleduplně provedené adaptace mohou být příkladem dobré praxe 
[více k tomuto v bloku 01_2 • POTENCIÁL PRŮMYSLOVÝCH STAVEB: TYPOLOGIE A ADAPTABILITA]

Sociální hledisko — příležitosti týkající se zájmů společnosti
• příležitost k vybudování nové lokální či regionální identity
• jsou mnohdy spjaty s těžkým průmyslem — ekologický aspekt „nápravy“ je akcentován 

4  Adaptace nemusí být vždy nákladná — jde o míru a charakter zásahu — je možné nalézt nízkonákladové využití 
bez přestavby stávající stavební hmoty (např. prostory pro nekonvenční společenské akce, lezecké stěny na komínech, 
bazén v plynojemu). Nízkonákladovým využitím Industriálního dědictví se zabývá velké množství teoretiků – více 
např. SKŘIVAN Tomáš, Modely financování konverzí průmyslových staveb. In BROTAN, Aleš. Stavební kniha 2013. 
Nový život opuštěných staveb. Praha: ČKAIT, 2013. ISBN 978-8087438367.
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Síla nevšednosti: zásadní faktor potenciálu speciálních průmyslových staveb
Ne všechny vlastnosti speciálních průmyslových staveb je možné jasně definovat a zařadit do jedné 
z kolonek hodnocení — existuje množstvím fenoménů, jež jsou speciálním průmyslovým stavbám 
vlastní a ovlivňují potenciál pro jejich nové využití, ale které není snadné vyjádřit jedním heslem a 
zařadit do přísné struktury analýzy. 
Většina z těchto fenoménů souvisí s jejich odlišností — jinakostí — nevšedností a často jsou tím, co 
rozhodne o faktické záchraně průmyslových pozůstatků. Proto je identifikace a představení těchto 
fenoménů zásadní pro poznání potenciálu speciálních průmyslových staveb.

12_1 • Speciální stavby mají speciální potenciál pro nová využití
Tato znepokojivost pramení z různých zdrojů, může jít o rozměry, tvar, materiály, nezvyklou roli v 
městské či krajinné struktuře [fenomén pozitivní poruchy, kapitola 1_2_6 ]. V jejich odlišnosti od běžného 
stavebního fondu je jejich síla. Síla nevšednosti.
Logo v současnosti největší investice do adaptace speciální průmyslové stavby: konverze elektrárny Battersea v 
Londýně je uvedeno hashtagem: Never ordinary = Nikdy ne obyčejný.1

Obr. 94. Logo: Battersea development project

12_2 • • Síla nevšednosti jako prozatímní záchrana ("před-iniciační fáze" průmyslových pozůstat-
ků)
Kolekce relevantních projektů obsahuje již realizované adaptace, během svého výzukumu jsem však 
přirozeně narazila také na velké množství objektů, jež prozatím adaptovány nejsou, ale jejich osud 
je již léta předmětem odborných debat a emocí ve společnosti. Objekty stojí, často chátrají, ale pro-
zatím nejsou zatraceny. Dá se říct, že jejich charakteristická nevšednost prozatím zachraňuje jejich 
existenci, ačkoliv nejsou znovu využity. [např. Chimenea St. Adria, Barcelona, spletitý příběh záchrany 118 
Battersea power plant]
Aktuálně je nejasný osud ostravského "Strakáče" — komín bývalé rudné aglomerace ve Vítkovicích je 
určen k odstřelu, ke kterému má dojít 

12_3 • • Síla nevšednosti jako společné hobby a jako magnet pro iniciaci
Amatérské spolky a asociace
Některé speciální průmyslové typologie vzbuzují takovou pozornost, že vznikají spolky jejich fanouš-
ků a amatérské či profesionální asociace na jejich ochranu. V našich končinách je patrně nejznámněj-
ší družstvo komínářů2, prezentující zdolávání komínů jako svou čestnou činnost. Podobných spolků, 
orientujících se okolo určité typologie, však existuje celá řada. Některé z nich uvádím v seznamu 
zdrojů. V mezinárodním kontextu uvádím jako příklad velmi profesionální britskou asociaci British 
Water tower Appreciation Society. 

Urbex
Estetika industriálu, estetika romantické degradace a průzkum novodobých ruin patří k současným 
trendům, všeobecná vizualita současné doby a dostupnost možnosti fotografovat jde tomuto feno-
ménu na ruku: internet je plný fanoušků, sledujících a amatérsky dokumentujících určité typologie, 
či "úpadek civilizace": urbex3. Zaujetí je posilováno dočasností a hrozbou demolice, visící nad mnoha 

1  https://batterseapowerstation.co.uk/retail-leasing?filter=PwrStn&subfilter=Plan [Online]. [2019-01-18].
2  Svaz českých komínářů: http://koda.kominari.cz/ [Online]. [2019-02-03].
3  http://urbex.cz/ [Online]. [2019-02-03].

12 • POTENCIÁL SPECIÁLNÍCH PRŮMYSLOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH 
STAVEB: SÍLA NEVŠEDNOSTI
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objekty a mnohdy také pololegálním charakterem aktivity. „Oni zachytí něco, co možná jednou zanikne. 
Pro historiky architektury to může být velmi cenná informace. Vynikající je, pokud si pak těch obrázků všimne 
někdo, kdo tu stavbu zachrání, což se stává.“4

Lokální aktivity
Lokální kultura se nezřídka naváže na existenci určité nezvyklé stavby. Do světla vstupuje také otázka 
zodpovědnosti za osud ohrožených objektů — pohled místních iniciativ neřeší a nevyžaduje plošnou 
ochranu, ale uvědomělé zacházení s lokální pamětí — apeluje tedy na místní správu. Pokud obliba 
přeroste ve veřejnou aktivitu, mohou taková lokální hnutí působit jako iniciační faktor a přispět k 
faktické záchraně či novému využití objektu, jako například v případě vratislavické Zauhlovačky [Za-
uhlovačka 063], newyorské High Line [High Line 093], nebo londýnských plynojemů London Gasometer 
[London Gaseometer 081]: “Having the huge frames gives us a sense of what went before us. Their presence gives 
anchor to the development of London, of how the waterways were used, and how housing development grew 
around them.” 5 

Iniciační využití může být uvedeno také jako zkušební využití, ověřující potenciál místa. Takto byly 
například v roce 2016 využity některé oblouky Negrelliho viaduktu v Praze před jeho rozsáhlou re-
konstrukcí. Akce se setkala s velkým zájmem a podporou veřejnosti.6

Obr. 95. Negrelliho viadukt: Léto pod viaduktem, CCEA MOBA. zdroj: Industrypunk

12_4 • • Síla nevšednosti jako orientační a identifikační prvek
Stavby speciální a inženýrská díla často silně ovlivňují identitu míst, kde se nachází. Nezřídka jde 
o prostorově významné dominanty v krajině, či „chyby“ v městské struktuře, které svou odlišností 
přispívají k orientaci (stačí pomyslet na všechny tovární komíny) a budí pozornost znepokojivou 
přítomností. Roli spolutvůrce identity místa plní dokonce i v době, kdy chátrají a komunitě sice ne-
přináší užitek poskytnutím práce, ani novou funkcí, ale přesto zůstávají přitomny a vnímány. 
Pokud jsou struktury součástí sídla, místní obyvatelé se díky nim nejen lépe orientují, ale také se s 
nimi identifikují — viz předchozí článek. Typickou ukázkou této skutečností je případ ostravských 
Vítkovic, které jsou po desetiletí místními pyšně označovány temínem „Ostravské Hradčany“.

12_5 • • Síla nevšednosti = symbol = kapsle paměti a autenticity 
V případě nových rozsáhlých developmentů na místě někdejší průmyslové činosti, kde není cílem 
adaptace a zachování celého areálu, bývá jako nositel autenticity ponechána jen jeho část, některý z 
objektů, působíci jako historická kotva někdejšího využití — časová kapsle, která uchovává informaci 

4  Zdeněk Lukeš v Interview pro ČT, https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1029426-urbex-nelegalni-pruzkum-
-chatrajicich-objektu-ale-i-cenne-fotky [Online]. [2019-02-03].
5  Vyjádření lokální aktivistky Sarah O’Carroll, bojující o záchranu plynojemů předtím, než padlo rozhodnutí o je-
jich adaptaci. "Rámec nám dává vědomí toho, co předcházelo. Jejich přítomnost (plynojemů) vypovídá o rozvoji Londýna, 
o tom, jak byly používány vodní cesty a jak se kolem nich město rozvíjelo." @GasometerGal
6  Industriální památky bouráme a pak řešíme, co dál. Je to zběsilé, říkají architekti in Aktualne.cz [Online]. 
[2019-01-18]. https://magazin.aktualne.cz/industry-punk/r~b5251b3ad39911e895620cc47ab5f122/r~ed162da-
0d39811e8b634ac1f6b220ee8/
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o stavu světa a historických výrobních procesech a jejich vývoji. Volba tohoto objektu samozřejmě 
závisí na mnoha okolnostech, specifických pro každý projekt – nezřídka to však bývá ten objekt, který 
je odlišný — v případě speciálních staveb je „autenticita“ obsažena často již ve stavbě samotné — v 
její nezvyklosti, která promlouvá o "záhadných průmyslových procesech", které se kdysi na místě 
administrativního okrsku / nového bytového komplexu atd. probíhaly. 
Tímto způsobem jsou využity například jeřáby v bývalých průmyslových přístavech [034 Grue Titan , 
035 La Carola Garabia], kostry plynojemů ve veřejném prostoru v Austrálii a Anglii [081 Kings cross gas-
holder park, 082 Gaswork Plazza], nebo komín v projektu nového kostela v Turíně [091 Chiesa del Santo 
Volto]. Podle původního plánu takto měla být využita kotelna s komínem Rustonky v Karlíně. [viz blok 
2_7 • Linie • Vertikály]

12_6 • • Síla nevšednosti jako generátor hrdosti a uvědomění identity
“As we tuned into the fact that a lot of artists have chosen to work in Europe, Asia or north America, or send their 
work to be exhibited there it felt exciting to be collaborating on a place that will do the opposite to what this grain 
silo used to do. From here, grain was exported outwards. Now, we’re creating a place to which the art can return 
and from where it will not leak away,”7

Thomas Heatherwick mluví o efektu "otočení směru intelektuálního exportu a importu" u příležitosti 
otevření nové galerie Zeits Mocaa v jihoafrickém Kapském městě.  

12_7 • • Síla nevšednosti a nadčasovost jako protiklad k nové normalizaci
V současné době univerzální průmyslové budovy reagují na pragmatický diktát trhu totální rezignací 
na veškeré jiné funkce, nežli účelové „obalení“ vnitřní činnosti (někdejší reprezentativní, symbolický, 
inovativní charakter průmyslové architektury u těchto budov zaniká). 
Obálka současných průmyslových budov plní svou funkci tím nejtriviálnějším způsobem. Vyvíjí se v 
boxy, jejichž výraz je často tvořen jen a pouze konstrukční úvahou, napojením na infrastrukturu, mar-
ketingovým záměrem. Je bohužel velmi pravděpodobné, že soudobá logistická centra v okolí velkých 
měst rozvinutého – i méně rozvinutého světa budou nové využití hledat jen velmi těžko. 
Inženýrská průmyslová díla, naproti tomu, jsou od počátku charakterizovaná svým – specializova-
ným účelem – a jsou krásná a tajemná díky svým jedinečným vlastnostem – i přímou evokací funkč-
ních souvislostí (mnohdy ztělesňují „tajemství“ nepříliš běžných procesů apod.) Tato skutečnost se s 
dobou nemění – ačkoli podoba dnešních speciálních průmyslových staveb je pochopitelně ovlivněna 
dobovým kontextem a technickými možnostmi, inženýrská krása těchto děl je spojuje napříč uplynu-
lými léty. Jejich nové uplatnění může těžit z této nadčasovosti. 

Obr. 96. Libeňský plynojem — síla jinakosti, pozitivní porucha.

12_8 • • Síla nevšednosti jako investorský záměr a marketingový trumf
Bytový i administrativní development považuje "vrstvu identity" za jednu ze složek, přispívajících k 
atraktivitě projektu. Zahrnutí nevšedních — lokálně významných — historických objektů do projek-
tů nového developmentu zvyšuje marketingovou odlišnost a tím i tržní potenciál projektů. 
Projekty díky své odlišnosti mohou získat jméno [052 Café restaurant OPEN 097], identitu, může se stát 

7  "Tváří v tvář skutečnosti, že mnozí (místní) umělci se rozhodli pracovat v Evropě, Asii nebo severní Americe, nebo 
tam poslat svou práci k vystavování, zdálo se nám vzrušující spolupracovat na místě, které bude fungovat opačně, než 
kdysi fungovalo toto silo: Obilí bylo odsud exportováno pryč. Nyní vytváříme místo, kam se exportované umění může vrá-
tit." T. Heatherwick, interview pro The Times, https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/2017-09-15-in-
-pictures-inside-zeitz-mocaa-the-museum-everyones-talking-about/. [Online]. [11-11-2018].
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také základním motorem investorského záměru: Nevšednost byla palivem a "společným hobby" i u 
nejstaršího adaptovaného sila v Ohiu, kde proběhla konverze na hotel. Odvážný investorský počin 
tehdy z důvodu jeho odlišnosti finančně podpořila skupina hollywoodských hvězd. [052 Quaker square 
Ohio]

12_9 • • Síla nevšednosti jako emocionální kvalita
Pro návštěvníka / uživatele je právě skutečnost, že se ocitá v nezvyklém prostoru znepokojivá  – tato 
devíza je potenciálem speciálních staveb – je to jejich „něco navíc“.
Zvláštnosti přitahují i u univerzálních průmyslových staveb: Lingotto v Turíně zaujímá svou dráhou 
na střeše. Speciální stavby mají často velmi silnou atmosféru a emocionální hodnotu — pozitivní / 
negativní (extrémní vlastnosti vyvolávají emoce).
Realizované konverze mají punc „rebelie“ — “vzepření se” obtížným podmínkám.
Umělecká díla, umístěná v silně specifických prostorech, jsou vystavována v odlišných souvislostech 
— tato přidaná emoce je vyhledávána. Stejně tak existuje trend koncertů v nevšedním prostředí — 
od vážné hudby až po technoparty.
Psychologické působení speciálních průmyslových staveb je ovlivněno jejich odlišností a jejich častou 
monumentalitou. Teorie radiace prostoru pracuje s myšlenkou, že prostorové působení různých fo-
rem je různé. Míra radiace prostoru závisí na formálních vlastnostech objektů.8

12_10 • • Síla nevšednosti jako aspekt, přispívající k rozvoji současné architektonické tvorby
Adaptace budov, které se odlišují je specifickým architektonickým zadáním. Znepokojivá forma vy-
žaduje a dovoluje použití silných gest jako architektonického nástroje — tím je upevněna pozice 
architekta, který musí mít dostatek sebevědomí, aby tato gesta nejen navrhl, ale posléze i prosadil.
V soutěžích adaptací speciálních  mohou být upřednostněna netradiční a odvážná řešení (Seattle Gas 
Works Park, Tate Modern a další).
Ačkoliv projektování a realizace můžou být u adaptací obtížnější, než je tomu u novostaveb, výsledek 
má často překvapivé kvality — z architektonického, ale i komerčního hlediska — dosáhnout stejného 
efektu výjimečnosti u standartní stavební produkce může být obtížnější i nákladnější. 
Projekty konverzí speciálních staveb vyžadují mezioborové znalosti, bohatší pohledy na možná ře-
šení a nestandartní přístup. Výběr nové funkce i její formální vložení do těchto objektů jsou formou 
vrstevnaté kreativní práce, která rozvíjí profesi architekta — koncipování adaptací speciál-
ních průmyslových staveb působí jako tréninkový prostor schopností architekta.

12_11 • • Síla nevšednosti přitahuje silné osobnosti 
Dochází k vzájemné přitažlivosti mezi silnými osobnostmi architektury a silnými zástupci architek-
tonických forem (= tedy speciálními průmyslovými stavbami). [Thomas Heatherwick, MVRDV, BIG, Ricar-
do Boffil...]
Návrh galerie The Silo v Kapském městě, obsahující odvážně vyříznutý prostor do vnitřku sil,  je prací 
britského návrháře Thomase Heatherwicka, proslulého megalomanskými futuristicky přírodními, 
ale přitom masivně betonovými návrhy. V tomto případě získal díky práci na existující struktuře pro 
svou kreativitu “rámec”, což projektu evidentně prospělo.

8  VON MEISS, Pierre. Elements of architecture. Praha: FA ČVUT, 2.12.2013.
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13 • SÍLA NEVŠEDNOSTI = GENERÁTOR KREATIVITY

13_1 • Poznámky k teorii kreativity
Kreativita je vytvářením nových, neobvyklých, přijatelných, užitečných myšlenek či řešení. Tvořivý 
proces je charakterizován dvěma základními prvky, což je originalita (novost, původnost) a užiteč-
nost (hodnota, prospěšnost).1

Kreativita může být rozdělena na uměleckou a vědecko-technickou — podle oblastí lidské činnosti. 
Kreativní řešení v architektuře — jak je pro tento obor typické, stojí na pomezí tohoto dělení — ar-
chitektonická a stavební činnost generuje jak významné umělecké počiny, tak technický pokrok.

Výsledky kreativní činnosti jsou v literatuře odstupňovány dle míry přínosu. Jedno z možných dělení 
uvádí tyto kategorie:2 
• spontánní – díla a produkty vznikající z náhlého vnuknutí, z vnitřní potřeby a nutkání
• inovativní – vznik novinek vůči běžné praxi, záměrné úsilí o něco nového
• inventivní – vynalézavost, originalita, nová řešení
• emergentní – projev génia

Inspirovala jsem se touto stupnicí a v analýze hodnotím čtyři stupně kreativity zásahů při adaptaci: 
• utilitární řešení — oprava, zlepšení stavebně technických vlastností.
• konvenční řešení — konverze provedená bez větších uměleckých či intelektuálních ambicí.
• kreativní řešení — řešení, které je díky svému uměleckému / architektonickému / urbanistic-
kému / environmentálnímu přínosu nadstandartní, přináší novou kvalitu pro stavbu, její uživatele a 
prostředí.
• inovativní řešení — přínáší či testuje zcela nová a původní řešení, převratná svým uměleckým či 
technickým přínosem.

13_2 • Míra kreativity při řešení adaptací speciálních průmyslových a inženýrských budov
Nevšednost speciálních průmyslových a inženýrských staveb působí jako generátor kreativity — 
analýza ukazuje, že řešení adaptací nevšedních staveb jsou přibližně ze dvou třetin  nadstandardní 
(kreativní, inovativní), ať už ve volbě funkce, konceptu, ve stavebním provedení. 

4%

18%

43%

35%

Míra kreativity

utilitární řešení

konvenční řešení

kreativní řešení

inovativní řešení

Díky této kreativitě disciplína adaptací speciálních průmyslových a inženýrských staveb přispívá k 
rozvoji a pozitivnímu vývoji v urbanismu, tvorbě veřejného prostoru i ve stavební praxi — využívání 
existujících struktur umožňuje zahušťování sídel, přispívá k rozvoji udržitelného stavebnictví a vede 
ke kýžené rozmanitosti lidského uměle tvořeného životního prostoru — což jsou jedny z hlavních 
výzev, jež řeší také současná konvenční architektonická praxe.

1 DACEY, J. S., LENNON, K. H. Kreativita. Praha: Grada, 2000. ISBN 978-8071699039.
2 MAŇÁK, J. Stručný nástin metodiky tvořivé práce ve škole. Brno: Paido, 2001. ISBN 978-8073150026
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13_3 • Kreativita při hledání funkce 
Hledání nových funkcí, jež budou vhodné pro daný objem charakterizovaný určitými prostorovými 
vlastnostmi a v určité lokalitě — je kreativním procesem.3 

Padnoucí funkce
Mezi příklady referenčních projektů nalézáme adaptace objektů, jejichž funkce byla zvolena, či vy-
nalezena s ohledem na volumetrii stavby:
- lezecké věže ve vertikálních objektech sil či těžních věží
- via ferrata v rudných zásobnících 
- rozhledny na převýšených objektech vysokých pecí či těžních věží
- jezera v těžních jámách
- sjezdovky na haldách
- multifunkční využití: stavby, které vznikly skládáním různých budov a objemů (jednoúčelových i 
víceúčelových), jako je pivovar, cihelna, elektrárna, nabízejí množství budov či zařízení odlišných 
charakterů v jednom areálů

[Projektem, kde rozdělení funkcí v celku kreativně reaguje na vlastnosti průmyslové stavby je sebevědomé The Silo 
v Kapském městě: 051 The Silo, Zeets Moica Museum. Galerie, nacházející se ve spodní části, využivá kompaktní 
část budovy. Zvenčí je do hmoty provedeno minimum otvorů — přirozené světlo není v galerii nezbytné. V centru 
sila (galerie) je vybourán ohromný prostor, jež funguje jako atrium s horním osvětlením. Obvodová horní část sila, 
konstrukčně vyzděný skelet, posloužila jako rastr hotelu — ten jako bonus díky umístění ve výšce získal panora-
matické výhledy.] 

• Kreativní záměr
Dále existují konverze, jejichž nové funkce ve spojení s konkrétní speciální průmyslovou typo-
logií jsou nečekané, avšak jejich zavedením se zrodila přidaná hodnota. Tato hodnota tkví v buďto 
v existenci "běžné funkce" na neobvyklém místě [052 Café restaurant OPEN 097 — kavárna v otočném 
mostě v Amsterdamu svým spojením s inženýrskou stavbou získala jméno a identitu], nebo naopak neobvyklé 
funkce, jež dokázala velmi kreativně a vhodně využít specifický prostor. [077 TauchRevier Gasometer — 
potapěčská nádrž v plynojemu] 

• Přirozená implementace inovativní funkce
Přirozená implementace inovativních funkcí je přirozeným procesem, kdy si opuštěná industriální 
stavba sama "vyžádá" novou funkci, většinou ve spojitosti s jistou iniciační fází. Jde zároveň o funkce, 
jež by pravděpodobně v daném nejspíše nevznikly, nebýt existence konkrétní speciální průmyslová 
či technické stavby. Skvělým příkladem je příběh High Line, kde přirození procesy a sukcesivní zeleň 
zavedly divokou vegetaci doprostřed velkoměsta — následně jí identfikovali a postupně proslavili 
místní umělci, aby pak vznikl architektonicky koncipovaný lineární park.
[093 New York High Line, 094 Promenade plantée — lineární park v organismu velkoměsta]

• Vzdorové funkce
Výstižným příkladem funkce, jež vznikla navzdory omezujícím podmínkám, je záměr vytvořit pod-
zemní park v bývalých prostorách newyorského terminálu hromadné dopravy, nazvaný Lowline. Ini-
ciace této na první pohled nelogické funkce — vegetace v prostoru bez přístupu přirozeného osvět-
lení — se stala motivací pro výzkum a vznik studentské a umělecké laboratoře, hledající technická 
řešení, jež umožní uskutečnění záměru. [101 Lowline (Lowline Lab)]
„(...) The result proves that form and function must be dissociated; in this case, the function did not create the 
form; instead, it has been shown that any space can be allocated whatever use the architect chooses, if he or she 
is sufficiently skilful."4

3  Například ve studentských projektech vzniklých během posledních dvou workshopů, pořádaných VCPD – více 
např. Anna Kašíková, Jak na sila, in Mlýny bratří Winternitzů. FA ČVUT, Praha, 2013. 
4  "(...) Výsledek dokazuje, že forma a funkce jsou odděleny; v tomto případě (konverze Cementárny La Fabrica) 
nebyla forma vytvořena funkcí; místo toho bylo prokázáno, že jakýkoli prostor lze přiřadit jakémukoli použití, který si 
architekt zvolí, pokud je dostatečně obratný." Ricarfo Boffil, http://www.ricardobofill.com/la-fabrica/read
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13_4 • Kreativita při stavebním řešení 
13_4_1 • • Jednoduché prostředky — výrazný výsledný efekt (díky vrozené nevšednosti původ-
ních struktur)

• Osvětlení, projekce
Mnohé objekty speciálních průmyslových staveb, napříč spektrem objemových typů, bývají opatřeny 
spektakulárním barevným nočním osvětlením. Tento poměrně nenáročný počin patří mezi startovní 
využití, které pozmění kontext průmyslových pozůstatků,  zvýší veřejné povědomí o jejich existenci a 
vyzvedne jejich důležitost. Tento počin může i změnit jejich osud a odvrátit přesun či demolici. Časté 
je jeho použití pro objekty strojů, vizuelně podporuje jejich spletitost a monumentalitu. 
Vysoké pece: [017 Landschaftpark Duisburg-Nord, 023 Steel stacks Bethlehem]
Přístavní jeřáby: [036 Lighting Giants]
V případech sil a jiných objektů s uzavřenou konstrukcí je osvětlení doplněno možností projekce — 
umělecké, nebo filmové. [041 Kaleidoskop Buffalo] 

• Nátěr
Nátěr nejen zlepšuje technické vlastnosti a ochranu objektu, ale také oznamuje: tady došlo ke změně. 
Nový kontext, nová existence starých struktur. K vidění například v projektu Concrete plant Parku v 
Bronxu, kde díky nátěru došlo k sjednocení vizuality roztodivných nádob a konstrukcí. Výsledkem je 
soubor, jehož vzezření hraničí se sochařským dílem [031 Concrete plant]. Nátěr, překrývající industri-
ální špínu, je k vidění na objektech ohřívačů větru renovované vysoké pece v japonské Yawatě. [020 
Memorial Park Yawata]

• Perforace otvorů do původně celistvé obálky
Adaptace uzavřených objektů nádob pochopitelně často řeší přístup denního osvětlení. Po rozhodnu-
tí, že budou do jejich (mnohdy masivních) stěn vyříznuty nové otvory následuje libovolná umělecká 
volnost. Výsledná kompozice tak mnohdy není jen výsledkem technické potřeby, ale často také este-
tickou hříčkou, která poskytne projektu "tvář" [054 Sugar Silos, 055 Concrete plant Park].

13_4_2 • • Chytrá adaptace (chytrý způsob překlopení nevýhody či limitu v přednost projektu)
Příkladem, jež skvěle osvětluje princip tohoto způsobu adaptace je konverze dvou sil v Jižním přísta-
vu (Sydhaven) v Kodani na bydlení, projektovaná v roce 2005 ateliérem MVRDV.
Proto, aby bylo do hmoty sila provedeno co nejméně otvorů a také pro maximalizaci přístupu přiro-
zeného světla i podlahové plochy bytů byla nová funkce “obrácena naruby”. Jádra sil jsou užita jako 
komunikace , vznikla zde elegantní atria, zatímco 8 pater s byty je “navěšeno” na betonových válcích 
zvenčí. 
Namísto pracné perforace množství otvorů v masivním obvodovém plášti byly vytvořeny pouze otvo-
ry nutné pro vstupy do bytů. Zavěšením bytů vně objemu sila se také zvětšila jejich podlahová plocha  
— vnitřní výměra v hmotě sila byla omezená. Kolem dokola celý objektu pak obíhají balkony — ka-
ždý z bytů tak disponuje exterierovou pobytovou plochu s výhledem na bývalý přístav. Pod balkony 
zůstává do 4m výšky viditelná syrová hmota originálního betonového sila  — neupravený původní 
povrch se stává nositelem paměti objektu [060 Gemini Residence Copenhagen]. Tento princip se opakuje 
i několika dalších projektů: např. [061 Portland Towers Nordhavn, 062 Siloetten].

Obr. 97. Grafické znázornění principu konverze sil vytvořením prstence

Železobetonové objemy sil či bunkrů můžou být díky svým konstrukčním vlastnostem a nosnosti vy-
užity také jako sokl / podstavec pro novostavbu — nová funkce se tak může zcela vyhnout vyřezávání 
otvorů a umístit hlavní prostory nad střechu (tak se zároveň lze vyhnout náročné opravě střech, do 
kterých zatéká) [058 Vila na sile, 113 Kultur Bunker, 114 La Fabrique — Trempolino]. Díky výsledné konfi-
guraci získávají projekty z objemu novostaveb výhled.
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13_4_3 • • Hříčky (vznik nových velmi neobvyklých funkcí či forem)
Někdy se může stát, že se schyluje k adaptaci speciální průmyslové či inženýrské stavby, aniž by byla 
nová požadovaná funkce jasně daná.  V takovém případě sama stavba vygeneruje svoji novou funkci 
— ve výsledku může být využita k něčemu v podstatě nepotřebnému, co však obohatí každodennost 
všech účastníků. Znovu v tomto kontextu připomínám fenomén pozitivní poruchy: díky adaptacím 
speciálních průmyslových staveb se můžeme v našem životě, poháněném účelnost a efektivitou, se-
tkat s něčím, co z tohoto směru vybočuje — čistou zábavou. Stavba se stává tak trochu poutovou 
atrakcí uprostřed šedé běžné stavební produkce.
Mezi takové projekty lze zařadit tyto adaptace:
[051 Silo top studio] — čínští architekti, kteří přestěhovali své kanceláře do nenáročně upraveného 
distribučního podlaží sil místního pivovaru posléze do jednoho ze sil vestavěli spirálovou rampu, po 
které se dá dojít až dolů.
[065 Public Folly] — ve vodojemu, který byl adaptován jako extra veřejný prostor pro nový obytný okr-
sek, vznikla vestavba vertikální roury, ze které vyrůstají kukaně na různé straně. Extravaganci zásahu 
doplňuje provedení kukaní (barva a sklo).
[013 Genk C-Mine; C-Mine expeditie] — zážitková nadzemní a podzemní trasa C-Mine Expeditie spojuje 
těžní věže a některé podzemní prostory adaptovaného dolu v belgickém Genku. Trasa návštěvníka 
zavede do netradičně pojatého prostoru (pětiúhelníkový průřez chodby, pohledový beton), nabídne 
atrakce jako periskop, aby nakonec vystoupala na vrchol věže po schodišti, které se proplétá kolem 
původní konstrukce těžní věže.

13_4_4 • • Náročná stavební řešení na cestě za jedinečnými funkcemi / jedinečným vizuálem
Výtah v komíně [118 Battersea power plant].5

Monumentální vysoké komíny ikonické londýnské elektrárny jistě vyzívaly k umístění rozhledny na 
jejich vrcholek. Projekt proskleného výtahu, který na pojezdech, umístěných v komíně umí vystoupat 
až nad jeho korunu je reálně plánován jako součást konverze Battersea a měl by být dokončen v roce 
2023.

Rozhledna na vysoké peci
Také vysoké pece jsou vysoké — není divu, že i na jejich konstrukcích vznikají rozhledny. Zpřístupně-
ná vysoká pec je vlastně přirozenou rozhlednou, avšak pro posílení aktu konverze, atraktivity a kom-
fortu pro široké spektrum návštěvníků je možné vytvořit další konstrukci vyhlídkových plošin [024 
Altos Hornos del Mediterráneo]. či dokonce uzavřený prostor — kavárnu s vyhlídkou [025 Bolt Tower].

Vyříznutí masivní části konstrukce: The Silo Cape Town  [051 The Silo, Zeets Moica Museum].
Během přípravy materiálů pro tuto disertační práci jsem se s projektem konverze sila v Kapském 
městě průběžně setkávala ve stadiu soutěže a návrhu — myšlenka mohuteného vyříznutí hmoty 
sila v interiér, která dovoluje průniku vnitřních prostor, vzniku velmi neobvyklé geometrie — a také 
zjednodušší přístup světla do vnitřních nádob soustavy sil se navíc objevovala v dalších projektech, 
studentských sotěžích apod. Tento koncept je natolik spektakulární, že jsem byla velmi napjatá, zda 
opravdu dojde k jeho realizaci — výsledek dokazuje, jak sice náročný, ale koncepčně i vizuelně pro-
myšlenýarchitektonický počin může přinést velmi originální kvalitu.

13_5 • Formulace typických strategií / skupin / charakteristik kreativních řešení
V této kapitole bych ráda představila výrazná kreativní a inovativní řešení v adaptacích speciálních 
průmyslových staveb a jejich souvislost se současnou architektonickou tvorbou

• Inovativní urbanistické cesty — akupunkturní zásahy
Ukazuje se, že provádění konverzí (jako cesty k zachování a opodstatnění smyslu další existence in-
dustriálních / technických staveb, jež již neslouží svému účelu) opodstatňuje například jinak nezvyk-
lé uspořádání urbanistická — příklad Siloetten a nezvyklá forma výškové budovy v rurální krajině, či 
pomáhá měnit obraz měst — příklad Lokremise St. Gallen (a další projekty), které spolupůsobí jako 
akupunkturní body městského rozvoje.. 

5  https://www.dezeen.com/2018/11/02/battersea-power-station-glass-lift-chimney-wilkinson-eyre/ [Online]. 
[02-02-2019].
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• Inovativní urbanistické cesty — ekosystémový model
Otázky využití a směrování materiálového a energetického toku se týkají celkového konceptu udr-
žitelného města, jako ekosystému (tématu se detailně věnuje příspěvek autorky na konferenci Eco-
-architecture a především disertační práce spoluautorky Lucie Kirovové)6. Ekosystémový model 
představuje průmyslový areál ve své původní funkci jako otevřený ekosystém, se vstupy surovin a 
výstupy výrobků a odpadu — naopak po adaptaci označuje jako vhodný cíl uzavřený model, kdy jsou 
veškeré procesy zajišťující fungování areálu autonomní (nakládání s odpadem, energiemi, znečiště-
ním vzduchu ve městech atd) — tento koncept je navržen jako vrcholný příklad environmentálně 
uvědomělého stavebnictví, industriální areály jsou použity jako vhodní adepti pro výmluvnost jejich 
potencionální proměny.
Tomuto fenoménu, souvisejícímu s autonomní výstavbou obecně, se věnuje mnoho současných vě-
děckých prací v architektuře.7

• Inovativní urbanistické cesty — společnost jako motor změn
Nové využití speciálních průmyslových staveb (sil) jako prostředek udržitelného rozvoje (sociální 
pilíř): Sila v Omaze působí jako centrální bod, kolem kterého se shormáždili aktivisté, upozorňující 
na nesmyslnost současného ekonomického modelu zásobování, jež je postaven na dálkové automo-
bilové dopravě: “As infrastructural networks advance and improve, the city is forced to confront relics of outmo-
ded situations, ideas, and technologies. What will the future say about our current systems of transport, from the 
vehicles we drive, the computers we network with, the communication lines that have long accompanied physical 
infrastructure, and the empty silos we drive by each day?”8 

• Inovativní a chytrá architektonická řešení
V soudobé architektonické tvorbě je koncept vytváření nezvyklých forem jedním z vyjadřovacích 
prostředků. Jinakost jen zapamatovatelná. V případě nového stavebního užití existujících struktur 
speciálních je přitom zapamatovatelnost často “součástí balíčku", při adaptacích je často ještě posí-
lena navržením nestandardních stavebních forem, které využívající původní neobvyklé prostory a 
konstrukce [060 Gemini Copenhagen, 098 Kraanspoor]. Jinakost je také odvaha a kontrast.
Konverze rády používají koncept kontrastu původní a přidané formy, jež vstoupil jako běžný přístup 
do konvenční architektonické praxe především díky rekonstrukcím všeho druhu. [například  konverze 
přístavních skladů, univerzální průmyslové stavby při břehu Seiny v Paříži — Docks de Paris — v rámci konverze 
byla autory, architekty ze studia Jakob + MacFarlen, ortogonální racionální struktura ozvláštněna vložením orga-
nického “hada”, navíc v zelené barvě].

• Inovativní krajinářské cesty — svoboda přirozené krajiny
Regenerace území těžkého průmyslu zpravidla představuje vedle rozhodnutí, jak naložit s fyzickými 
pozůstatky průmyslové činnosti, obrovskou výzvu v podobě rekultivace půd a ozdravení prostře-
dí rozsáhlých areálů. [„Opravě“ porušené přírodní rovnováhy — bioremediaci a fytoremediaci — se věnuji v 
kapitole 4_5 • Příležitosti a limity — velké stroje / areály / území těžkého průmyslu]. Potřeba ekologických a 
krajinářských řešení zásadní dysharmonie, jež vzniká v územích „zneužitých“ těžkým průmyslem či 
jinou lidskou činností, jež za sebou nechává podobně závažné ekologické škody (např. skládkování 
odpadu) je svého druhu novým fenoménem, který vznikl právě díky ukončování těchto činností, kte-
ré za sebou nechávají obrovskou environmentální stopu. 
[během dlouhých let, kdy se rozvíjel průmysl a s ním i individuální bohatství v západní společnosti se většinová 
společnost neptala „co potom“...]
Jeden z fenoménů, jehož naléhavost vzrůstá a to do velké míry i díky projektům adaptací konverzí je 
„přirozená sukcese“ krajiny a flory.
Gilles Clément, francouzský krajinář a myslitel, který se celým životním dílem obrací ke krajině jako 
přirozenému zdroji diverzity a upozorňuje neúnavně na komplexitu a jednoduchost „Jardin plane-
taire“ k tomu ve své knize Manifeste du Tiers paysage9 [volný překlad: Manifest přirozené krajiny] píše 

6  (KIROVOVÁ, 2017).
7  např. http://www.cyclifier.org/ [Online]. [11-11-2016].
8  "Infrastruktura se vyvíjí a zlepšuje, město je nuceno čelit zastaralým myšlenkám a technologiím. Co bude budouc-
nost říkat o našich současných dopravních systémech, o vozidlech, která řídíme, o počítačích, kterými jsme propojeni, o 
dlouhých komunikačních linkách, ještě nedávno doprovázejících fyzickou infrastrukturou — a o prázdných silech, kolem 
kterých každý den projíždíme?" http://emergingterrain.org/blog [Online]. [11-11-2016].
9  CLÉMENT, Gilles. Manifeste du Tiers Paysage. Art Libre, Gilles Clément, 2004.
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následující:
„(...) Instruire l‘esprit du non – faire comme on instruit celui du faire. Imaginer le projet comme un espace compre-
nant des réserves et des questions posées. Considérer le non – aménagement comme un principe vital par lequel 
tout aménagement se voit traversé des éclairs de la vie. (...)“10

Gilles Clément je mimo jiné autorem konceptu přirozené krajiny „Tiers paysage“ na střeše ponorkové 
základny v Saint-Nazaire [projekt XY].

• Inovativní krajinářské cesty 2. — estetika přirozené krajiny
Esprit „zelené apokalypsy“ se stal regulérním estetickým nástrojem i projekčně koncipovaných za-
hrad. 
Krajinářské regenerace průmyslových území ve městěch také znovu pozvedly důležitost urbanistické 
role parku. Městský člověk pozdní doby postindustriální volá nejen po materiálním zajištění, ale také 
po vysoké kvalitě života a prostředí. 
Projekt Highline [projekt XY] v New Yorku vznikl z těchto dvou zdrojů — občanská iniciativa byla 
založena díky individuální fotografické fascinaci přirozenou krajinou, jež se rozvinula na neužívané 
železniční vlečce během desetiletí, kdy ležela ladem. Později, když byla tato kvalita všeobecně roze-
znána, započal občanský a ekonomický boj za realizaci parku — jež představoval také boj za právo na 
zeleň ve městě. Highline se posléze vyvinula ve velice úspěšný projekt, svým využitím a prezentací 
dalece překročila hranice představ svých „rodičů“ — zároveň se však stala příkladem jiných, kompli-
kovanějších fenoménů souvisejících s městskou regenerací — především gentrifikace.

• Inovativní technická řešení — recyklace
Využití existujících struktur a materiálů — recyklace v architektuře11 — má široké využití a velikou 
škálu měřítek. Architektonické studio 2012 Architecten alias SuperUse studios, se programově za-
bývá projekty, jež se snaží v maximální míře využívat recyklovaný materiál.12 Ikonické jsou realizace 
dětského hřiště (2009) a městského mobiliáře (2012) z recyklovaných lamel větrných elektráren — 
oba projekty v nizozemském Rotterdamu.

• Inovativní technická řešení — přístup přirozeného osvětlení
Vzhledem k původní nepotřebě denního světla pro mnohé z industriálních a technických funkcí bývá 
přístup přirozeného osvětlení častým problémem — uzavřeností struktur je ovlivněno také proudění 
vzduchu. Řešení tohoto problému jsou mnohá — architektonickým přístupem a správnou projekto-
vou přípravou — od vhodného výběru funkce po dispoziční úpravy a různé architektonicko — kon-
strukční prostředky, k technickým řešením, případně kombinací.
Nové využití, jež ke svému provozu světlo nepotřebuje, může vyplnit i takový prostor, jakým je dál-
niční tunel, či podzemní prostory přístavního doku. [House of Vans].
Specifickým úkolem u staveb o uzavřených kompaktních objemech je přístup světla a proudění vzdu-
chu. Řešení, která pozorujeme v projektech adaptací: Přístup světla — inovativní světelné lapače: 
[101 Lowline], Vytvoření neobvyklých průřezů do existující struktury — nové výzvy pro stavebně — 
technické postupy [051 The Silo, Zeets Moica Museum].

• Inovativní a chytrá investorská řešení & morální zodpovědnost
Nezbytná je často také kreativita při hledání prostředků pro obnovu — projekty iniciačního využití 
se snaží přitáhnout  pozornost k objektům, aby získaly prostředky z veřejných i soukromých zdrojů 
[063 Zauhlovačka].

Na zcela opačné straně škály investic je státem či samosprávou řízené komplexní řešení regionální 
degradace post-průmyslových oblastí. Ve své době výsostně inovativní — rozsahem a nasazením — 
byl projekt IBA Ruhr Area. [Více v kapitole 4_11_1 • • Regenerace rozsáhlých území].

Investor, ať už soukromý, či veřejný, musí zpracovat i zásadní investiční nespravedlnost, týkající se 

10  „(...) Instruire l‘esprit du non – faire comme on instruit celui du faire. Imaginer le projet comme un espace compre-
nant des réserves et des questions posées. Considérer le non – aménagement comme un principe vital par lequel tout 
aménagement se voit traversé des éclairs de la vie. (...)“
11  recyclicity: https://issuu.com/2012architecten/docs/recyclicity_research [Online]. [11-11-2016].
12   Přednáška: Cesare Peeren (2012 Architecten): Superuse — Constructing new architecture by shortcutting mat-
rial flows, Praha 26. listopadu 2010 — http://superuse-studios.com/ [Online]. [11-11-2016].
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adaptací a regenerací post-industriálních území — investor či vlastník, který obejkt či areál využil a 
opustil není tím, kdo nese zodpovědnost za jeho další osud (a tedy neřeší ani neblahé vlivy pozůstat-
ku své činnosti): 
„The most common aspect of these case studies as that the majority of the projects were publicly funded or public-
-private partnerships. It is interesting that these sites originated, thrived and were ultimately abandoned through 
capitalist ventures. Interestingly enough, these structures all exist due to the rise of capitalism yet most of the 
redevelopments involve an art and culture emphasis, which is more of a non-capitalist agenda."13

13  Opakujícím se aspektem případových studií byl fakt, že většina projektů byla financována z veřejných zdrojů 
nebo partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, přitom tyto areály vznikly, prospívaly a nakonec byly opuštěny 
prostřednictvím kapitalistických (soukromých) podniků. Je zajímavé, že tyto struktury existují kvůli vzestupu kapita-
lismu, přitom většina adaptací slouží umění a kultuře — tedy agendě spíše ne-kapitalistické. (MANAHAN, 2015).
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ZÁVĚR 03
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1 • ZÁVĚR

Tato disertační práce usiluje o komplexní vyobrazení problematiky adaptací a konverzí speciálních 
průmyslových a inženýrských staveb. 

Práce identifikovala tuto určitou část stavebního fondu, charakterizovanou svým původním účelem a 
svými objemovými vlastnostmi. V teoretickém základu byly stavby představeny: byly osvětleny his-
torické a společenské okolnosti, jež ke vzniku průmyslových staveb speciálních vedly a jež následně 
způsobily jejich opouštění; jejich pozice v oblasti péče o kulturně-historické dědictví i o industriální 
dědictví obecně; vývoj disciplíny adaptací průmyslových budov a konkretizace tohoto projekčního 
odvětví na speciální průmyslové stavby. Úsporný text je doplněn souhrnem odkazů na odbornou li-
teraturu.
Obecně byly popsány fenomény adaptace a adaptabilita staveb, včetně jejich vlivu na udržitelnost  
a zachování kontinua ve stavebnictví. Adaptabilita a potenciál speciálních průmyslových a inženýr-
ských staveb jsou předmětem dalšího výzkumu:
 
Následně byla v rámci práce vytvořena zcela nová systematizace a taxonomie této části stavební pro-
dukce. Protože jsou formy speciálních průmyslových a inženýrských staveb definovány svou původní 
funkcí, vzniklé objemy jsou charakteristické pro daná průmyslová odvětví, přesto se mezi nimi dají 
najít souvislosti i navzájem. Při úvahách nad souvislostmi v tvaroslovím staveb byla nalezena spo-
jitost mezi vytvářeným názvoslovím speciálních průmyslových a inženýrských staveb a biologickou 
taxonomií, jež také pojmenovává a třídí živočichy dle stavby jejich těl.
Dělení odvislé od objemové charakteristiky — volumetrie staveb — spočívá v ustanovení pěti obje-
mových typů. Stroje, Nádoby, Díla v krajině, Linie, Speciální a gigantické objemy.

Abych mohla pokročit ve výzkumu, podnikla jsem rozsáhlou rešerši provedených adaptací speciál-
ních průmyslových a inženýrských staveb. Jejím výsledkem je soubor 118 medailonů referenčních 
projektů, napříč všemi objemovými typy. Každý z projektů byl představen a hodnocen z mnoha úhlů 
pohledu — postupně tak vykrystalizovaly hlavní aspekty charakteristiky původních objektů a jejich 
vliv na budoucí adaptaci a na kvalitu jejího výsledku. Projekty, včetně krátkého shrnutí hodnocených 
charakteristik, jsou seřazeny v Tabulce referenčních projektů, jež tvoří přílohu k disertační práci. 

V případové studii, která analyzuje těchto 118 případů z mnoha úhlů pohledu, se podrobněji zabý-
vám původními výrobními odvětvími — snažím se je krátce představit a shrnout tak, aby čtenář po-
rozuměl souvislostem mezi původním určením a podobou průmyslových pozůstatků. 
Zobecnění poznatků, vyplývajících z pochopení původního provozu (technologického toku) a podmí-
nek vzniku průmyslových budov, poznání typologicky příbuzných staveb a odhalení typických pří-
stupů při řešení jejich adaptací umožňuje lépe porozumět specifickému potenciálu těchto staveb, 
vyvarovat se nevhodným záměrům či řešením a posílit při adaptacích sílu jejich výpovědi.

Jedním z cílů práce byla právě bližší identifikace potenciálu speciálních průmyslových staveb pro 
adaptace — souvislost typologie staveb a jiných složek jejich potenciálu (například lokalizace, vlast-
ností konstrukce — propustnosti, únosnosti, převažujících stavebních materiálů apod). Komplexní 
analýza projektů realizovaných adaptací vyhodnocuje a představuje závěry pro jednotlivé objemové 
typy a dále obecné závěry — popisuje, jaké objekty bývají adaptovány a proč, jaké limity musí adapta-
ce překonat, které příležitosti vedou k pozitivním výsledkům. Předkládá také zajímavé a jedinečné 
koncepty, jež kreativním způsobem vyřešily zdánlivá omezení, vyplývající z nevšedních typologií.

Mezi jiným byla odhalena jedna z hlavních výzev adaptací speciálních průmyslových a inženýrských 
staveb — jejich původní volumetrie vychází z pohybu médií, velkého množství materiálů, poskytují 
rámec pro další stroje a technologii — bývají však adaptovány na funkce nevýrobní, kdy je zcela nově 
využívají lidé. Tento rozpor mezi měřítkem původního a nového využití přináší do projektů adaptací 
zajímavé napětí .
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Zásadní a nové tvrzení, které má práce předkládá je, že výzvy, plynoucí z nevšedního charakteru 
speciálních průmyslových a inženýrských staveb, vedou ke zvýšení kreativity osob a institucí, které 
iniciují, navrhují a zajišťují jejich adaptace.

Za nejdůležitější výsledek disertační práce považuji zjištění, že ze všech složek potenciálu speciál-
ních průmyslových a inženýrských staveb je to nejčastěji právě jejich nevšednost a jinakost, co rozho-
duje o jejich budoucí adaptaci. Nevšednost souvisí s charakterem “genia loci”, spojeným s utilitárním, 
technickým prostředím, které speciální průmyslové stavby, či inženýrská díla často představují.
Zároveň tato nevšednost působí jako generátor kreativity — řešení adaptací nevšedních budov jsou 
dle mého výzkumu přibližně ze dvou třetin nevšední (kreativní, inovativní) projekty, ať už v koncep-
tu, volbě funkce, ve stavebním provedení. Formulace typických strategií / skupin / charakteristik 
kreativních řešení je součástí závěru analýzy.
Ve výsledku pro tuto kreativitu disciplína adaptací speciálních průmyslových a inženýrských staeveb 
přispívá k pozitivnímu vývoji v urbanismu, tvorbě veřejného prostoru i stavební praxe — využívání 
existujících struktur umožňuje zahušťování sídel, přispívá k rozvoji udržitelného stavebnictví a vede 
ke kýžené rozmanitosti lidského uměle tvořeného životního prostoru — což jsou jedny z hlavních 
výzev, jež řeší také současná konvenční architektonická praxe.

Výsledky této disertační práce by mohly dopomoci v procesu zapojení speciálních průmyslových a 
inženýrských staveb do nového života — například tím, že osoby a instituce, činné v procesech roz-
hodujících o osudech industriálního dědictví, budou mít šanci v mé práci nalézt bližší definici poten-
ciálu těchto nevšedních a mnohdy neznámých objektů, staveb a areálů.

Práce by měla být zdrojem informací také pro studenty architektury a stavitelství, architekty, urbani-
sty a projektanty, kteří budou stát před úkolem adaptace jedné ze speciálních průmyslových typolo-
gií — vedle inspirace má práce upozorňuje také na problémy, které je třeba u konkrétních typologií 
řešit. 

Záběr mé práce, pokud jde o předmět výzkumu, byl velmi široký: nalezla jsem řád a souvislosti v 
celém spektru různých typologií speciálních průmyslových a inženýrských staveb. Domnívám se, že 
konkrétní vliv typologie na adaptace (především z technického a stavebně — konstrukčního hledis-
ka) každého z představených objemových typů, nebo ještě přesněji každého z typu pozůstatků ně-
kdejších průmyslových odvětví — nebyl proto prozkoumán zcela vyčerpávajícím způsobem. Hloub-
kový průzkum některé z konkrétních typologií, včetně bližší specifikace možných konkrétních řešení 
některých prostorových, materiálových, stavebně-fyzikálních konstrukčních problémů, by mohl být 
užitečným tématem pro další teoretické práce — můj výzkum v tomto ohledu poskytuje kvalitní zá-
klad — splnila jeden z dílčích cílů, kterým bylo shromáždění, zpřístupnění vědomostí a relevantních 
zdrojů, týkajících se vlivu typologie na adaptace průmyslových staveb a jejich interpretace.

Doufám a věřím, že každá práce, zabývající se průmyslovým dědictvím a jeho osudem v současné 
době a současné společnosti může přispět k jeho ochraně a zachování. Povědomí o této problematice 
ve společnosti stále není vysoké, přitom jde o velmi aktuální téma — transformace průmyslu stále 
probíhá, v současné době dochází k definitivnímu odlivu těžkého průmyslu ze západních zemí Ev-
ropy, environmentální problémy zaujímají v současném diskurzu stále důležitější místo, reutilizace 
může sehrát důležitou roli v rozvoji udržitelného stavebnictví.

Včasné rozpoznání hodnot a potenciálu speciálních průmyslových a inženýrských budov a jejich nové 
využití je zásadní pro jejich zachování. 
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2 • EPILOG

Architektům, urbanistům, pověřeným úředníkům, všem by mělo jít především o to, vytvářet svou 
prací kvalitní místa pro život. Místa, která mají historii, kontroverzi, která mají duši. 
Využití industriálního dědictví je pro vyvolávání duše při tvarování fyzického světa velkým pomoc-
níkem — je však nutné jeho potenciál vidět, nadchnout se jím, pátrat po možnostech. 
A proto se nakonec ukazuje: Vše je o lidech. Nejvýraznější poznatek, který jsem po prozkoumání 
stovek projektů adaptací průmyslového dědictví získala je, že ačkoliv typologie je důležitá, ačkoliv 
rozpoznání limitů a předností je důležité, ačkoli lokalizace průmyslových pozůstatků je důležitá, nej-
důležitější ze všeho jsou pro jejich budoucí osud lidé. Lidé, kteří jsou schopni přečíst potenciál 
průmyslových staveb a nechat se jím vést. 
O reálném osudu průmyslových pozůstatků rozhoduje především jejich okouzlení, jejich motivace, 
jejich schopnosti. Společně s kvalitou dohod, s nasazením a vizionářstvím státních i nestátních or-
ganizací a s pomocí různých uspořádání ochrany staveb a prostředí, jež lidé sami sobě ustanovili. 
Rozhoduje nasazení a talent všech, kteří se účastní procestu formování a prosazování projektů, jež 
ovlivní osud nádob, strojů, linií, krajiny a měst. 
V tomto tkví šance i pro speciální průmyslové budovy, jež mají schopnost rozčilovat i okouzlovat 
lidi, kterým se dostanou do zorného pole — jejich nevšední potenciál je naléhavý: obsahuje histo-
rii, probouzí kreativitu a rozšiřuje rozmanitost tohoto světa.  

"Imagination is more important than knowl-
edge. For knowledge is limited, whereas imagi-
nation embraces the entire world, stimulating 
progress, giving birth to evolution."
Albert Einstein, 1929
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Představení doktoranda

Anna Sigmundová (rozená Kašíková, *1984) 

Vystudovala jsem Fakultu architektury ČVUT, diplomní práce na téma Konverze postoloprtského pivovaru byla 
obhájena v únoru 2011. Během studia jsem absolvovala stáž Erasmus ve francouzském Grenoblu. Na ENSAG 
Grenoble jsem nakonec dokončila magisterské studium a získala francouzský diplom architekta (2008). 

V roce 2011 jsem spoluzaložila architektonické studio Majoarchitekti, kde pracuji dodnes. V portfoliu projektů 
studia jsou i konverze průmyslových staveb a území. V roce 2015 jsem se stala autorizovanou architektou ČKA.

V září 2011 jsem zahájila doktorské studium na FA ČVUT v Praze ve studijním programu Architektura a urba-
nismus, obor Dějiny architektury a památková péče. Původním tématem mé disertační práce je Typologie a 
technologie průmyslových staveb ve 20. století (školitel Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.; školitel-specialista PhDr. 
Benjamin Fragner). 

Ihned na počátku studia jsem s podporou svého školitele a kolegů zažádala o zisk grantu v rámci Studentské 
grantové soutěže ČVUT. Grant jsme získali a úspěšně jej dvakrát prodloužili, skončil na konci roku 2014. Velkým 
počinem v rámci grantu SGS bylo pořádání Workshopu Winternitzovy mlýny, který probíhal v roce 2013 a byl 
zakončen výstavou studentských prací v prostoru mlýnů. V té době jsme také spolupracovali s organizačním 
týmem Plzně 2015 na přípravě doprovodných programů pro konferenci Týden industriálních fabrik. 
Jako hlavní výstup grantu jsme společně s mými kolegy založili Databázi zahraničních konverzí při Industriální 
topografii ČR. 

V roce 2012 a 2013 jsem publikovala články např. v časopise Beton TSK, Zlatý řez a přispěla jsem do ročenky 
ČKAIT. Podílela jsem se také na přípravě dvou publikací — Architektura ve službách motorismu (autorka kapi-
toly) a Mlýny bratří Winternitzů (spolueditorka, autorka kapitoly). 
V roce 2011 jsem pomáhala s přípravou mezinárodní konference Konference PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ NA 
HRANĚ... v rámci Industriálních stop, v roce 2012 jsem přispívala na konferenci Architektura ve službách mo-
torismu v Hradci Králové. V roce 2013 jsem navštívila zahraniční konferenci Rust Regeneration and Romance v 
Ironbridge (příspěvek Steel landscapes — Solid Wilingness for New Use, elektronicky publikován), v září 2014 
výjezd na konferenci Eco-architecture, s příspěvkem Ecosystem adaptive reuse (společně s Ing. arch. Lucií Kiro-
vovou). Mám dvě děti, Emilku a Vaška, od roku 2015 jsem byla na mateřské a rodičovské dovolené a postupně 
dopisuji disertační práci, především během dvou zahraničních stáží: v roce 2016 v Quebecu v Kanadě a v roce 
2018 v Rennes ve Francii. 
Disertační práci předkládám v zimě 2019.
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medailonek adaptovaného objektu 

analýza - vazba na tabulku

fotografie
původního 
stavu

plány původní 
či 
po adaptaci

schemata 
konceptu 
adaptace

medailonek původního objektu 

F O T O

objemový typ: dílo v krajině / stroje / nádoby /  linie 
/ gig. objemy / speci. objemy / upřesnění objemu v 
rámci objemového typu
charakteristika: resumé z hlediska těchto vlastností: 
lokalizace, geometrie, měřítko, propustnost stěn, 
materiál, kompozice, krajinné působení 
typ adaptace: na škále zpřístupnění - konverze
koncept: architektonický či projekční koncept, zvo-
lený postup při adaptaci, těžiště projektu

původní funkce: původní funkce stavby či objektu
původní název / investor: původní název stavby / 
původní stavba: 1942, autor: autor návrhu či pro-
jektu původní stavby

Popis projektu - vznik původního objektu, zánik 
průmyslové funkce, okolnosti, průběh a výsledek adap-
tace, současný stav, ...

nová funkce: současná funkce objektu / současná 
funkce areálu - je-li to pro objekt směrodatné
investor: iniciátor, investor adaptace
konverze: průběh či dokončení konverze, autor: au-
tor návrhu či projektu adaptace

Současný název objektu / areálu
Adresa objektu či areálu Projekt osobně navštíven:

zdroj, literatura foto:  zdroj

pořadí projektu XXX.
✓     
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DÍLO V KRAJINĚ
• objemy plné • objemy prázdné • 

• • •  regenerace dolů a lomů - umělá jezera    001 - 003  
• • •  regenerace skládek a hald - sjezdovky    004 - 005 
      - zemědělská rekultivace  006
      - komplexní rekultivace  007 - 008
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Olbersdorfer See 001.

objemový typ: dílo v krajině / objem - prázdno
charakteristika: nepřirozená ruptura v krajině, eko-
logická zátěž
koncept: návrat post-industriální krajiny lidem a 
přírodě

Zatopený hnědouhelný povrchový důl Glückauf o ro-
zloze 130 hektarů byl přetvořen na rekreační areál 
s rozsáhlou vodní plochou. V rámci 2. saské zahradní 
výstavy Zittau/Olbersdorf s tématem „Krajina po povr-
chové těžbě“ zde v roce 1999 vznikla řada atrakcí, které 
slouží turistům. Vedle kempu se zde nachází hotelová a 
restaurační zařízení, sportovní zařízení na windsurfing, 
cyklistiku, tenis a bowling. Jezero s kapacitou 6 miliónů 
metrů krychlových a hloubkou 40 metrů je svou rozlo-
hou 60 hektarů největší v okolí Žitavy. U jezera byla 
vytvořena písečná pláž, převlékárny, dětské prolézačky, 
půjčovna kol, parkoviště a naučná stezka, podávající in-
formace o okolní krajině. V okolí se nachází hustá síť 
pěších stezek a cyklotras.

původní funkce: hnědouhelné doly
původní název / investor: Tagebau Olbersdorf  / 
Sozial-Mineralbergwerkschaft zu Olbersdorf
původní stavba: 1812 autor: -

nová funkce: rekreace
investor: Stadt Zittau, konverze: 1999
autor: -

Sudstraße, Zittau, DE

foto: Petr Vorlíkzdroj: Industriální topografie

✓     
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Terasy a jezero Ilse

objemový typ: dílo v krajině / objem - prázdno; malý 
stroj
charakteristika: nepřirozená ruptura v krajině, eko-
logická zátěž
koncept: revitalizace krajiny, komplexní přístup k 
prezentaci pozůstatků průmyslové činnosti

foto: Petr Vorlík

Jeden z mnoha počinů IBA - projekt Terraces spočívá 
v rekultivaci území zničeného těžbou uhlí. Původní 
rozsáhlý povrchový důl Meuro je od roku 2007 
postupně zaplavován a stane se rekreační vodní plo-
chou, přitahující další, převážně volnočasové aktiv-
ity. V přilehlém městě Großräschen sídlilo ústředí 
společnosti Ilse-Bergbau-Aktiengesellschaft a žila zde 
většina zaměstnanců. Část cenných historických budov 
zůstala zachována a slouží k novým účelům (např. svo-
bodárna Ledigenheim dnes obsahuje čtyřhvězdičkový 
hotel). V sousedství, na břehu budoucího jezera, 
vzniklo podle projektu architekta Ferdinanda Heideho 
nové návštěvnické centrum s doplňkovými službami 
a promenádou, propojující přístavní můstek z částí 
těžního stroje a vyhlídkovou plošinu Victoria Heights 
na místě bývalé briketárny Victoria (projekt arch. stu-
dio Joswig from Senftenberg).
Nové trasy okolo jezera vedou kolem autentických 
pozůstatků - ponechané  rypadlo Schaufelradbagger- - 
a lemovány soudobými krajinářskými úpravami.

původní funkce: hnědouhelné doly
původní název / investor: Tagebau Glückauf
původní stavba: 1908 zahájení těžby
autor: -

nová funkce: rekreace
investor: IBA, konverze: 2004 
autor: -

Seestraße, Großräschen, DE

002.

zdroj: Industriální topografie
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Jezero Most 003.

objemový typ: dílo v krajině / objem - prázdno
charakteristika: nepřirozená ruptura v krajině, eko-
logická zátěž
koncept: návrat post-industriální krajiny lidem a 
přírodě

Jezero Most bylo vytvořeno mezi lety 2008 - 2012 
zatápěním zbytkové jámy hnědouhelného lomu 
Most – Ležáky vodou z Ohře pomocí průmyslové-
ho vodovodu Nechranice. Leží přímo v území, kde 
se nacházelo původní královské město Most, jež 
muselo ustoupit těžbě - u jeho břehů stojí slavný 
přesunutý kostel Nanebevzetí panny Marie.
Po problémech s nadměrným odpařováním vody 
v důsledku teplejšího letního počasí, způsobené-
ho pravděpodobně klimatickou změnou, je důl 
napouštěn také vyčištěnými důlními vodami z 
hlubinného dolu Kohinoor 47 s ukončenou těž-
bou. 
Firma Cheminvest vybudovala v roce 2008 hráz s 
přístavištěm pro několik desítek lodí. Rekultivač-
ní práce měly být ukončeny v roce 2018 - podle 
posledních informací však bude jezero otevřeno 
až v roce 2020. 

původní funkce: hnědouhelné doly
původní název / investor: Tagebau Olbersdorf  / 
Sozial-Mineralbergwerkschaft zu Olbersdorf
původní stavba: 1812 autor: -

nová funkce: rekreace
investor: Stadt Zittau, konverze: 1999
autor: -

Sudstraße, Zittau, DE

foto: Iveta Lhotskázdroj: (MATOUŠKOVÁ, 2015), www.mesto-most.cz

✓     

✓     
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Na rozsáhlém území v departmentu Nord Pas de Cal-
ais, jež bylo zasaženo masivní těžbou, je od šedesátých 
let - ještě před úplným koncem těžby - řešena revi-
talizace na všech frontách. Zvláštní důraz byl řešen 
na regeneraci "uzlových měst", mezi které lze čítat i 
městečko Noeux-Les-Mines. Zde byl realizován jeden 
z nejprogresivnějších projektů - volnočasový park 
Loisionrd, zahrnující vytvoření umělého jezera a také 
konverzi jedné z mnoha uhelných výsypek - Terril n. 
42 - na celoroční lyžařský svah. Se 129 m nadmořské 
výšky je nejnižším lyžařským areálem ve Francii - lo-
kací, nadmořskou výškou a z ní vyplývajícím nedostat-
kem sněhu středisko poměrně trpí, avšak se svým 
osudem úspěšně bojuje: celoročně se zde dá jezdit na 
syntetickém koberci a vznikla tu nová disciplína: ski-
athlon (horká kola, běh, lyžování).

objemový typ: dílo v krajině / objem - plno
charakteristika: umělý vrch
koncept: nevšední nová funkce

původní funkce: halda, výsypka dolu
původní název / investor: -
původní stavba: -, autor: -

nová funkce: rekreace, sport (lyžařský svah)
investor: Departement Nord-Pas-de-Calais
konverze: 1994, autor:  Lionel Godde (koncept)
památková ochrana: součást území UNESCO

Noeux-Les-Mines, FR

Piste d´ Edgar Grospiron: Terril n°42 (Bassin minier)

foto: Samuel Dhote / Bassin minierzdroj: http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org foto: bassinminier

004.
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objemový typ: dílo v krajině / objem - prázdno 
charakteristika: umělý vrch, lokalita ve městě
koncept: nevšední nová funkce přímo v hlavním 
městě

Lyžařské  středisko Hammarbybacken má neuvěřitelnou 
pozici - leží nedaleko centra Stockholmu, pár set metrů 
od moře a pár desítek metrů od jedné z nějvětších 
stockholmských ekologických obytných čtvrtí. 
Lyžařské vleky byly postaveny na uměle vytvořeném 
vrchu, jež navršila suť, odstraněná při výstavboě slavné 
Stockholmské sportovní haly  - Globu - v roce 1983. 
Skládka byla navýšena v dalších letech především díky 
probíhající revitalizaci průmyslového přístavu Ham-
marby ve obytný okrsek. 
Na 93 metrů vysokém kopci jsou dnes 2 sjezdovky 
délky 750 m.

původní funkce: skládka materiálu ze stavby a z 
přístavní činnosti
původní název / investor: Hammarbytoppen
původní stavba: 1983, autor: -

nová funkce: rekreace, sport (lyžařský svah)
investor: SkiStar
konverze: 1990, autor: -

Hammarbybacken, Hammarbysjostad, SE

Hammarbybacken

foto: wikipedia commonszdroj: www.skistar.com

005.
✓     
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objemový typ: dílo v krajině / objem - plno
charakteristika: umělý vrch
koncept: regenerace - produkce - využití svahu

V roce 1968 se rozhodl lokální vinař François Dubois 
dokázat možnost využívat výsypky pro pěstování 
vína.  Zakoupil území, kde se nacházela výsypka č. 7 
dolu Mariemont-Bascoup. Na zkoušku úspěšně osadil 
"svou" výsypku stromy, posléze v roce 1972 založil 
vinici, zabírající území téměr jednoho hektaru. Dnes 
vinice čítá 3000 stromků, zakladatel ji odkázal místní 
asociaci. 

původní funkce: výsypka dolu
původní název / investor:  Terril n°7 Mariemont-
Bascoup
původní stavba: -, autor: -

nová funkce: vinice
investor: François Dubois
konverze: 19742, autor: -   

Rue de Piéton 173, Chapelle-lez-Herlaimont, BE

TerVigne: le vignoble d'Herlaimont

foto: www.tervigne.bezdroj: www.tervigne.be

006.
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objemový typ: dílo v krajině / objem - plno
charakteristika: umělý vrch, ekologická zátěž
koncept: regenerace území znehodnoceného 
člověkem

Kopistská výsypka je jednou z nejstarších rekul-
tivovaných důlních výsypek v Čechách. Leží v Mostecké 
pánvi, vznikala mezi lety 1945 a 1976 jako skládka ma-
teriálu z povrchového dolu Obránců Míru. Zaniklá obec 
Kopisty ležela při její východní hranici.
Rekultivace probíhala už v době, kdy byla výsypka 
ještě využívána - od roku 1962 byly vysazovány lesy, 
dnes je  lesní porost zhruba na 3/4 rozlohy výsypky a 
je největším lesem v Mostecké pánvi. Při středu výsyp-
ky vzniklo v průběhu let několik bezodtokových jezer, 
některá byla odstraněna v průběhu další rekultivace. 
V místě je dnes pozorována nevšední biodiverzita.
V roce 2005 byla výsypka označena jako evropsky význ-
amná lokalita, v roce 2013 byla část výsypky vyhlášena 
jako přírodní památka.

původní funkce: výsypka dolu
původní název / investor: Kopistská výsypka
původní stavba: 1945 - 1976, autor: -

nová funkce: rekultivace - příroda
investor: ČSSR, Mostecká uhelná společnost
konverze: 1962 - 1983, autor:  -
památková ochrana: Přírodní památka, Evropsky 
význanmá lokalita

Most, CZ

Kopistská výsypka

zdroj: (FIALOVÁ, 2014)., www.wikipedia.cz foto: www.inhabitat.com

007.
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objemový typ: dílo v krajině / objem - plno
charakteristika: umělý vrch, velká ekologická zátěž
koncept: regenerace území znehodnoceného 
člověkem

Původně dočasná skládka odpadu pro město New 
York, otevřená v roce 1945, se stala v šedesátých letech 
největší na světě. Uzavřena byla v roce 2001 díky ob-
rovskému tlaku okolních komunit, krátce poté, kdy sem 
byly svezeny sutiny z kolize věží Dvojčat po teroris-
tickém útoku. Projekt regenerace, který vysoutěžila v 
roce 2008 firma James Corner Field Operation, odkrývá 
způsob, jakým se lze vypořádat s náročným úkolem 
přeměny skládky obrovských rozměrů na území pro 
život. Vrchní vrstvy skládky byly odděleny plastovou 
folií a dalšími osmi vrstvami a přeměněny na park, 
poskytující spoustu prostoru k volnočasovým aktivi-
tám. Složitý systém sběru skládkových plynů, vzniklých 
rozkladem odpadu ve spodních vrstvách, vytápí 22 000 
domů. Projekt je extrémně náročný a nákladný, avšak 
příznivý efekt pro obnovu životního prostředí je již 
nyní v praxi funkční - v roce 2012 regenerovaná sklád-
ka výrazně pomohla zmenšit následky Hurikánu Sandy, 
když vsákla kritické množství srážek.
Pravdou je, že celý příběh zároveň ukazuje absurditu 
lidského fungování v době extrémní spotřeby - loka-
lita, jež byla před 70 lety ptačí rezervací, se bude i za 
vynaložení obrovských prostředků vzpamatovávat jen 
velmi a velmi pomalu. Přitom je to jen jedna z bezpočtu 
ohromných skládek na planetě..

původní funkce: skládka odpadu
původní název / investor: Fresh Kills Landfill
původní stavba: 1945, autor: -

nová funkce: rekreace
investor: Staten Island
konverze: 2008-2040, autor:  James Corner Field 
Operations

Staten Island, NY, USA

Fresh kills Park

zdroj: www.inhabitat.com; www.theguardian.com foto: inhabitat.com
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• • • zpřístupnění, regenerace, renovace - muzeum   009 - 010
 těžní věž jako exponát       
• • •  zpřístupnění, renovace, konverze - volnočasový park  011 - 012
 těžní věž jako přirozená dominanta regenerovaného území 
• • •  konverze - úpravy objemu strojů     013 - 015
 těžní věž - dominanta, atrakce, identita     

VELKÉ STROJE
• těžba •
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foto: Viktor Mácha (současný stav), archiv NTM (původní stav)

V letech 1913 až 1915 byl důl v Michalovicích přestavěn, 
aby těžba okolních menších dolů Jan, Josef a Petr a Pav-
el a následná úpravna a expedice uhlí byla soustředěna 
na jámě Michal. Přestavba, provedená podle projektu 
významného architekta Františka Fialy, byla založena 
na plné elektrifikaci všech povrchových strojů, které 
byly soustředěny do jediné velké prosklené strojovny. 
Vlastní důlní činnost byla ukončena v roce 1993 a v 
následujícím roce převzalo důl Ministerstvo kultury 
České republiky.
Do ukončení svého provozu v roce 1993 zůstal celý 
areál včetně technického zařízení bez podstatnějších 
změn a představuje jedinečný soubor elektrických 
těžních strojů a kompresorů převážně firmy Siemens 
- Schuckert z prvých počátku elektrifikace, zacho-
vaných na původním místě svého provozu. Klíčová 
místa povrchu dolu (řetízkové šatny, cechovna a stro-
jovna) jsou zpřístupněny veřejnosti a zachovány podle 
teorie tzv. posledního pracovního dne. Specifická at-
mosféra prostředí je využívána pro výtvarné a foto-
grafické výstavy, divadelní představení a další kulturní 
a společenské akce.

Čs. armády 95, 71500, Ostrava - Michálkovice, ČR

Důl Michal

objemový typ: velký stroj
charakteristika: dominanta, provázanost v areálu
typ adaptace: zpřístupnění, regenerace - muzeum 
koncept: zachování stavu v momentě ukončení pro-
vozu, dochování strojního vybavení

původní funkce: těžní vež, důl
původní název / investor:  Důl Michal
původní stavba: po 1915, autor: František Fiala

nová funkce: dominanta, muzeum
investor - provozovatel: Ministerstvo kultury ČR
konverze: 2012, autor: Václav Filandr (vstup)
památková ochrana: Kulturní památka

009.

zdroj: Industriální topografie

✓     
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foto: Sébastien Berrut

Těžní jáma Wendel byla nejvýznamnějším nalezištěm 
Lotrinské uhelné pánve a dnes tvoří zdejší tři doly 
nejzachovalejší francouzskou hornickou památku. Těžní 
věž č.1 byla sešrotována po uzavření v roce 1990, těžní 
věž č.2 je nejstarší a byla prohlášena kulturní památkou. 
Nejdéle funkční byla jáma č.3 se dvěma těžními věžemi, 
jejíž strojovna a prádlo koksu jsou příklady vizuálně 
typického vyzdívaného železobetonového skeletu.
Celek je jedinečný svým rozsahem, a také hustotou 
zachované kolejové sítě. V současnosti je okrsek 
chráněný jako součást Muzea Hornictví Wendel. V praxi 
to znamená, že lokalita byla mírně upravena, aby mohla 
být zpřístupněna, dále jsou stavby udržovány jako ex-
ponáty. Samotná budova muzea vznikla jako poměrně 
extravagantní novostavba v blízkosti areálu.

R. du Ltn Joseph Nau, 57540 , Petite-Rosselle, FR

Muzeum a důl Wendel

objemový typ: stroj - velké měřítko
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma
typ adaptace: zpřístupnění, regenerace - muzeum
oncept: zachování - poznání

původní funkce: těžní vež, kotelna, důl
původní název / investor:  Carreau Wendel 
původní stavba: od 1930, autor: -

nová funkce: muzeum
investor - provozovatel: -
konverze: -, autor: -
památková ochrana: Kulturní památka (věž č.2) 

010.

zdroj: www.erih.net;  www.patrimoine-minier.fr
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foto: Jan Zikmund

Počátek těžby černého uhlí v okolí Essenu spadá do 
poloviny 19. století, doly se rychle staly největšími 
v Porúří a posléze v celé západní Evropě. Roku 1928 
byla založena nová centrální šachta XII a vyprojek-
tována jako technicky mistrovské dílo, které odpovída-
lo potřebám moderního dolu. Důl byl považován za 
nejkrásnější na světě. Dvojitá těžní věž z plnostěnných 
nosníků byla dokončena roku 1930 a stala se výraznou 
dominantou Essenu. Těžba na dole XII skončila roku 
1986 a o sedm let později došlo k uzavření koksovny. 
Krátce před ukončením těžby bylo požádáno o zařazení 
mezi kulturní památky. Na revitalizovaném území se 
nachází několik šacht: 1/2/8, 3/7/10, VII, 12 - těžní věž 
šachty 12 je nejvýraznější a funguje jako symbol celého 
území.
Roku 2001 došlo k zapsání 100hektarového areálu 
dolu do seznamu světového dědictví UNESCO. 
Projekt nového využití celého území řešil rozsáhlý 
masterplan - OMA, zachování těžní věže jako dominan-
ty bylo jasnou prioritou, vůdčím projektem byla regen-
erace kotelny od Foster & Partners na German Design 
Centre - centrum kultury, umění a designu. Roku 2010 
byly využity prostory dolu jako hlavní centrum pro Ev-
ropské hlavní město kultury Essen.

Gelsenkirchener Str. 181, 45309 Essen, DE

Zeche Zollverein

objemový typ: stroj - velké měřítko
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma
typ adaptace: zpřístupnění, renovace - volnočasový 
park
koncept: přiznání role dominanty a ikony; centrum 
umění, kultury, designu

původní funkce: těžní vež, kotelna, důl
původní název / investor:  Z. Zollverein, Schaft 12 
původní stavba: od 1930, autor: Fitz Schupp, Martin 
Kremmer

nová funkce: kulturní centrum, dominanta
investor - provozovatel: IBA Essen
konverze: 2009, autor: OMA, Böll & Krabel, 
Foster&partners
památková ochrana: Památka UNESCO 

011.

zdroj: Industriální topografie, OMA

✓     
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foto: © Viktor Mácha, Tino Kratochvíl

Původní větrací a odvodňovací šachta z roku 1865 byla 
v letech 1911–1913 přebudována na centrální jámu 
jižní části revíru, těžba byla určena pro oslavanskou 
elektrárnu. 
Těžba na dole skončila roku 1973, poté se areál 
přebudoval pro strojírenskou výrobu, nevyužitá 
těžní věž chátrala. V roce 2009 byla prohlášena kul-
turní památkou a s finanční podporou z evropských 
fondů v programu rozvoje udržitelného cestovního 
ruchu upravena na rozhlednu s muzeem a dominantu 
volnočasového parku Permonium.
Její konstrukce prošla sanací, byl dostavěn nový ob-
vodový plášť, vyměněny podlahy a instalován výtah. 
Dole vznikl prostor pro pořádání kulturních akcí, 
nad ním terasa s kavárnou, dále muzeum hornick-
ých pověstí a nahoře netradiční obřadní síň a vyhlíd-
ka. Celková revitalizace areálu Kukla, včetně úpravy 
okolí věže na zábavní park Permonium, přišla na 100 
milionů korun (asi 50% z regionálního operačního pro-
gramu Jihovýchod). Konverze směřovala k vyčištění 
a zpřístupnění provozních prostorů, s minimálními 
úpravami a nenáročným vybavením.

Padochovská 31, Oslavany, 664 12, ČR

Věž Kukla - Permonium

objemový typ: velký stroj
charakteristika: skeletová věž
typ adaptace: konverze v objemu stroje & konverze 
území: volnočasový park
koncept: zachování podstaty, nová dominanta

původní funkce: těžní věž, uhelný důl
původní název / investor:  Transit-Mix Corporation 
Concrete Plant
původní stavba: 1911 - 1913, autor: -

nová funkce: zábavní park, muzeum
investor - provozovatel: Permonium
konverze: 2010-2014, autor: Field Operation
památková ochrana: Kulturní památka 

012.

zdroj: Industriální topografie
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foto: Archdaily

Jako jiná města v uhelném pásu, přetínajícím Evropu od 
německého Porúří po břehy moře, také Belgický Genk 
se již přes 25 let snaží vyrovnat se svým průmyslovým 
dědictvím. 
Velkorysý projekt přestavby tamějšího dolu: “Genk C-
mine”, je sebevědomým gestem.
Nákladná rekonstrukce a adaptace na kulturní centrum 
města vytváří nový veřejný prostor, industriální minu-
lost “prodává” jako atrakci.
Přístup k regeneraci je poměrně nekompromisní - a 
tedy nákladný - všechny prostory a fasády byly oprave-
ny, vyčištěny a znovu využity (nalezneme zde divadlo, 
kino, restaurace a akademii designu). Hlavní pros-
tranství bylo přirozeně přeměněno na nové náměstí 
(vydlážděno v jedné úrovni břidlicí), které je zároveň 
dějištěm kulturních akcí. 
Celku domunijí dvě těžní věže, obě byly rekonstruovány 
a vyjma toho nově interpretovány - belgické studio NU 
architectuuratelier zde vytvořilo trasu C-Mine Expedi-
tie, jež je zážitkovou podzemní a nadzemní procház-
kou, která spojuje obě zachované těžní věže a některé 
podzemní důlní prostory. Trasa je zakončená na vrcho-
lu vyšší věže fascinující vyhlídkou.
Věže,  tyčící se nad centrálním prostranství, slouží také 
jako poutače a nositelé světelných show.

C-mine 10, Genk, 3600, BE

Genk C-Mine; C-Mine expeditie

objemový typ: stroj - velké měřítko
charakteristika: dvojice masivních ocelových věží 
typ adaptace: konverze v objemu stroje
koncept: dominanta, rozhledna, trasa skrze věž; 
nové důležité místo ve městě; centrum kultury

původní funkce: těžní vež, důl
původní název / investor:  Z. Zollverein, Schaft 12 
původní stavba: od 1930, autor: Fitz Schupp, Martin 
Kremmer

nová funkce: dominanta, kulturní centrum, veřejný 
prostor
investor - provozovatel: Genk
konverze: 2012, autor: Nu architectuuratelier

013.

zdroj: Industriální topografie, www.archdaily.com
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foto: Viktor Mácha

Adaptované průmyslové objekty jsou rájem pro 
horolezce! Lezecká stěna je jako nové využití industriál-
ních objektů vděčnou funkcí - je poměrně nenáročná na 
provedení a často padnoucí pro všechny vertikální  a 
formálně nestandartní objekty, kterými se to v postin-
dustriálních územích jen hemží. 
Železobetonová těžní věž nad jámou "Nowy I" byla 
postavena v roce 1967 a dosáhla hloubky kolem 800 
metrů. Byla nejmladší věží v hornickém území okolo 
obce Nowa Ruda, ležící nedaleko českých hranic. Důl 
KWK Słupiec sloužil z celé oblasti nejdéle - až do roku 
2000. O 7 let později byla zbourána většina budov 
včetně uhelného prádla. Věž byla ponechána, její osud 
byl nejistý - v roce 2013 město v partnerství s privát-
ním investorem zrealizovalo její přeměnu na boulder 
centrum s jednou z nejvyšších tras v Evropě (58,8 m).
V nedalekém bývalém dole Ruben bylo otevřeno také 
Muzeum hornictví a zřízena poznávací podzemní turis-
tická stezka:  Uhelná bašta v Nowě Rudě.

Kłodzka 57-400, 57-402 Nowa Ruda, PL

Ścianka wspinaczkowa Szyb Nowy

objemový typ: velký stroj - vertikální kvádr 
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma
typ adaptace: konverze v objemu stroje
koncept: pozůstatek = jediný solitér - symbol 
původní funkce, nová funkce na míru objemové 
charakteristice

původní funkce: těžní vež, důl
původní název / investor:  KWK Słupiec Nowa ruda
původní stavba: od 1967, autor: Fitz Schupp, Martin 
Kremmer

nová funkce: lezecké centrum
investor - provozovatel: Nowa ruda
konverze: 2013, autor: ABM

014.

zdroj: Viktor Mácha, www.industrialnifotografie.cz/blog/
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Consol 4 Gelsenkirchen

foto: TOR 5, Jan Zikmund

Důl Consolidation byl v sedmdesátých letech 19. 
století největší v Porúří a zaměstnával 2 060 horníků. 
V roce 1983 se uzavřela koksovna při jámě 3/4/9. Od 
šedesátých let se jednotlivé šachty postupně uzavíraly 
a těžba na dole úplně skončila roku 1993. V roce 1989 
byla založena umělecká společnost "Forum Knstverein 
e.V." a v roce 1997 byl areál dolu zahrnut do projektu 
IBA Emscher Park. 
Mezi lety 1999–2001 bylo na věži 4 realizováno divadlo 
a kulturní centrum Consol-Theater.
Architektonické studio TOR 5 zakomponovalo do 
přestavby vybavení strojovny včetně řemenice a mo-
toru. Toto vybavení díky svým rozměrům, vzpírajícím 
se rozdělení na užitná podlaží, propojuje celý prostor. 
Vertikální komunikace je zajištěná novým ocelovým 
schodištěm při stěně věže. Na pěti podlažích je pak 
přístupno 37 zkušeben, některé jsou pronajímatelné a 
jiné zaujímá hudební (pop/rock) škola města Gelsen-
kirchen. Původní hmota (cihelný box a kovová věž) je 
doplněna technicky působícím schodištěm a nástavbou 
se skleněnými stěnami z profilitu – industriální vzhled 
budovy tak přestavba zcela podporuje. Těžní věž, 
která je kulturní památkou, zůstává symbolem celého 
zařízení.

Consolstraße 3, 45889 Gelsenkirchen, DE

objemový typ: velký stroj
charakteristika: soustava - ocelová věž a zděná stro-
jovna  
koncept: důmyslné využití prostor, expozice tech-
nického vybavení

původní funkce: těžní vež, důl
původní název / investor:  Zeche Consolidation, 
Schaft 3/4/9 
původní stavba: 1863, 1958, autor: W. A. Georgen

nová funkce: hudební centrum
investor - provozovatel: Německo
konverze: 2009-2011, autor: Tor 5 architecten

015.

zdroj: Industriální topografie
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• • •  zpřístupnění, regenerace - přírodní procesy   016 - 018
 industriální park       
• • •  zpřístupnění, renovace - muzeum / volnočasový park  018 - 023
 stroj jako přirozená dominanta, expozice stroje, muzeum    
• • •  konverze - úpravy v objemu strojů     024- 026
 rozhledny
• • • "totální" konverze areálu        027  
 stroj jako součást městské sítě

VELKÉ STROJE
• hutnictví • energetika • chemie •
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objemový typ: stroj - velké měřítko
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma, eko-
logická zátěž
typ adaptace: zpřístupnění, regenerace - přírodní 
procesy
koncept: dominanta v parku, kontrast, prostor = 
rekreace

původní funkce: plynárna (uhelné zplyňování)
původní název / investor:  Seattle Gas Light Com-
pany 
původní stavba: od 1906, 1937 autor: -

nová funkce: park, rekreace, dominanta
investor - provozovatel: město Seattle
konverze: 1963 -75, autor: Richard Haag
památková ochrana: National Register of Historic 
Places, 2013

Továrna na zplyňování společnosti Seattle GLC prošla 
od svého založení roku 1873 mnoha stádii vývoje. 
Finální umístění poblíž jezera Lake Union bylo výhod-
né díky přístupu k velkému množství vody. Výroba 
úspěšně zvládla přechod ze svítiplynu k výrobě plynu z 
ropy, avšak po přechod na hydroelektřinu v roce 1956 
ukončila činnost.
Opuštěné území mělo velmi atraktivní pozici na 
poloostrově v  jezeře Lake Union na dohled pan-
oramazu Downtown Seattlu - už v roce 1962 vznikly 
tendence pro zřízení parku, později území přešlo do 
vlastnictví města. Podařilo se zde zachovat poslední 
existující pozůstatky po zplyňovacích věžích v USA. V 
70. letech byly započaty procesy pro odravení půdy  - 
fytoremediací byla postupně částečně odstraněna kon-
taminace vzniklá provozem. Zbytky konstrukcí továrny 
jsou v parku částečně ponechány jako ruiny, částečně 
jsou zachovány, udržovány a natírány  - vysloužilé 
prvky se mimo jiné staly i součástí dětského hřiště a 
piknikového přístřešku. Velké množství sutě utvořilo 
návrší, pokryté čerstvou zeminou, známé jako "Earth 
mound" (zemní hrob). Kontrast otevřené zelené plochy 
s vyčnívajícími a pomalu stárnoucími konstrukcemi 
věží je silným symbolem. Kvalita parku spočívá také v 
rozmanitosti zákoutí a prostředí - park se stal jedním z 
nejoblíbenejších míst k trávení volného času v Seattlu.

http://www.lakeunionhistory.org/Gasworks_His-
tory.html
h t t p : / / w w w. wa s h i n g t o n . e d u / re s e a rc h /
showcase/1958a.html, vyhledáno 22.10.2018

Northlake way, Seattle, USA

Seattle Gas Works Park

 foto: wikipedia commons

016.

zdroj: (MACKAY, 2016), www.lakeunionhistory.org
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K umístění vysokých pecí severně od Duisburgu došlo v 
rámci průmyslového rozvoje Porúří relativně pozdě - v 
roce 1901 August Thyssen odkoupil černouhelná pole 
poblíž Meiderichu a v jejich blízkosti založil ocelárnu. 
Úspěšná epocha byla završena stavbou vysoké pece č.5 
v roce 1973 - byla prvotní exemplářem pozdní indus-
triální éry - díky modernímu chladícímu systému byla 
schopna dostát přísnějším ekologickým kriteriím.
Pouze 12 let poté, byla v ocelárnách Meiderich ukončena 
výroba. Vysoká pec č. 5 byla “vyčištěna a připravena k 
podpálení”, ale s vývojem trhu bylo jasné, že k němu již 
nedojde. Podobný osud zasáhl mnohé lokality a komu-
ny v okolí - společný zájem vedl v úspěšnou kampaň 
za záchranu hodnot industriálních monumentů. Od 
roku 1990 do roku 1999 proběhla IBA (Emscher Park 
International Building Exhibition). U paty vysoké 
pece č. 5 vznikl na 180 hektarech (!) nový typ parku, 
kombinující divokost i řád - jemné, pečlivě navržené 
zahrady, industriální ruiny, částečně znovu využité a 
zpřístupněné (bazén v bývalém plynojemu, v rudných 
zásobnících lezecké stěny, v bývalé slévárně prostor 
pro provazolezce, rozhledna na vysoké peci) částečně 
ponechané zubu času, divoké vegetaci, která je pomalu 
stravuje. Vtip parku tkví také v tom, že se stále vyvíjí. 
Program dokreslují světelné instalace a dočasné kul-
turní události. 

Emscherstrasse 71, Duisburg-Meiderich, DE

Landschaftpark Duisburg-Nord

foto: Anna Sigmundová

objemový typ: velký stroj
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma, eko-
logická zátěž, provázanost s dalšími technologiemi
typ adaptace: zpřístupnění, regenerace - přírodní 
procesy
koncept: přirozená sukcese, dominanta v indus-
triálním parku, ekologické principy

původní funkce: hutě, ocelárny
původní název / investor:  Thyssen’s steel works 
Meiderich
původní stavba: od 1901, autor: -

nová funkce: park, různé sportovně - kulturní 
funkce v některých stavbách
investor - provozovatel: IBA
konverze: 1991, autor: Latz + Partner 
památková ochrana: Baudenkmal, 2000

017.

zdroj: Industriální topografie; ERIH www.erih.net
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Národní park Nižní Tagil, Demidovskiy zavod 018 .

Historie železáren a oceláren v Nižnim Tagilu se začíná 
psát v 18. století,  kdy zde významný ruský průmyslník 
Nikita Demidov zakládá první hutní provoz na zpra-
cování mědi. Ve stejném roce je i zapálena první ze čtyř 
vysokých pecí. V roce 1860 dochází k postupné mod-
ernizaci provozu a krátce nato k počátkům metalurgie 
železa. V letech 1891 a 1913 se v severní části staví dvě 
martinské ocelárny a válcovna. Huť zpočátku vyrábí 
běžné železářské zboží, potrubí a později i válečná děla. 
V roce 1987 je výroba zcela ukončena a zakládá se 
vůbec první průmyslové muzeum v celém Rusku: Muse-
um Factory of History of Technology and Ferrous Met-
allurgy Development. Komplex je památkově chráněn.
Od roku 2000 je řízena ekologická rekultivace území, 
v roce 2011 jsou formulovány plány pro rozvoj 
průmyslově krajinného parku Demidov ("Old Demi-
dov Plant", M.V. Kuzovková). Těžištěm obnovy starého 
průmyslového území je vytvoření ekologického 
průmyslově technologického parku.

Ulica Chelyuskintsev, Nizhny Tagil, Sverdlovsk, RU

foto: Viktor Mácha

objemový typ: velký stroj
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma, eko-
logická zátěž, provázanost s dalšími technologiemi
typ adaptace: zpřístupnění, regenerace - industriál-
ní park, muzeum
koncept: zpřístupnění, přirozená sukcese, showcase

původní funkce: hutě, ocelárny
původní název / investor:  Demidovskiy zavod
původní stavba: od 19. století, autor: -

nová funkce: muzeum
investor - provozovatel: Ruská federace
konverze: 1987, autor: -
památková ochrana: zapsaná kulturní památka

zdroj: Viktor Mácha, museum.nt.ru
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Völklinger Hütte

Hutě ve Völklingenu byly založeny s jistými peripetiemi 
v 80. letech 19. století, v roce 1882 - 1883 byla dokončena 
první vysoká pec. Město díky hutím nebývale rostlo od 
konce 19. století. Výrazná modernizace v roce 1911 
zahrnovala zařazení rudných dopravníků pro zavážení 
do pece a systému pro jímání plynu. S minimálními 
úpravami původního vybavení zde vytrvala výroba 
železa do roku 1986. Ihned po uzavření byl komplex 
převeden do majetku spolkové republiky Saarland - 
aniž by došlo k jakýmkoli demolicím, lokalita byla up-
ravena na Muzeum železa a oceli. Železárny jsou proto 
cennou památkou dochovávající původní technologie a 
také celistvost procesů a v roce 1994 byly zapsány na 
Seznam světového dědictví UNESCO jako vůbec jedna 
z prvních technických památek. Nové využití využívá 
síly industriální krajiny - zpřístupňuje většinu zařízení 
z co největší blízkosti, další informace a zážitky lze 
získat v ScienceCenter Ferrodrom, kde probíhají i 
dočasné výstavy. Expozice je umístěna v adaptovaných 
původních prostorech zásobníků.

66 333 Völklingen, Saarland, DE

foto: wikipedia commons

objemový typ: velký stroj
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma, eko-
logická zátěž, celistvost a původnost areálu
typ adaptace: zpřístupnění, renovace - muzeum
koncept: představení "dokonalé" industriální kra-
jiny

původní funkce: hutě
původní název / investor: Thomas Völklinger Hütte 
/Carl Röchling
původní stavba: od 1881, autor: -

nová funkce: muzeum, industriální monument
investor - provozovatel: Saarland
konverze: 1986, autor: -
památková ochrana: památka UNESCO (1994)

zdroj: www.sciencecenterferrodrom.de

019 .
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Železárny a ocelárny na severu japonského Kyushu, 
jsou památkou UNESCO, uznanou v roce 2015 jako 
jedinečný doklad industrializace Japonska a vlivu v zá-
padní společnosti ve východním světě v tomto směru. 
(Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution: Iron and 
Steel, Shipbuilding and Coal Mining)
Místní ocelárny jsou stále funkční, některé historické 
budovy jsou viditelné ze speciálně upravené plat-
formy u nádraží Yahata. Jako monument je představena 
pečlivě očištěná a opravená vysoká pec č.1 Higashida, 
vystavěná v roce 1901 a naposledy renovovaná v roce 
1972. Její okolí je přeměněno na jednoduchý park s 
piknikovými posezeními.

Higashida, Yahatahigashi-ku, Kitakyūshū-shi, JAP

foto: wikipedia commons

objemový typ: velký stroj
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma, eko-
logická zátěž
typ adaptace: zpřístupnění, renovace - muzeum
koncept: didaktika, očištění

původní funkce: hutě
původní název / investor:   Yahata Seitetsusho 
původní stavba: od 1901, autor:  Gute Hoffnung-
shütte

nová funkce: muzeum
investor - provozovatel: Nippon Steel
konverze: -, autor: -
památková ochrana: památka UNESCO

zdroj: www.japan-guide.com

Memorial Park Yawata 020 .
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001Parc du haut fourneau U4, Uckange 021 .

Industriální park vznikl při patě poslední zachované 
vysoké pece z původních šesti, postavených v roce 
1890. Území v průmyslovém údolí řeky Fensch je ve 
francouzských souvislostech vzácným příkladem meta-
lurgické památky. Železárny jsou památkově chráněny 
a zpřístupněny od roku 1987.
V roce 2014 vznikl nový generel území, zahrnující 
volnočasový program. V území realizována romantická 
zahrada, nazvaná Jardin des Traces (Zahrada stop). 
Jako jiné podobné monumenty, i tato věž je v noci nas-
vícena, podle návrhu Claude Lévêque.

1 rue du Jardin des Traces, 57270 Uckange, FR

foto: agence TER

objemový typ: velký stroj
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma, eko-
logická zátěž, provázanost s dalšími technologiemi
typ adaptace: zpřístupnění, renovace - volnočasový 
park
koncept: industriální zahrada, zpřístupnění, mozai-
ka funkcí

původní funkce: hutě
původní název / investor:  Usine sidérurgique 
d'Uckange / bratři Stummové
původní stavba: 1890, autor: -

nová funkce: muzeum
investor - provozovatel:  Communauté 
d'agglomération du Val de Fensch
konverze: 1987, 2014, autor: agence TER
památková ochrana: zapsaná kulturní památka

zdroj: http://jardindestraces.fr
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Sloss Furnaces

Hutě v americkém Birminghamu byly založeny Jame-
sem Slossem v roce 1882, činné byly do roku 1971. 
K uzavření došlo především díky tlaku na zlepšení kval-
ity ovzduší. Poslední vlastník daroval komplex státu 
Alabama pro možné příští využití, stát však rozhodl, 
že toto by bylo příliš náročné a rozhodl se průmyslové 
pozůstatky zbourat. Následně místní odborníci založili 
Sloss Furnace Association, bojující za záchranu loka-
lity.  Ve spolupráci s městem Birmingham vypracovali 
studii proveditelnosti, poté občané v referendu odhla-
sovali rozpočet 3,3 mil USD na konverzi území. V roce 
1981 byly vysoké pece prohlášeny za kulturní památku 
a v roce 1983 zpřístupněny jako jedna z prvních post-
industriálních lokalit v USA i na světě. Těžištěm nové-
ho využití se vedle muzea stalo zřízení uměleckého 
vzdělávacího centra.
Současné využití kombinuje muzeum, společenské, 
volnočasové a vzdělávací funkce. Pořádají se zde food 
festivaly, koncerty apod., ale slouží mimo jiné také jako 
centrum pro studenty kovozpracujících uměleckých 
disciplín (Sloss Metal Arts). V roce 2016 byla dokončena 
novostavba Návštěvnického a Vzdělávacího centra 
(Keith Design).

32nd St. Birmingham, Alabama, USA

foto: wikipedia commons

objemový typ: velký stroj
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma, eko-
logická zátěž
typ adaptace: zpřístupnění, renovace - muzeum, 
vzdělávání
koncept: mozaika funkcí vč. vzdělávání souvise-
jícího s historií místa

původní funkce: hutě
původní název / investor:   Sloss Furnace Company / 
James Withers Sloss
původní stavba: od 19. století, autor: -

nová funkce: muzeum
investor - provozovatel: Sloss Foundation 
konverze: 1987, autor: -
památková ochrana: zapsaná kulturní památka

zdroj: http://www.slossmetalarts.com/, wikipedia

022 .
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foto: WRT, thenomadiclife.net

Bethlehem Steel Corporation, nadnárodní firma s 
odnožemi výroby po celém světě,  byla založená v Beth-
lehem v Pensylvánii,  kde její průmyslové aktivity for-
movaly kilometry břehů podíl řeky Lehigh - firma byla 
motorem města. V roce 1995 firma zastavila činnost, 
což změnilo životy každého ve městě. Vznikl silný 
občanský tlak na revitalizaci území.
Město (Bethlehem Redevelopment Authority) vyšlo 
vstříc tomuto záměru - na daném území vytvořilo 
daňovou vyjímku a v příštích 10ti letech spolufinan-
covalo přeměnu okolí ocelových gigantů na park, 
veřejný prostor, dopravní uzly a místo kulturního dění: 
Steelstacks Arts and Cultural Campus. Revitalizaci 
nahrával i fakt, během let existence že lokalita stala z 
průmyslového předměstí součástí širšího centra města 
South Side neighborhood.
Velkorysý návrh krajinářského atelieru WRT koncipuje 
vedle architektonického ztvárnění okolí také trasu k 
blízkému kontaktu s “ocelovým městem” pomocí vi-
sutých lávek nad bývalou železnicí zásobující pece. 
Mocné a sebevědomé působení ocelové hradby dokre-
sluje oceňované noční nasvětlení. Hudební festivaly a 
jiné kulturní akce získali dramatickou kulisu, město zís-
kalo zpět svou pýchu.

101 Founders Way, Bethlehem, PA 18015, USA

Steel stacks Bethlehem

objemový typ: stroj - velké měřítko
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma, eko-
logická zátěž
typ adaptace: zpřístupnění, renovace - volnočasový 
park
koncept: dominanta a pýcha, osvětlení, trasapro 
přiblížení ocelového stroje

původní funkce: ocelárna
původní název / investor:  Bethlehem Steel Corpora-
tion
původní stavba: od 1857, autor: -

nová funkce: park, rekreace, dominanta
investor - provozovatel: Bethlehem Redevelopment 
Authority 
konverze: 2015, autor: WRT, L’Observatoire Interna-
tional
památková ochrana: zapsaná kulturní památka

023.

zdroj: www.archpaper.com; www.wrtdesign.com
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foto: unespaciodearquitectura

Jediná z původních tří pecí v železárnách v průmyslovém 
přístavu v Saguntu přežila útlum výroby a demolici 
celého komplexu. 
Výroba železa tu probíhala od počátku 20. století, 
dotyčná vysoká pec č.2 byla postavena v roce 1922, 
odstavena během Španělské občanské války, renovová-
na v 70. letech a konečně odstavěna v roce 1984, kdy 
zdejší ocelářský průmysl vyhasl.
Konverze věže na rozhlednu zahrnuje její pečlivou opra-
vu, opatření bezpečnostními prvky a dvěma výraznými 
vyhlídkovými plošinami.

Puerto de Sagunto, Camp Morvedre, Valencia, ES

objemový typ: stroj - velké měřítko
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma, eko-
logická zátěž
typ adaptace: konverze - úpravy v objemu strojů
koncept: solitér, výhled

původní funkce: hutě
původní název / investor:  -
původní stavba: od 1857, autor: -

nová funkce: rozhledna
investor - provozovatel: -
konverze: 2011, autor: Luis Francisco Herrero Ar-
chitects
památková ochrana: zapsaná kulturní památka

024.

zdroj: patrimonioindustrial.es

Altos Hornos del Mediterráneo 
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zdroj: Industriální topografie; (PAVLIŇÁK, 2012)       foto: E-arch

Westchester Avenue, South Bronx, NY, USA

Bolt Tower, Dolní oblast Vítkovice

objemový typ: stroj - velké měřítko
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma, eko-
logická zátěž
typ adaptace: konverze - úpravy v objemu strojů
koncept: zajištění životaschopnosti mozaikou funk-
cí, přiznání a posílení kulturní hodnoty

původní funkce: železárny (těžba - koksování)
původní název / investor:  Rudolfova huť, Vítkovické 
železárny
původní stavba: od 1828, autor: -

nová funkce: instituce, kongresy, kultura, zachování  
hodnoty komplexu
investor - provozovatel: Vítkovické železárny, Česká 
republika
konverze: od 2002, autor: AP atelier (Josef Pleskot)
památková ochrana: Národní kulturní památka

Železárny byly založeny v roce 1828 ve skvělé kon-
stelaci - v blízkosti vydatného naleziště uhlí a s dobrým 
předpokladem odbytu (železnice). Bezprostředně na 
sebe navazoval technologický tok těžby uhlí, výro-
by koksu a jeho využití při výrobě železa ve vysoké 
peci. Postupný vývoj a nepřetržitá kontinuita výroby 
zanechala po zastavení provozu v roce 1998 jedinečný 
stavební a technický fond z různých časových období. 
Jednotlivé objekty a technická zařízení byly prohlášeny 
za Národní kulturní památky, stejně jako celý areál a 
přijaty do indikativního seznamu UNESCO. Typické in-
dustriální panorama, důležité pro město Ostravu a jeho 
charakter (Ostravské Hradčany), bylo předurčeno k 
adaptaci na nové využití.
Koncepce obnovy, která probíhá od roku 2002, měla vy-
cházet ze zachování podstaty dle památkové význam-
nosti jednotlivých uzlů. Část technického zařízení byla 
v logickém sledu technologického toku konzervována 
a zpřístupněna veřejnosti po vybudování chráněných 
koridorů. Zbývající technologické zařízení bylo stabi-
lizováno ve svých základních nosných a technologick-
ých celcích. Rizikové drobné konstrukce byly sneseny. 
Vhodné objekty byly využity funkcemi, jež posílí výz-
nam lokality - multifunkční aula (Gong), muzeum (Svět 
techniky). Areál je využíván jako dějiště významných 
odborných a kulturních akcí (Colours of Ostrava).

025.
✓     
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zdroj: www.wmf.org  foto: world monument fung.org

Společnost Compañía Fundidora de Fierro y Acero de 
Monterrey, S.A. vybudovala na pozemcích v Monterrey 
po roce 1900 první vysokou pec v Jižní Americe. Oce-
lárna byla na vrcholu produkce koncem 70. let, posléze 
připadla státu a v roce 1986 zbankrotovala. Již o 2 roky 
později vzniká Nadace pro vznik parku Fundidora. V 
roce 1989 vznikl masterplan přeměny území na “eko-
logický park”.
Území bylo vyčištěno od pozůstatků průmyslové 
činnosti, vyjma několika vybraných artefaktů: Alto 
Horno 1 a Alto Horno 3, Grúa Portal, 3 komínů u jezera 
Aceracion, torre Fundidora a budovy Nave Lewis, ve 
které je dnes výstavní sál. Na území 230 Ha postupně 
vzniká mnoho významných budov (hotel Monterrey 
Arena,  Mezinárodní obchodní centrum, kulturní cen-
trum Adolfo Prieto, výstavní sál Nave Lewis, Historický 
archiv Fundidory). K vysoké peci č. 3 bylo přistaveno 
kryté hlediště, objekt funguje jako divalo. Park se stal 
významným veřejným místem v organisma města -  v 
posledních letech došlo k jeho rozšíření a doplnění o 
další volnočasové i oficiální stavby. 

MPH8+F7 Monterrey, Nuevo León, Mexiko

Fundidora park

objemový typ: velký stroj
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma, eko-
logická zátěž
typ adaptace: konverze - úpravy v objemu strojů + 
"totální" konverze areálu
koncept: vyčištění a využití území, zajištění 
životaschopnosti mozaikou funkcí, stroje jako dom-
inanty a orientační body v parku

původní funkce: ocelárna
původní název / investor:  Compañía Fundidora de 
Fierro y Acero de Monterrey, S.A.
původní stavba: od 1900, autor: -

nová funkce: park, rekreace
investor - provozovatel: Estado de Nuevo León
konverze: 1988-2001, autor: Secretaría de Desar-
rollo Urbano y Ecología (masterplan)
památková ochrana: Sitio de Arqueología Industrial

026.
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zdroj: www.viktormacha.com         foto: Viktor Mácha

Železárny v lucemburském Esch-Belvalu byly založeny 
v roce 1909 firmou Gelsenkirchener B.A.G., která se do 
té doby zabývala těžbou. Krátce na to se tři největší hutě 
spojily a vznikla společnost ARBED (Aciéries Réunies 
de Burbach-Eich-Dudelange). 
Výroba železa tu pokračuje celé 20. století,  v roce 
1994 je oznámen její útlum. V té době jsou činné 3 
vysoké pece. Ta nejmodernější z roku 1979 byla roze-
brána a prodána do Číny (Kisco Steel, Kuming), další 
dvě (A,B) zůstávají. Pro Lucembursko, malou, ale ve-
lice průmyslovou zemi, byl další osud míst, které žily 
těžkým průmyslem, obzvláště důležitý. Konverze území 
na novou čtvrť "Plaza Belval" je ojedinělá razantním 
přístupem k adaptaci hutí. V roce 2001 byl zpracován 
generel území, následně byl založen fond, jež byl 
pověřen realizací "Cité des Sciences et les hauts four-
neaux", institutem pro vědu a její popularizaci, inte-
grujícím objekty věží do života nové čtvrti. Vysoké věže 
byly renovovány a obklopeny množstvím nových kon-
strukcí a budov a částečně zmizely pod tímto nánosem. 
Veřejný prostor je naleštěný.  Syrová industriální sto-
pa je  překryta - na druhé straně se však nově vzniklé 
území stává funkční novou čtvrtí s mozaikou funkcí 
- bydlení, administrativa, obchodní centrum, kultura, 
vědecké instituty (LIST), Centrum inovací.

Esch-sur-Alzette, LUX 

La Cité des Sciences et les hauts fourneaux de Belval

objemový typ: velký stroj
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma, eko-
logická zátěž
typ adaptace: "totální" konverze areálu 
koncept: vyčištění a využití území, zajištění 
životaschopnosti mozaikou funkcí, stroje jako dom-
inanty a orientační body v parku

původní funkce: hutě, ocelárna
původní název / investor:  Aciéries Réunies de Bur-
bach-Eich-Dudelange
původní stavba: od 1909, autor: -

nová funkce: park, rekreace
investor - provozovatel: Agora, Fonds Belval
konverze: 2002-2007, autor: Jo Coenen & Co (ge-
nerel)
náklady: 13.93 m. €
památková ochrana: zapsaná kulturní památka

027.
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• • •  zpřístupnění, renovace       028 - 029
 vápenka - muzeální exponát       
• • •  zpřístupnění, renovace, konverze     030
 vápenka - dominanta v krajině       
• • •  konverze          031
 cementárna - přirozená dominanta, industriální park  
• • •  konverze          032
 cementárna - nová funkce, park 

VELKÉ STROJE / NÁDOBY / VERTIKÁLY
• průmysl stavebních hmot •
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Heinitzstrasse 1, 15562 Rüdersdorf bei Berlin, DE

objemový typ: stroje / vertikály
charakteristika: vysoké válce
typ adaptace: zpřístupnění, renovace - muzeum
koncept: zachování lokality, muzeum

původní funkce: vápenka, šachtové pece
původní název / investor:  -
původní stavba: 1274; 1800, 1871 autor:  -

nová funkce: muzeum
investor / zakladatel: Rüdersdorf
konverze: 1970 autor: -
památková ochrana: zapsaná kulturní památka

Zpracování vápence v této lokalitě má dlouhou historii, 
sahající až do 13. století.
V 18. století byl dořešen přívod vody a úzká vazba s 
vápencovým lomem (vápenka dnes stojí vklíněna mezi 
dosud činný vápencový lom a říční náhon Strausberger 
Mühlenfliess), na začátku 19. století byla inovována 
technologie na Rumfordovy kontinuální pece a výroba 
začala nabírat na objemu i intenzitě. Nahrávala tomu 
také blízkost městu Berlínu - a neustávající poptávka 
po stavebních materiálech.
V letech 1871 - 1877 byly postaveny nejpůsobivější 
dodnes zachované šachtové pece ve dvou řadách. PEcí 
je 18, jsou čelně plněné a byly používány pro pálení 
vápna od svého dokončení až do ukončení výroby o 90 
let později. 
Také obec Rüdersdorf získávala na věhlasu - dnes tu 
nalezneme několik budov od slavných německých 
architektů, např. Fridricha Schinkela. 
Vápenka ukončila činnost v roce 1967 a posléze byla 
rehabilitována jako muzeum. Jednotlivé objekty jsou 
přiblíženy díky nadzemním trasám dřevěných lávek.

Rüdesdorf museum park

zdroj: www.erih.net foto: wikipedia commons

028.
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U vápenky, Třemošnice, CZ

objemový typ: stroje / vertikály
charakteristika: vysoké válce
typ adaptace: zpřístupnění, renovace - muzeum
koncept: zachování lokality, muzeum

původní funkce: vápenka, šachtové pece
původní název / investor:  Hovorka, Opočenský a 
spol.
původní stavba: po 1870 autor:  -

nová funkce: muzeum
investor / zakladatel: město Třemošnice
konverze: 2008 autor: Jiří Pacold, František Tetřev
památková ochrana: Kulturní památka

Vápenku postavenou koncem 19. století tvoří dvě 
tělesa šachtových vápenických pecí spojená systémem 
zavážecího zařízení. Obě se stejnou technologií výroby, 
ale s odlišným hmotovým řešením. Pece jsou dvo-
jité, tzn. uvnitř mají dvě samostatná peciště (šachty). 
Mohutné těleso severnější pece má tvar komolého 
jehlanu, vrcholí dvojicí vysokých komínů. Druhá pec 
má kratší strany půlkruhové, těleso je subtilnější, 
komíny jsou nižší. Tato pec je klasická "pacoldovka". Z 
lomu náležejícímu heřmanoměsteckému velkostatkáři 
Kinskému vedla košíková lanová dráha na nádraží do 
Závratce, postavená roku 1881 rakouskou společností 
pro místní dráhy a předána roku 1891 firmě D. Berl v 
Praze, která dostala lom do dlouholetého nájmu. Od 
roku 1939 byla společnost D. Berl, Praha – Prachovice 
– Závratec, součástí akciové společnosti Králodvorské 
cementárny, po znárodnění se ve vápence pracovalo 
ještě do roku 1960, kdy ji převzal MNV v Třemošnici. 
Od té doby pece pozvolna chátraly. Investicí města 
Třemošnice s podporou Regionálního operačního pro-
gramu byla od září 2008 severní z dvojice pecí oprav-
ena a od přízemí znovu vystavěna její obslužná budo-
va. Dnes v ní sídlí Muzeum Berlova vápenka, otevřené 
19. června 2010.

Berlova vápenka

zdroj: Industriální topografie                        foto: Benjamin Fragner

029.
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Lucainena de las Torres, ES

objemový typ: stroje / vertikály
charakteristika: podsadité válce
typ adaptace: zpřístupnění, konverze - dominanta v 
krajině
koncept:  akcent - cíl výletů, vyhlídka, trasa

původní funkce: vápenka, šachtové pece
původní název / investor:  -
původní stavba: 19. stol. autor:  -

nová funkce: rozhledna, cíl výletů
investor / zakladatel: město Lucainena de las Torres
konverze: 2015 autor: Luis Castillo, Mercedes MI-
RAS

Šachtové vápenné pece z 18. století byly využívány do 
roku 1942. Padesát let vystavení kuželů pecí vlivům 
povětrnosti a lidské všímavosti ponechalo na místě 
pouze zříceniny.
Po roce 2010 vznikla v městečka Lucainena iniciativa 
pro rehabilitaci charakteristického místa v poušti nad 
městem,  jež každý v okolí dobře znal. Autoři z atelieru 
Castillo-Miras, podle svých slov považující rozvaliny za 
object trouvé, svým zásahem chtěli posílit vztah krajiny 
a architektonických prvků. K rozvalinám pecí vede 
stezka, která je zakončená na vrcholku jedné z nich. 
Materiál - korten - je při konverzích oblíbený, zde ladí s 
barvou okolní horniny. 

Hornos de calcinación

zdroj: www.divisare.com          foto: Fernando Alda

030.
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Cementárna v Jižním Bronxu byla v provozu do roku 
1987, po jejím uzavření pozemky přešly do vlastnic-
tví města. Veřejný park na břehu řeky Bronx vznikl na 
popud organizace Parks Department města New York a 
sousedských místních organizací. Výstavba parku zah-
rnovala především odstranění mnoha tun odpadu, osa-
zení rostlin podporujících dekontaminaci pozemku a 
velmi jednoduché krajinářské úpravy - osazení laviček, 
vytyčení cest.
Pozůstatky betonárky byly zajištěny z důvodů 
bezpečnosti a ponechány v parku jako dominanta. 
Nátěr červenoubarvou ještě zdůraznil jejich formu a 
roli v krajině. Svou jedinečnou charakteristiku tak park 
získal zejména díky svému umístění a své historii.

Westchester Avenue, South Bronx, NY, USA

Concrete plant Park

objemový typ: stroje / vertikály / nádoby 
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma, eko-
logická zátěž
typ adaptace: konverze - dominanta, industriální 
park
koncept: akcent, dominanta pobřežního parku

původní funkce: cementárna
původní název / investor:  Transit-Mix Corporation 
Concrete Plant
původní stavba: od 1940, autor: -

nová funkce: park, rekreace, dominanta
investor - provozovatel: New York City Department 
of Parks and Recreation
konverze: 2009, autor: Field Operation

031.

zdroj: Field Operation           foto: wikipedia commons
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Sant Just Desvern, ES

objemový typ: stroje / vertikály / nádoby 
charakteristika: vysoké válce, spletitost
typ adaptace: konverze - nová funkce & park
koncept: nové využití, fascinace

původní funkce: cementárna
původní název / investor: Fábrica de cemento
původní stavba: od 1900 autor:  -

nová funkce: byt, architektonický atelier, výstavní 
sál
investor / zakladatel: Ricardo Boffil
konverze: od 1975 autor: Ricardo Boffil

Ohromná cementárna, jejíž nejstarší části pocházejí z 
doby katalánské industrializace, se počátkem 70. let 
20. století dostala do hledáčku mladého architekta 
Ricardo Boffila. Továrna byla typická roztříštěností, 
danou jejím postupným vznikem. Architekta uchvátil 
dle jeho vlastních slov: "surrealismus místa, konstrukce 
beze smyslu a schodiště, vedoucí nikam, abstrakce 
čistých objemů, brutalismus strohých linií a materiálů".
Renovace spočívala v očištění hlavních forem od 
nánosů přístaveb, vysázení a umožnění života pro 
co největšího množství zeleně. V existujících ob-
jemech byly určeny prostory pro následující: The 
studio - architektonický atelier ve čtyřech podlažích, 
vytvořených v silech. V podzemí jsou umístěné archiv 
a modelárna.  The cathedral - konferenční či výstavní 
sál. The residence - architektův dům, s ohromným 
převýšeným obývacím pokojem s typickými oblouo-
kovými vysokými okny. 
Během let železobetonové objemy zarostly bujnou 
zelení, což továrně dodalo ještě apokalyptičtější 
vzezření - tomuto projektu léta uplynulá od jeho real-
izace prospěla.

La Fábrica

zdroj: www.ricardobofill.com; www.archdaily.com     foto: Coronare Modestus 

032.
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MALÉ STROJE • těžba • doprava • energetika •

• • •  zpřístupnění         033
 malý stroj přirozený ve svém prostředí   
• • •  renovace, konverze       034 - 036
 akcent a dominanta (přístavní jeřáby)    
• • •  konverze - vestavba        037
• • •  konverze - recyklace       038 - 039
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objemový typ: stroj - malé měřítko
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma, mo-
bilita
typ adaptace: zpřístupnění, malý stroj přirozený ve 
svém prostředí
koncept: zpřístupnění nevšední struktury

původní funkce: přepravník zeminy v povrchovém 
dole (rypadlo)
původní název / investor:  Přepravníkový most F60 
původní stavba: 1988-1991, výrobce: VEB TAKRAF 
Lauchhammer

nová funkce: turistická atrakce, kotevní bod ERIH
investor - provozovatel: město Lichterfeld 
konverze: 2000, autor: město Lichterfeld, IBA
památková ochrana: zapsaná kulturní památka

zdroj: Industriální topografie  foto: Petr Vorlík, Harald Finster

Přepravníkový most byl postaven v letech 1988–1991 
pro povrchový důl Klettnitz-Nord. Vzhledem ke změně 
německé energetické strategie sloužil pouhých 13 
měsíců. Pod nátlakem veřejnosti a zastupitelů obce Li-
chterfeld nedošlo k jeho plánované demolici a v roce 
1998 se stala jeho majitelem obec Lichterfeld-Schacks-
dorf. Následoval přesun mimo prostor původního 
dolu, most byl doplněn o dílenský vagon a zpřístupněn 
veřejnosti v roce 2000, jako pilotní projekt rekultiva-
ce regionu IBA See. Tato “konverze” ukazuje, jak málo 
může stačit pro nové využití velmi nezvyklé struk-
tury. Zpřístupnění veřejnosti bylo provázeno pouze 
nenáročnými úpravami dopravníku (nátěry, opravy) a 
jeho přemístěním. Stopy povětrnostních vlivů budou 
samozřejmě strukturu ovlivňovat i do budoucna  - je 
třeba počítat s periodickou údržby - tato skutečnost 
je pro adaptace ocelových a železných konstrukcí v 
krajině charakteristická. 
Atraktivita pro turistický ruch je zajištěna samot-
nou podstatou přepravníku, který přitahuje lidskou 
zvědavost, ohromuje svou velikostí a především sym-
bolizuje osud regionu, ve kterém byl sestaven a krátce 
využíván. Původní důl je zatopen a využíván pro rek-
reaci.

Bergheider Straße, Lichterfeld, DE

Besucherbergwerk F60 033.
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Grue Titan (La grue jeune, La grue gris)

V rámci regenerace rozsáhlého území někdejšího 
přístavu Nantes, v současném širším centru města, byly 
v co nejvyšší míře zachovány stopy dřívejší průmyslové 
činnosti.
Z dálky viditelnými, charakteristickými a skvělými sym-
boly tohoto území a jeho minulosti jsou dva zachované  
přístavní jeřáby: La grue jaune - Žlutý jeřáb (natřený v 
rámci rekonstrukce v roce 2006), a La grue gris - Šedý 
jeřáb. “Titan” označuje název modelu jeřábů - evokuje 
výkonnost těchto strojů.
Oba jeřáby byly vykoupeny od někdejších vlastníků 
do majetku města Nantes, rekonstruovány (včetně 
odlehčení protiváhy a prací nutných k zajištění jejich 
bezpečnosti) a byly prohlášeny kulturními památkami 
(monuments historiques) v roce 2005.

Ile de Nantes, 44220, Nantes, FR

zdroj: www.nantes.fr                    foto: Anna Sigmundová

objemový typ: malý stroj
charakteristika: únosnost 
typ adaptace: renovace, konverze - akcent: symbol a 
dominanta
koncept: symbol někdejší činnosti, viditelnost z 
dálky

původní funkce: přístavní jeřáby
původní název / investor:  Chantiers Navals Dubig-
eon; Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire
původní stavba: 1954, 1966 autor: -

nová funkce: symbol
investor / zakladatel: Ville de Nantes
konverze: 2003, 2006, autor: -
památková ochrana: zapsaná kulturní památka

034.
✓     
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La Carola Garabia

Jeřáb, pojmenovaný podle legendy dle krásné ženy, která 
jezdíc na malé lodi Misericordia zprostředkovávala ko-
munikaci mezi dělníky v časech, kde v ústí řeky neex-
istovaly mosty, ani pravidelná lodní doprava, sloužil 
výstavbě lodí v loděnici Euskalduna v letech 1957 - 
1990. Dnes je obarven na červeno a přemístěn a stal 
se součástí expozic Námořního muzea v Bilbau (ar-
chitekta Daniela Liebeskinda). 60-ti metrový jeřáb je 
označován jako “poslední jeřáb v Bilbau” - místě kdysi 
slavném stavbou lodí. V tomto nostalgickém zvolání je 
již obsažena jeho funkce - je připomínkou někdejších 
zlatých časů, symbolem průmyslové minulosti města.

Muelle Ramón De La Sota, 1 48011 Bilbao

zdroj: www.museomaritimobilbao.eus  foto: juantiagues, wikipedia commons

objemový typ: malý stroj
charakteristika: únosnost 
typ adaptace: renovace, konverze - akcent: symbol a 
dominanta
koncept: symbol někdejší činnosti, viditelnost

původní funkce: přístavní jeřáby
původní název / investor:  Euskalduna
původní stavba: 1957 autor: -

nová funkce: symbol - součást expozice námořního 
muzea
investor / zakladatel: Diputación Foral de Bizkaia
konverze: 1994, autor: -
památková ochrana: zapsaná kulturní památka

035.
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Lighting Giants

Stavební doky Uljanik byly v přístavním městě Pula 
založeny před 160 lety.  Jeřáby dominují přímořskému 
panoramatu města po generace.
Místní designér Dean Skira inicioval projekt spektaku-
lárního osvětlení osmi funkčních jeřábů, získal pod-
poru soukromých investorů i státního ministerstva 
pro rozvoj turistiky a v roce 2014 projekt dotáhl k 
realizaci.
Svým návrhem autor reagoval na záměr místních 
úřadů přemístit průmyslové přístaviště - mimo 
jiné, aby ošklivé přístavní jeřáby nehyzdily pan-
orama turistického letoviska - dosáhl změny chápání 
průmyslového monumentu. 

Pula, HR

objemový typ: soustava malých strojů
charakteristika: únosnost, vertikály, nábřeží
typ adaptace: renovace, konverze - akcent: symbol a 
dominanta
koncept: symbol činnosti, viditelnost

původní funkce: přístavní jeřáby (stále v provozu)
původní název / investor: Uljanik plovidba
původní stavba: 1856, autor: -

nová funkce: původní funkce zachována! umělecký 
objekt - světelná instalace
investor / zakladatel: Ministerstvo turismu HR
konverze: 2014, autor: Dean Skira 

036.

zdroj: www.dezeen.com  foto:  Ray Murphy
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Poslední průmyslová aktivita, která přetrvala v kdysi 
rušném přístavu Veinlighaven, byla přeprava štěrku 
a písku.  V roce 1995 bylo území zahrnuto do území 
určeného k regeneraci s názvem “Parkhaven”. Tou do-
bou se autoři ze studia NL D momentu začali zajímat 
o způsob, jak tuto lokalitu během regenerace přiblížit  
nekdější rušné atmosféře. Se svým nápadem umístit 
několik násypek na štěrk do jejich původních pozic 
nadchli developery i městskou správu.
4 trychtýře násypek byly podrobeny kompletní renovaci, 
zpřístupněny pomocí elegantních schodů a v každém z 
nich vznikla dvoupodlažní kancelář. Neobvyklé objekty 
stojí na někdejším průmyslovém molu,  dnes městském 
nábřeží obsypaném jachtami, v blízkosti obytné čtvrti, 
který tu vznikla a působí dvojí dobro - zosobňují ducha 
zmizelého provozu průmyslového přístavu a zároveň 
poskytují vizuální povyražení obyvatelům zdejšího 
současného veřejného prostoru.

Veilinghaven, Utrecht, NE

U trechters

původní funkce: násypky na štěrk a písek
původní název / investor:  -
původní stavba: -, autor: -

nová funkce: kanceláře
investor - provozovatel: R. Cevat Holding BV
konverze: 2007, autor: studio NL D

objemový typ: stroj - malé měřítko
charakteristika: nezvyklá forma
typ adaptace: konverze - vestavba
koncept: recyklace materiálu, paměť místa

zdroj: NL D foto: studio NL D

037.
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zdroj: 2012architecten  foto: www.inhabitat.com

Nizozemští architekti ze studia 2012Architecten staví 
koncept recyklace materiálu ve svých projektech na 
první místo. Věnují se také teoretické práci - pod domé-
nou Superuse schraňují kromě svých projektů také jiné 
zaznamenáníhodné počiny jež nově používají materiál, 
který byl defakto již odpadem. 
Měřítka jsou různá - v případě dětského hřiště a 
mobiliáře v Rotterdamu [Re-wind Willemsplein 030]. 
jsou kreativně  znovupoužitým materiálem lamely 
větrné elektrárny. Sama větrná elektrárna je jedním 
ze symbolů udržitelné energie, bohužel však životnost 
zařízení není vysoká a vysloužilá “větrník” představuje 
gigantický kus odpadu. 
Dětské hříště Wikado, realizované ve spolupráci s 
dětským uměleckým centrem Kinderparadijs Meido-
orn, podobající se bludišti, je sestavené z nařezaných 
a proděravělých kusů 5 vyřazených větrných lamel. 
Některé části jsou postaveny vertikálně a tvoří tak věže, 
na kterých je pověšená síť. Přítomnost recyklované 
“větrné technologie” v holandském prostředí vtipně 
odkazuje na tradici větrných mlýnů. Superodolný ma-
teriál lamel vydrží - a hřiště je oblíbené. zdroj: 

Rotterdam, NE

Dětské hřiště Wikado

původní funkce: lamely větrné elektrárny
původní název / investor:  -
původní stavba: -, autor: -

nová funkce: dětské hřiště
investor - provozovatel: Kinderparadijs Meidoorn
konverze: 2000, autor: 2012architecten.nl

objemový typ: stroj - malé měřítko
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma
typ adaptace: konverze - recyklace
koncept: překvapivá recyklace materiálu

038.
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Rotterdam, NE

Re-wind Willemsplein

původní funkce: lamely větrné elektrárny
původní název / investor:  -
původní stavba: -, autor: -

nová funkce: městský mobiliář
investor - provozovatel: Joulz Energy Company, 
město Rotterdam
konverze: 2012, autor: 2012architecten.nl

objemový typ: stroj - malé měřítko
charakteristika: velké rozměry, nezvyklá forma
typ adaptace: konverze - recyklace
koncept: recyklace materiálu

zdroj: 2012architecten foto: Dennis Guzzo

Lavičky na revitalizovaném nábřeží v Rotterdamu 
Willemspleinu, u paty dobře známého mostu Eras-
mus bridge, bývaly lopatkami větrné elektrárny ve 
Frieslandu. Posezení a další části městského mobiliáře 
jsou vytvořeny z devíti lopatek, spojených betonovými 
“klouby” - odolný materiál lamel, které po mnoho let 
odolávaly větru dešti, je pro tuto funkci ve veřejném 
prostoru jako stvořený. Červený nátěr přitahuje k ne-
obvyklému elegantnímu tvaru pozornost. 
Investorem realizace bylo město Rotterdam a energet-
ická společnost Joulz - také tato spolupráce je symbol-
ická - Joulz sponzoruje projekt, který představuje re-
cyklaci jeho vlastních turbín.
Autoři konceptu ze studia 2012architecten se zabývají 
principy recyklace materiálu v architektuře souvisle 
a dlouhodobě - pracují mimo jiné na základě výzev. 
Jakýkoli dárce jim může předat materiál určený k likvi-
daci - a oni se pokusí umístit ho do některého z aktuál-
ních projektů - ideálem by měla být jakási “materiálová 
banka recyklace”.  Sklolaminátové lopatky větrných ele-
ktráren jsou největším prvkem, který kdy znovu použili 
v jiném kontextu.

zdroj: https://issuu.com/2012architecten/docs/
blademade

039.
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NÁDOBY• sila • 

• • •  iniciace          040 - 044 
 silo jako socha / dominanta  / nositel uměleckého díla      
• • • zpřístupnění, konverze       045 - 047  
 silo jako součást veřejného prostoru      
• • •  konverze, renovace        048 - 050
 nové využití stávajícího objemu
• • •  konverze          051 - 055
 perforace otvorů v obálce sila / v hmotě sila
• • •  konverze          056 - 059
 nástavba na silo         
• • •  konverze          060 - 062
 přístavba k silu - prstenec       
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objemový typ: komplex soustav nádob
charakteristika: výška - plné stěny - monumentalita - 
uzlová lokalita při břehu řeky
typ adaptace: iniciace - silo jako socha
koncept: slow burn regeneration 

původní funkce: obilné silo
původní název / investor:  Marine ‘A’ Grain Elevator, 
American Elevator, Perot Malting elevator, Lake 
and rail elevator (demolice 2008)
původní stavba: od 1900, autor: -

nová funkce: otevřený umělecký klastr
investor / zakladatel: Rick Smith - Rigidized Metals 
Corp.
konverze: 2006 - , autor: místní komunita

120 Silo City Row, Buffalo, NY, USA

Buffalo Silo City

zdroj: (MAHAR-KEPLINGER, 1992)  foto: Anna Sigmundová

Nebývalý rozvoj se odehrál v Buffalu po etablování ty-
pologie “grain elevator”, ve druhé polovině 19. století.  
Během následujících sta let dosáhlo množství užívaných 
sil ve zdejším přístavu padesátky. Díky tomu tu dnes 
můžeme najít nebývalou kolekci staveb, reprezentu-
jících rozmanitost konstrukcí, materiálů, forem a tech-
nických inovací ve sféře skladování obilí. Pouze několik 
z nich bylo zbořeno, několik stále slouží svému účelu,  
nevyužitý zbytek je součástí ohromujícího panora-
matu vertikálních monumentů. Společná je jim nejistá 
budoucnost, kterou se však již zabývají soukromé i 
veřejné iniciativy - viz. také Kaleidoskop Buffalo. 
Čtveřici objektů přimknutých k meandru řeky v místě 
známem jako Elevator alley zakoupil majitel kovoz-
pracující továrny, jež s nimi sousedí, vědom si jejich 
ohrožení. Tři ze čtyř sil se staly součástí “Silo city”, ne-
nadálého experimentu “slowburn regeneration”. Ne-
zisková iniciativa během šesti let lokalitu vyklidila a 
zpřístupnila - nyní ponechává objektům čas a příležitost, 
aby své nové využití “našly samy.” Otevřenost místa v 
tomto hraje zásadní roli. Nová využití se rodí intuitivně 
a spontánně skrze zapálenost místních, okouzlených 
možností angažovat se. Sila se stávají uměleckým klus-

040.
✓     
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objemový typ: soustava nádob
charakteristika: výška - plné stěny - monumentalita 
viditelnost 
typ adaptace: iniciace, akcent - silo jako plátno
koncept:  minimální zásah - maximální efekt

původní funkce: obilné silo
původní název / investor:  Connecting Terminal 
Grain Elevator 
původní stavba: 1915, 1954, autor: H. R. Wait, Mon-
arch Engineering, George B. Field

nová funkce: světelný objekt
investor / zakladatel: Erie Canal Harbor Develop-
ment Corporation 
konverze: 2015, autor: Ambiances Design Produc-
tions and Foit-Albert Associates

Kaleidoskop Buffalo

zdroj: City of Lights                   foto: Joe Cascio

Jedno z obilných sil amerického Buffala - Connecting 
elevator - se v listopadu 2015 proměnilo v plátno pro 
světelnou show, nazvanou Kaleidoskop. Světelná real-
izace je první vlaštovkou master planu pro revitalizaci 
rozlehlého území sil, vystavěných mezi Buffalo river a 
Lake Erie. V době největší aktivity (1920 - 1940) tu bylo 
v provozu 50 sil, v roce 1965 počet užívaných objektů 
klesl na 27, dnes se dají sila, jež stále slouží původní 
funkci, spočítat na prstech ruky. Connecting terminal 
elevator byl předurčen pro tento ambiciózní světelný 
projekt vzhledem ke své poloze - na špici ostrova Kelly 
Island vprostřed Buffalo river je dobře viditelný z “Ca-
nalside” - městského nábřeží. Kaleidoskop světelných 
her je spuštěn každý večer ve 23 h. Tématem instalace 
jsou roční období - mění se v průběhu roku. I když je 
osud ambiciózního masterplanu City of Lights Buffalo 
prozatím ve hvězdách (není jasné financování), rozsví-
cení jednoho z mnoha objektů místního industriálního 
dědictví je důležitým krokem pro identifikaci potenciá-
lu celého naprosto unikátního komplexu sil.

041.
✓     
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objemový typ: soustava nádob
charakteristika: výška - plné stěny - monumentalita 
- centrální lokalita
typ adaptace: iniciace - silo jako umělecké dílo
koncept: neobvyklé zvukové prostředí

původní funkce: obilné silo
původní název / investor:  -
původní stavba: 1903 - 1924, 1959, autor: John S. 
Metcalfe, Howe Firm

nová funkce: prostředí pro audioinstalaci - dočasná 
funkce
investor / zakladatel: -
konverze: 2000, autor: Thomas McIntosh and Em-
manuel Madan

Silophone

Břehy řeky St. Laurent v Montrealu jsou lemovány 
průmyslovými provozy. Samotné centrum města je v 
těsném kontaktu s bývalým průmyslovým přístavem a 
technickým kanálem Lachine, jež dříve oplýval největší 
koncentrací průmyslu ve městě. 
Silo no. 5 je největším z řady montrealských obilných 
zásobníků. Až do roku 1994 odsud byla transportována 
zrna lodní dopravou do Evropy. Obrovský téměř 400 m 
dlouhý objem sila (o několika sekcích z různých dob) 
je navíc jednou z pohledových dominant centra města 
- stojí přímo naproti Starému přístavu - nejvíce turis-
tické oblasti města.  Trvalé nové využití pro tuto struk-
turu dosud nebylo nalezeno, přes několikero soutěží a 
přes mnohá slavností oznámení opaku.
Od roku 2000 však tato monumentální stavba bez jedi-
né stavební úpravy působí jako ojedinělé umělecké dílo: 
dva místní umělci sila ji proměnili v obrovskou zvuko-
vou instalaci. Strategicky umístili reproduktory, mikro-
fony, vysílačky a komunikační přístroje napříč stavbou. 
“Zvuk sil” tak můžete dodnes poslouchat kdekoli, kde 
budete vybaveni internetovým připojením. (www.silo-
phone.net)

Pointe-du-Moulin, Montreal, CAN

zdroj: http://www.collectionscanada.gc.ca foto: Anna Sigmundová

042.
✓     
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objemový typ: 3 /soustava nádob
charakteristika: výška - plné stěny - monumentalita 
- viditelnost
typ adaptace: iniciace - silo jako umělecké dílo
koncept: umění jako prezentace komunitní práce, 
nevšednost jako důvod k setkání

původní funkce: obilná sila
původní název / investor:  -
původní stavba: -, autor: -

nová funkce: plátno pro velkoformátovou malbu
investor / zakladatel: Emerging terrain (iniciativa)
adaptace: 2010, autor: výběr 13 umělců z Omahy

Stored Potential

Obilná sila z poloviny dvacátého století byl ještě nedávno 
funkčním symbolem Nebrasky, státu na okraji Velkých 
plání - jednoho z největších producentů obilí ve Spojen-
ých státech. Nevyužívaná je stavba zhruba od 90. let. 
Jako obvykle, ohromná velikost a masivnost konstrukce 
znemožňují jednoduchou demolici, je jednodušší ne-
chat stavbu stát a neřešit její příští osud. Pozice těchto 
sil v širším centru města a v těsné blízkosti dálnice však 
vystavila její pomalý zmar tisícům očí každý den.
Na jaře 2010 se díky aktivitám lokální neziskovky, 
zabývající se aktivací veřejného prostoru - Emerging 
Terrain, zrodil originální projekt: na stěny 13 sil, nejvíce 
viditelných z dálnice, byla natažena plátna, znázorňující 
výjevy spjaté se zemědělstvím. Vernisáží dočasné insta-
lace uměleckých děl byla pod sily uspořádaná “Harvest 
Dinner” (800 metrů dlouhý otevřený stůl), na kterou 
byli přizváni občané Omahy. Tématem setkání bylo 
zacházení se zemědělskou půdou na hranici Omahy a 
zmírnění efektu urban sprawlu. Následně plátna pod-
nikla “tour” po jiných opuštěných silech Nebrasky.
Také druhá “edice” výstavy měla aktivistický nádech 
- tématem byla tentokrát doprava, zamyšlení nad 
současným ekonomickým modelem zásobování, kdy 
nespočetné množství trucků převáží suroviny každý 
den pod vyprázdněnými sily.

Omaha, Nebraska, USA

zdroj: http://emergingterrain.org/blog    foto: Larry Fergusson

043.
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objemový typ: soustava nádob
charakteristika: monumentalita, lokalita naproti 
waterfrontu, stále funkční cementárna
typ adaptace: iniciace - silo jako umělecké dílo
koncept: stěny sil jako umělecká plátna, viditelnost

původní funkce: silo na cement
původní název / investor:  Ocean cement manufac-
turing and distribution plant
původní stavba: -, autor: -

nová funkce: plátno pro velkoformátovou malbu
investor / zakladatel: Vancouver biennale
konverze: 2014, autor: Osgemeos

Giants

Sila na ukládání cementu na vancouverském Gran-
ville Island stojí přímo naproti srdci města proslulého 
čilýkm životem ve veřejném prostoru. Jejich roli vizu-
elní dominanty potvrdila realizace obřích nástěnných 
obrazů, vyvedených na jejich stěny v rámci bienále 
umění ve veřejném prostoru (public art) v roce 2014. 
Slavné bratrské brazilské duo Osgemeos v silech 
našlo nejlepší objekt pro realizaci ohromných podobi-
zen “obrů”. Výběr “plátna” komentovali umělci tak, že 
potřebovali vytvořit symbiozu malby se sochou, hleda-
ly objem, který by mohli pomalovat. Pozice sil na břehu 
oceánu (tolik častá v severoamerických přímořských 
městech) samozřejmě posílila smysluplnost celé akce.
Sila (která jsou stále v provozu) se tak díky svému po-
tenciálu stala uměleckým dílem.

Granville island, Vancouver, CA

zdroj: Vancouver biennale foto:  Sergio Magro

044.
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objemový typ: nádoba
charakteristika: tenké kovové stěny
typ adaptace: zpřístupnění - silo ve veřejném pros-
toru
koncept: perforace stěn, světlo, umění = zpřístupnění

původní funkce: ropný tank
původní název / investor:  -
původní stavba: -, autor: -

nová funkce: umělecký objekt, veřejný prostor
investor / zakladatel: City of Helsinki planning de-
partment, TASKE, Helsinki Energy 
konverze: 2012, autor: Lightining design collective, 
Pöyry Finland Oy
náklady: 2.6 mil. $

Silo 468

Bývalá nádrž na ropu na útesu nad mořem v Helsinkách 
byla přeměněna na nový veřejný prostor v roce 2012, 
kdy byly Helsinky vyhlášeny hlavním městem Designu. 
Jde o počin, vzniklý za účelem propagace nového devel-
opmentu helsinského waterfrontu.
Komplexní umělecký koncept tvoří z objektu sila v čase 
měnící se dílo, jež reaguje na přírodní podmínky místa -  
ocelové stěny jsou perforovány (2012 x v odkazu na rok 
konání designové události ve městě), ve vzniklých ot-
vorech jsou umístěna LED světla a zrcadla.  LED světla 
reagují díky inteligentním technologiím na rychlost 
větru, zrcadla se v otvorech natáčí a při slunečných 
dnech vytváří přirozenou hru odlesků. Interier tanku 
byl vymalován rudě v odkazu na všudypřítomnou rez 
originálního vysloužilého prostoru.
Nejdůležitějším přínosem konverze - a nové funkce 
- je však bezesporu vytvoření nového zajímavého 
veřejného prostoru, otevřeného přístřeší a cíle výletů.

Kruunuvuorenranta, Helsinki, FIN

zdroj: (MANAHAN, 2015) foto: Hannu Iso-oja , Tapio Rosenius 
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objemový typ: nádoba
charakteristika: dva podsadité válce, plné stěny
typ adaptace: zpřístupnění, konverze - silo ve 
veřejném prostoru
koncept: přirozené prostorové působení, regen-
erace okolí, kontrast

původní funkce: sila na cement
původní název / investor: Golden Bay Cement 
původní stavba: -, autor: -

nová funkce: dominanta veřejného prostoru, plátno 
pro filmové projekce
investor / zakladatel: Waterfront Auckland 
konverze: 2011, autor: Taylor Cullity Lethl ean, 
Wraight + Associates

Silo park Auckland + Jellicoe Harbor

Jellicoe Wharf býval převážně skladem petrochemick-
ých a  sypkých produktů. Vlivem změn strategií 
přepravy byly nájmy skladovacích nádob hojně uzavírá-
ny a přístav částečně osiřel. Potenciál nábřeží nenechal 
území čekat na regeneraci příliš dlouho. Rekultivace 
proběhla tak, aby nezamlčela původní a stále přítomný 
drive místa. Přístavní nábřeží je utilitární, trochu drsné, 
pořád se tu něco děje. Nový veřejný prostor je od stále 
živého přístavního provozu (shluku průmyslových 
nádrží) oddělen ocelovou strukturou, která tvoří pro-
pustnou hranici a zároveň spojení (vyhlídka), a posky-
tuje rámec pro různé aktivity. Krajinářská řešení parku 
nezakrývají jizvy v území, naopak odhalují industrální 
charakter ploch. Silo park v západním cípu nábřeží tvoří 
dominantu regenerovaného území. Sila - původně kon-
tejnery na cement - byla ponechána téměř bez zásahů, 
pouze došlo k průrazu stěn “Sila Seven” (většiho) v 
přízemí, aby bylo možné do něj vstoupit. Stěny sil  jsou 
pokryty přirozenou průmyslovou patinou užitné bet-
onové stavby - jejich vzezření podtrhuje charakter celé 
regenerace. Silo park s rozlehlou travnatou plochou se 
stal místem konání různých akcí a událostí - objekty un-
gují jako letní kino, zázemí festivalů apod.

Jellicoe Street, Auckland, NZ

zdroj: Wraight + Associates foto: Simon Devitt

046.



233

objemový typ: nádoba
charakteristika: úzký válec, solitér uprostřed polí
typ adaptace: zpřístupnění, konverze - silo ve 
veřejném prostoru
koncept: minimální zásah, využití vertikality, sezón-
nost

původní funkce: obilné silo
původní název / investor:  -
původní stavba: -, autor: -

nová funkce: ledová lezecká stěna
investor / zakladatel: Don Briggs
konverze: 2001, autor: Don Briggs

Ice climbing wall

Originální nápad nové funkce pro obilné silo stojícího 
v otevřené krajině nedaleko Cedar Falls ve Spojen-
ých státech pochází z hlavy místního horolezeckého 
nadšence Dona Briggse. Krajina uprostřed velkých 
plání neposkytuje příliš přirozeného terénu pro lezení 
v exteriéru, horolezec tedy po vyřízení všech povo-
lení přizpůsobil tomuto účelu jedno z místních mnoha 
obilných sil. Od roku 2001 každou zimu vyrobí na jeho 
povrchu silnou ledovou vrstvu, která vydrží, dokud jsou 
dostatečně nízké teploty. Systém tvorby ledových cest 
na stěně sila byl během 15 let svého trvání zdokonalen 
- formu ledu lze částečně přizpůsobit pomocí rychlosti 
tekoucí vody a reakcí na okamžitý směr větru, drátěná 
konstrukce posiluje přilnutí ledu ke stěnám sila.

Rusty Leymaster’s farm, Cedar Falls, Iowa, USA

zdroj: Solo Ice Climbing foto: Solo Ice Climbing
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objemový typ: nádoba + haly
charakteristika: menší válce, úzká souvislost s 
přilehlou stavbou
typ adaptace: konverze, renovace nové využití stáva-
jícího objemu
koncept: decentní řešení, příhodná funkce

původní funkce: obilné silo
původní název / investor:  -
původní stavba: -, autor: -

nová funkce: sportovně kulturní centrum / lezecká 
stěna
investor / zakladatel: Communauté de Communes 
du Pays de Verneuil
konverze: 2006, autor: David Lenalt, A251

MJC Le Silo

Nevelké silo a přiléhlé sklady, nacházející se v indus-
triálním předměstí města Verneuil sur Avre, bylo trans-
formováno na sportovně - kulturní centrum. Součástí 
programu je koncertní sál, 
Prostor sil byl vhodně využit jako lezecká stěna - 
využívajíc tak svou vertikalitu. Rozpočet stavby, kterou 
financovalo město, nebyl veliký - projekt je pokud jde 
o stavebních zásahy konzervativní, objekt samotných 
sil byl z exterieru pouze opraven, zbylé objemy byly 
rekonstruovány a doplněny o nové konstrukce v živých 
barvách (nabílená původní hmota sil tak ze stavby 
elegantně vystupuje). 
Budova se záhy stala symbolem kulturního života města 
a motorem nového rozvoje. Každoročně se zde pořádá 
hudební festival Špatná zrna. (Mauvaises Graines)

Verneuil sur Avre, FR

zdroj: https://www.mjcverneuil.fr/       foto: David Lenalt
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Částečné využití hmoty dvou sil nedaleko břehů kanálu 
Lachine, dřívějšího srdce průmyslového Montrealu.
Do objemu jednoho ze sil byl umístěn vstup do centra 
a v "patře" intimnější lezecký sál. V jednoduché a lehké 
přístavbě k silu se nachází množství dalších umělých 
svahů.
Lezecké centrum  těží z nevšednosti sil, aniž by se při 
jeho realizaci investor musel vypořádávat s ekonomick-
ou náročností celkové rekonstrukce sil - projekt využívá 
jen ty  prostory, které se mu hodí, zbylé ponechává os-
udu (lezecká stěna v silu je v zimě zakryta ve třetině).

Rue Saint-Patrick, Montreal, CA

Allez - UP

zdroj: www.archdaily.com foto: Anna Sigmundová

objemový typ: soustava nádob
charakteristika: masivní betonová stavba, ortogonál-
ní půdorys
typ adaptace: konverze, nové využití stávajícího ob-
jemu, přístavba
koncept: částečné využití objemu sil, přístavba

původní funkce: obilná sila
původní název / investor: -
původní stavba: Redpath sugar refinery, autor: -

nová funkce: sport, lezecká stěna
investor: Richer - de la Plante Family
konverze: 2013, autor: Smith Vigeant Architectes 
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objemový typ: nádoby
charakteristika: výška, jasné rozlišení funkčních 
částí, nový waterfront
typ adaptace: konverze, renovace nové využití stáva-
jícího objemu
koncept: adaptace vhodných objemů - vložení 
funkce - výhled - reprezentace

původní funkce: silo pivovaru
původní název / investor: Zhujiang Beer factory
původní stavba: 1960, autor: -

nová funkce: administrativa - arch. studio
investor / zakladatel: O-OFFICE Arch )itects
konverze: 2013, autor: O-OFFICE Architects

Silo top studio

Architektonické studio O-OFFICE se dlouhodobě 
zabývá regenerací průmyslových objektů, především ve 
své domovské jihočínské průmyslové metropoli Guang-
zhou. Podél řeky “Pearl river” tu lze nalézt plejádu 
nejrůznějších provozů, aktivních, či vysloužilých. Není 
tedy divu, že šéfové studia rozhodli v jednom z těchto 
objektů zřídit také svou kancelář.
V roce 2012 předělali za tímto účelem horní podlaží 
sila, jež bývalo součástí provozu místního pivovaru.  
V objektu sila si vybrali pouze prostory, jež jsou 
užitečné pro plánovaný nový účel - pravoúhlou bud-
ovu výtahů, kde je obnovena vertikální komunikace - 
a kvádr “bridge building” - můstek mezi výtahy a sily, 
kde se nacházelo distribuční podlaží sila. Ve fasádě této 
čísti stavby zvětšily okna, jiných zásadních úprav neby-
lo třeba. V dvoupatrovém otevřeném prostoru vznikly 
krásné prosvětlené kanceláře s balkony na střechách sil 
a s úchvatným výhledem na Pearl river a staré Guang-
zhou.
Během biennale SZHK 2013 proměnili architekti své 
sídlo na “hřiště” pro všechny návštěvníky. Součástí pro-
jektu bylo zpřístupnění jednoho z 12ti zásobníků ram-
pou, která vede přes celou jeho výšku. 

63 Xizeng Road, Liwan, Guangzhou, CHI

zdroj: www.archdaiky.com foto: Likyfoto
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Betonové obilné silo z 20. let, nacházející se v přístavu 
jihoafrického Table Bay v Kapském městě, bylo v době 
svého dokončení s 57 metry nejvyšší budovou subsa-
harské Afriky. Dispozice zahrnovala obvyklou věž s 
výtahem a samotné hmoty okrouhlých sil. Obilí bylo 
exportováno, převážně do Evropy. V roce 2001 bylo 
upuštěno od dalšího uživání sila jako skladu. V letech 
2008 - 2018 byl objekt adaptován na dvě funkce.
Rozlehlé muzem současného afrického umění, nacháze-
jící se ve spodní části, využivá kompaktní část budovy. 
Zvenčí je do hmoty provedeno minimum otvorů - exis-
tence klasických oken není v galerii nezbytná, ceněné je 
naopak nepřímé, či horní osvětlení. 
V jádru betonové srostlice sil pak vzniká velkolepý pro-
stor, vytvořený vyříznutím obrovské části konstrukcí. 
Díky prostorové tuhosti celku bylo možné tento zásah 
provést. Výsledkem jsou organicky působící prostory, 
jež poskytují muzeu velké foyer, uvádí návštěvníka v 
úžas a také dovolují prosvětlení zeshora.
V horní části sila, které bylo vyzděno do skeletu, je luxu-
sní hotel. Odstraněním vyzdívek vznikly velké otvory, 
které byly vyplněny extravagantními vypouklými okny.
Atributy luxusu se tu stávají výhled a autenticita kon-
strukcí - obě tyto kvality zajistila původní hmota sila. 

Cape town, JAR

The Silo, Zeitz Museum of Contemporary Art Africa

zdroj: www.dezeen.com  foto: Iwan Baan

objemový typ: soustava nádob
charakteristika: výška, plné stěny, monumentalita, 
skeletová nástavba
typ adaptace: konverze - řez do hmoty sila
koncept: kombinace funkcí na základě vlastností, 
vyříznutí části struktury pro interierový efekt

původní funkce: obilná sila
původní název / investor: -
původní stavba: 1920, autor: -

nová funkce: hotel + muzeum umění
investor: Zeitz MOCAA, Royal portfolio
konverze: 2017, autor: Thomas Heatherwick
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Quaker square Ohio

objemový typ: soustava nádob
charakteristika: výška - plné stěny - kompaktnost
typ adaptace: konverze - otvory v obálce sila
koncept: vložení funkce, vytvoření obytných buňek, 

původní funkce: obilné silo
původní název / investor:  Quaker Oats factory
původní stavba: 1932, autor: -

135 S Broadway St, Akron, Ohio, USA

nová funkce: pův. hotel a obchodní středisko, souč. 
ubytování univerzitních studentů
investor / zakladatel: skupina soukromých 
investorů: John Travolta, Gregory Peck a další
konverze: 1975, autor: -

zdroj: https://www.summithistory.org/ foto: wikimedia commons,  DCamp 314

Silo ze třicátých let v centru Ohia bylo opuštěno v 
roce 1971, kdy se řízení společnosti přesunulo do 
Chicaga. Jen o pár let později se skupina soukromých 
investorů nechala okouzlit právě realizovanou kon-
verzí továrny na čokoládu Ghirardelli v San Franciscu 
(jedna z prvních konverzí v USA vůbec) a s pomocí 
místní architektonické firmy se jala vytvořit ze sila ho-
tel (s kruhovými pokoji) a luxusní shopping centrum. 
Rozsáhlá investice je jednou z prvních konverzí sil a je 
skvělým příkladem, jak náročné a nákladné je vytváření 
otvorů do jejich masivních betonových obálek - pro-
jekt zahrnující vyříznutí 1200 otvorů získal v roce 
1980 ocenění “Asociace vrtačů  a řezačů do betonu” za 
nejobtížnější splněný úkol..
V roce 2007 koupila budovu University of Akron a 
přeměnila jí na rezidenci pro studenty a administrativní 
komplex, 60 pokojů však ponechala stále k dispozici 
veřejnosti - hotel je stále typologickou delikatesou a 
přijímá návštěvníky zvědavé, jaké je spát v bývalém 
silu.
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Grünerlokka Studenthus

objemový typ: soustava nádob
charakteristika: výška, plné stěny, kompaktnost
typ adaptace: konverze - otvory v obálce sila
koncept: vložení funkce, vytvoření obytných buněk: 
repetitivnost, perforace otvorů pro okna

původní funkce: obilné silo
původní název / investor:  Nedre Foss Siloen
původní stavba: 1953 autor: -

Betonová sila byla vystavěna v roce 1953 v rámci ro-
zvoje mlýna Nedre Foss a na konci 20. století pozbyla 
svého účelu, tak jako většina industriálních objektů v 
této lokalitě. V roce 1992 bylo po neúspěšném projektu, 
jenž chystal jejich přeměnu na hotel, rozhodnuto o de-
molici sil. Nakonec byl však objekt v roce 1993 v rámci 
územního plánu zahrnut do rezidenční oblasti a po-
sléze, v roce 2001, přeměněn na studentské bydlení po-
dle projektu kanceláře HRTB Arkitekter. Budova má tři 
řady po sedmi silech – tj. 21 sil, rozdělena byla na 19 pa-
ter, z nichž 16 pater je obytných – vzniklo 226 jednotek. 
Konverze byla provedena racionálním způsobem, nové 
otvory ve stěnách sil jsou o omezených rozměrů - tak, 
aby vnitřní osvětlení odpovídalo normám.
 Byty v Grünerlokka Studenthouse se mezi studenty těší 
velké oblibě, mimo jiné díky své perfektní lokaci poblíž 
řeky Akers – v bezprostřední blízkosti dalších bývalých 
industriálních areálů, přeměněných na novou funkční 
městskou část.

Marselis gate 24, Oslo, NO

zdroj: Industriální topografie foto: Anna Sigmundová

nová funkce: studentské bydlení
investor / zakladatel: Citiq development (konverze)
konverze: 2014, autor: -
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Sugar silos

objemový typ: dvojice nádob
charakteristika: výška - plné stěny - waterfront
typ adaptace: konverze - otvory v obálce sila
koncept: vložení funkce, perforace nutného 
množství otvorů, dosažení rytmu hrou na fasádě

původní funkce: silo cukrovaru
původní název / investor:  CSM Suiker fabriek
původní stavba: 1965, autor: -

Cukrovar Centraal Suiker Maatschapij byl budován 
v městečku Halfweg od roku 1864 a brzy spuštěn do 
provozu. Hlavní produkční budovy cukrovaru sousedí 
s historickým domem z 17. století - Gemeenlandshuis - 
který tvořil součást areálu továrny. Aktivita zde ustala v 
roce 1992  - zanedlouho poté byla nastartována regen-
erace areálu pod názvem Sugar city. Dnes je tu multi-
plex, konferenční centrum, restaurace. Novým symbol-
em území se stala konverze dvojice válců sil, probíhající 
od roku 2000, dle projektu kanceláře Soeters Van El-
donk.
Průměr válců (30 m) dovolil využití vnitřního prostoru 
- ten byl vertikálně rozdělen na 12 pater, ve středu je 
umístěno komunikační jádro. V přízemí byly odstraněny 
přidané zděnné konstrukce tak, aby vynikly betonové 
“nohy” sila, jehož konstrukce se směrem k zemi zužuje.
Do masivního betonu obálky bylo vyříznuto celkem 
600 otvorů kosodélníkového tvaru. Silná geometrická 
forma má být odkazem na architekta Melnikova. Jen 
352 otvorů je však osazeno skutečnými okny. Zbytek je 
pouze vyplněn sklem kvůli odleskům - rytmus byl zach-
ován po celé obálce sil, aby bylo dosaženo efektu vzo-
ru na fasádě. Obálka je navíc obložena aluminiovými 
panely. V roce 2012 byla mezi dvěma válci realizována 
lávka, poskytující propojení v posledním patře.

Haarlemmerstraatweg 3, Halfweg, NE

zdroj: www.mimoa.eu foto: Soeters Van Eldonk

nová funkce: administrativa
investor / zakladatel: -
konverze: 2008, autor: Soeters Van Eldonk
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zdroj: www.thespaces.com 

Kanaal project   

objemový typ: soustava nádob
charakteristika: výška - plné stěny - waterfront
typ adaptace: konverze - otvory v obálce sila
koncept: vložení funkce, perforace množství otvorů 
- rytmus na fasádě, adaptace okolí

původní funkce: silo
původní název / investor:  -
původní stavba: 1857, autor: -

Přeměna komplexu někdejší sladovny na břehu Al-
bertova kanálu, nedaleko belgických Antwerp, je po-
zoruhodná několika skutečnostmi: investor, movitý ob-
chodník s uměním, se s hlubokou osobní angažovaností 
zasadil za vznik projektu, kterému věnoval 18 let života 
- mohl za to neobyčejný vztah k neobyčejnému místu.
Výsledkem je soustava novostaveb a konverzí, kom-
binující zvolené funkce dle jejich aspirací: bydlení v no-
vostavbách a patrových skladech, galerie v silech.
Projekt je zajímavý také tím, že vznikl na břehu kaná-
lu "mezi poli" - je to malá soukromá městská čtvrť, v 
prostředí, kde (zatím?) žádné město není. Takový počin 
zde jistě zrodil jedině proto, že měl na čem růst.
Integrita soustavy válcových sil je "rozbita" dvěma 
novými pravoúhlými věžemi, vloženými mezi válce. Ve 
hmotě sil je proděravěno množstvím malých otvorů, 
díky tomu jejich fasády získávají rytmus, stávají se so-
chou a otázkou. Sila na každý pád působí jako přirozená 
dominanta a identifikační znak realizace.

Stokerijstraat 19, 2110 Wijnegem, BE

foto: Jan Liégeois

nová funkce: kulturní centrum a galerie & obytný 
komplex
investor / zakladatel: Axel Vervoordt
konverze: 2017, autor: Bogdan & Van Broeck

055.



242

Mill Junction student accomodation

objemový typ: soustava nádob
charakteristika: výška - plné stěny
typ adaptace: konverze - otvory v obálce sila + 
přístavba
koncept: vložení funkce, vytvoření obytných buňek, 
perforace otvorů pro okna + balkony, nástavba: 
kontejnery = recyklace

původní funkce: obilné silo
původní název / investor: -
původní stavba: -, autor: Citiq development

Přestavbou čtyř sil, jež sloužila ke skladování pšenice, 
vzniklo 375 studentských bytů. Vhodná funkce zde 
byla dobře vybrána hlavně vzhledem k celkové situaci 
ve městě - o dostupné studentské bydlení je tu nouze a 
projekt je proto velmi úspěšný. 
Hmota sil byla rozdělena na podlaží a opatřena otvory 
pro okna. Fasády byly nepravidelně natřeny, většina 
však zůstala ponechána v přirozené betonové patině. 
Na vrcholku sil pak byly pro zvýšení kapacity osazeny 
vysloužilé dopravní kontejnery, kde jsou další byty, 
tentokrát opatřené balkony. Použití kontejnerů mělo 
být dalším odkazem k recyklaci existujících struktur - 
prostorová hravost jejich fasád a barevně natřené stěny 
společně s výtvarným pojetím hmoty sil navíc projektu 
propujčují vizuální divokost. 
Adaptace není provedena úzkostlivě, ale naopak velmi 
lehce a s ohledem na industriální pamět místa – původní 
funkce je zřejmá a je přidanou hodnotou projektu.

Carr street 60, Johannesburg, JAR

zdroj: Citiq                             foto: Citiq

nová funkce: studentské bydlení
investor / zakladatel: Citiq development
konverze: 2014, autor: -
náklady: 300 mil. $
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Původní silo slouží po adaptaci jako podstavec pro no-
vou hmotu hranolu rodinného domu. Buňky sila vysoké 
téměř 20m zůstaly prázdné, jenom v jejich jižní části je 
umístěno schodiště a výtah. V přízemí sila je umístěn 
vstupní prostor, zbylá část plochy je zachována jako 
neupravený industriální prostor.
Předimenzovanost a strohost hmoty rodinného domu 
i jeho asymetrické osazení podtrhuje a zčitelňuje re-
alizovanou stavební změnu, avšak charakter indus-
triálního působení původní budovy se promítá i do 
charakteru nástavby a není s ním v kontrastu. Rozlišení 
stávajících a nových konstrukcí umožňuje identifi-
kaci původní hmoty objektu a to jak z exteréru, tak z 
interiéru. Nově přidaná hmota přitahuje pozornost 
k původně “přehlédnutelnému” objektu a oznamuje 
změnu funkce. Vertikalita se tu přitom z omezení (nut-
nost vertikální komunikace) mění v přednost (unikátní 
výhled pro obytné prostory).

The Silo

objemový typ: nádoba
charakteristika: vysoký objem - plné stěny
typ adaptace: konverze - otvory v obálce sila + 
přístavba
koncept: perforace otvorů, geometricky ztvárněné 
obložení konstrukcí balkonů - dvojitá fasáda

původní funkce: silo
původní název / investor:  -
původní stavba: -, autor: -

Nordhavn, Copenhagen, DE

zdroj: www.archdaily.com  foto: Lucie Kirovová, Rasmus Hjortshoj

nová funkce: bydlení
investor / zakladatel: Klaus Kastbjerg, NRE Demark
nverze: 2017, autor: COBE
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objemový typ: nádoba
charakteristika: výška - plné stěny - materiál
typ adaptace: konverze - nástavba
koncept: adice objemu - kontrast, výhled - přednost 
z omezení

původní funkce: obilné silo
původní název / investor:  Hanácké mlýny
původní stavba: 1940, autor: Jan Tymich

nová funkce: bydlení
investor / zakladatel: -
konverze: 2006, autor: Tomáš Pejpek, Szymon Roz-
walka

Vila na sile

Původní silo slouží po adaptaci jako podstavec pro no-
vou hmotu hranolu rodinného domu. Buňky sila vysoké 
téměř 20m zůstaly prázdné, jenom v jejich jižní části je 
umístěno schodiště a výtah. V přízemí sila je umístěn 
vstupní prostor, zbylá část plochy je zachována jako 
neupravený industriální prostor.
Předimenzovanost a strohost hmoty rodinného domu 
i jeho asymetrické osazení podtrhuje a zčitelňuje re-
alizovanou stavební změnu, avšak charakter indus-
triálního působení původní budovy se promítá i do 
charakteru nástavby a není s ním v kontrastu. Rozlišení 
stávajících a nových konstrukcí umožňuje identifikaci 
původní hmoty objektu a to jak z exteréru, tak z interié-
ru. Nově přidaná hmota přitahuje pozornost k původně 
“přehlédnutelnému” objektu a oznamuje změnu 
funkce. Vertikalita se tu přitom z omezení (nutnost ver-
tikální komunikace) mění v přednost (unikátní výhled 
pro obytné prostory), řešení tkví ve využití technologií 
(výtah). Stavbě se přezdívá žehlička mraků - proslavila 
se díky kontroverzi.

Polská 1, Olomouc, CZ

zdroj: www.archiweb.cz foto: www.archiweb.cz
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objemový typ: nádoba
charakteristika: výška - plné stěny
typ adaptace: konverze - nástavba
koncept: adice objemu

původní funkce: obilné silo
původní název / investor:  Hanácké mlýny
původní stavba: 1936, autor: -

nová funkce: administrativa
investor / zakladatel: Hopr Group a.s.
konverze: 2013, autor: Studio Zlamal
náklady: 45 mil. Kč

Silo Tower Olomouc
Litovelská 1340/2c, Olomouc, CZ

zdroj: Studio Zlamal   foto: Studio Zlamal, Silo Tower

Realizace nástavby na silo v Olomouci má ambice stát 
se dominantou lokality u železniční zastávky Olo-
mouc - střed. Projekt byl realizován během sedmi let 
a dokončen v roce 2014, autory jsou architekti ze stu-
dia Zlamal. V nástavbě jsou administrativní prostory, 
v bývalém silu komunikační jádro. Záměrem projektu 
bylo “zvýraznit industriální charakter budovy”.
První z pěti pater je založeno na konstrukci původního 
sila z roku 1936, další podlaží jsou jsou vynesena 
železobetonovou konstrukcí viditelnou v exterieru. 
Nástavba je opláštěna prefabrikovanými panely.
Na střeše je od roku 2016 umístěna kamera na sle-
dování čápů, kteří se zde usídlili ještě před prvními 
nájemci.
Podoba adaptace sila vytvořila daleko techničtější 
dojem, než původně silo se stanovou střechou mělo.
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Dvě betonová sila výšky 42 m a průměru 25 m patřila 
společnosti Dansk Soyakagefabrik. Tato továrna 
působila na území od roku 1909. Sila byla postavena v 
60. letech. V 90. letech byla výroba ukončena. Hlavním 
motivem konverze na bydlení, která proběhla počátkem 
21. století podle projektu nizozemských MVRDV, bylo 
“obrácení” nové funkce ven - jádra sil jsou užita jako ko-
munikace , vznikla zde elegantní atria, zatímco 8 pater s 
byty je “navěšeno” na betonových válcích zvenčí. 
Namísto pracné perforace množství otvorů v masivním 
obvodovém plášti byly vytvořeny pouze otvory nutné 
pro vstupy do bytů. Zavěšením bytů vně objemu sila se 
také zvětšila jejich podlahová plocha  - vnitřní výměra 
v hmotě sila byla omezená. Kolem dokola celý objektu 
pak obíhají balkony - každý z bytů tak disponuje exteri-
erovou pobytovou plochu s výhledem na bývalý přístav. 
Pod balkony zůstává do 4m výšky viditelná syrová hmo-
ta originálního betonového sila  - neupravený původní 
povrch se stává nositelem paměti objektu.

Islands Brygge, København, DK

Gemini Residence Copenhagen

zdroj: MVRDV foto: Anna Sigmundová

objemový typ: dvojice nádob 
charakteristika: masivní monolitické betonové stěny 
- únosnost stěn, kruhový půdorys - průměr 25 m
typ adaptace: konverze  - přístavba - prstenec 
koncept: minimum nových otvorů - maximum pod-
lahové plochy bytů, chytře vyřešený přístup světla

původní funkce: obilná sila
původní název / investor: Frosilos, Dansk Soyakage-
fabrik
původní stavba: 1963, autor: neznámý

nová funkce: bydlení
investor: NCC Property Development A/S (souk-
romý developer)
konverze: 2003 - 2005, autor: MVRDV
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Na podobném principu, jako konverze sil známá pod 
názvem Gemini, je koncipován i projekt DesignGroup 
architecture z roku 2014. Tentokrát je novou funkcí ad-
ministrativa.
Zavěšení nové železobetonové a ocelové konstrukce na 
nosné jádro sil zde je představeno s ještě odvážnějším 
gestem - první užitné podlaží prstence visí na silu ve 
výšce 24 metrů. Původní konstrukce sil, opět ponechá-
na v “pohledovém betonu” je tedy více než zřejmá 
- vystupuje také nad prstenci kanceláří. Také vnitřní 
uspořádání reaguje logicky na existující konstrukce - 
veškeré servisy (toalety, tiskárny, inženýrské sítě apod.) 
jsou umístěny v bývalém silu o průměru 9 m, kanceláře 
na jeho obvodu jsou řešeny jako okrouhlé open space. 
Ve 12. patře je jednací místnost - a lávka, spojující obě 
věže, jež byla dodána k projektu na přání pronajímatele.
Image budovy dotváří nepravidelné fasádní panely al-
ternující s okny, ambicí této konverze je vytvořit symbol 
nového rozvoje čtvrti, rozvíjející se v bývalém Severním 
přístavu. 

Århusgadekvarter, 2150 København, DK

Portland Towers Nordhavn

zdroj: www.dezeen.com foto: Lucie Kirovová, Børge Nielsen

objemový typ: dvojice nádob
charakteristika: masivní betonové stěny - únosnost
typ adaptace: konverze  - přístavba - prstenec
koncept: minimum nových otvorů - maximum pod-
lahové plochy

původní funkce: obilná sila
původní název / investor: Aalborg Portland
původní stavba: 1979, autor: neznámý

nová funkce: administrativa
investor: NCC property development
konverze: 2012 - 2014, autor: DesignGroup Archi-
tects
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Sila se vyskytují v mnoha dánských městěch menších 
velikostí, často v těsné blízkosti zástavby. Pozbyla svého 
využití - ale dále jsou součástí siluety osídlení a krajiny. 
V malém městečku Løgten severně od Aarhus bylo silo 
v této situaci přestavěno na originální jedenáctipatro-
vý bytový dům. Hmota sila byla díky svým příznivým 
rozměrům využita pro komunikační jádro - díky tomu 
byly do sila perforovány jen nezbytné otvory. Kolem 
jádra jsou poskládány různorodé byty - některé z nich 
mezonety - jako v Tetrisu. Jejich nestejná tvarování 
a barevná odlišení umožňují identifikovat hmotu 
původního sila. 
Jak upozorňuje autor návrhu, dům vykazuje jistou 
jedinečnost právě a jen díky tomu, že jde o konverzi - 
v příměstské, spíše již rurální krajině - není obyčejně 
povoleno stavět takto vysoké stavby. Bytový dům Silo-
etten je vyjímkou, jeho výška je odvozena od původní 
struktury. Lze proto předpokládat, že silo - dům - i po 
své proměně zůstane jedinou dominantou v okolí. Ten-
to projekt tak zobrazuje dvojí potenciál - novou identitu 
získanou skrze přeměnu nevyužívané stavby a zároveň 
možnost zahuštění příměstské zástavby v lokalitách ji-
nak tomu vývoji nenakloněných.

Løgten, Copenhagen, DK

Siloetten

zdroj: www.archdaily.com  foto: Julius Weyner

objemový typ: nádoba
charakteristika: masivní betonová stavba, ortogonál-
ní půdorys
typ adaptace: konverze  - přístavba - prstenec
koncept: “tetris” skládačka z bytů okolo jádra

původní funkce: obilná sila
původní název / investor: -
původní stavba: -, autor: -

nová funkce: bydlení
investor: Løgten Midt A/S
konverze: 2010, autor: C. F. Møller Architects
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NÁDOBY• vodojemy • 

• • •  iniciace, zpřístupnění, (konverze)     063 - 065
 vodojem a umění 
• • •  renovace, konverze        066 - 071
 nové využití stávajícího objemu, přepatrování,  nové otvory    
• • • konverze            072 - 074
 nové využití stávajícího objemu & přístavba    
• • • konverze          074 - 075
 vestavba do konstrukce vynášející nádrž    
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objemový typ: nádoba uvnitř konstrukce věže
charakteristika: ikona městské střešní siluety
typ adaptace: iniciace - kultura
koncept: vyklizení - otevření - dobrovolnictví

nová funkce: iniciace kulturního centra
investor / zakladatel: Intex
konverze: 2015, autor: AvantgArt
památková ochrana: Kulturní památka

Vratislavice, Liberec, CZ

Zauhlovačka

původní funkce: vodárenská a zauhlovací věž
původní název / investor:  Továrna na koberce Ignaz 
Ginzkey / Alfréd Ginzkey
původní stavba: 1918, autor: Leopold Bauer

zdroj: www.zauhlovacka.cz  foto: Miroslav Prousek, www.zauhlovacka.cz

Vodárenská a zauhlovací věž textilní továrny ve 
Vratislavicích vznikla jako součást kotelny, která továr-
nu zásobovala energií. Vznikla v roce 1918 dle návrhu V 
přízemí u paty věže se nacházela strojovna, ve vyšších 
patrech zásobníky na uhlí, nad nimi vodojem a vyhlíd-
ková plošina (funkce rozhledny byla součástí konceptu 
od počátku). Zbytky kolejí, po kterých bylo přiváženo 
uhlí, které se velkokapacitním vysavačem transpor-
tovalo do útrob věže, jsou stále viditelné. V osmdesátých 
letech minulého století se postupně od uhlí ustupovalo 
a věž přestala být využívána, následně chátrala několik 
desítek let. 
V roce 2015 Jitka Jakubíčková z Vratislavic založila 
spolek AvantgArt, který se zasazuje o záchranu 
Zauhlovačky. Jednání o pronájmu s majitelem byla 
úspěšná, koncem roku 2015 byla věž prohlášena za 
kulturní památku a vývoj konceptu záchrany věže 
mohl začít. Věž byla vyklizena a je při různých akcích 
zpřístupněna veřejnosti. Myšlenkou celého projektu je 
vytvořit místo pro setkávání, umění a zábavu. 
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objemový typ: nádoba
charakteristika: ikona městské střešní siluety
typ adaptace: iniciace - umění
koncept: požární vodojem přeměněn v umělecký 
objekt

nová funkce: umění
investor / zakladatel: Brooklyn Arts Council Com-
munity Arts Grant
konverze: 2012, autor: Tom Fruin

DUMBO, 20 Jay Street, Brooklyn, USA

Fire water tower Brooklyn

původní funkce: nádrž požární ochrany
původní název / investor:  -
původní stavba: -, autor: -

zdroj: www.tomfruin.com  foto: Robert Banat

Střešní krajina plná požárních nádrží je pro New 
york příznačná. Místní umělec Tom Fruin sestavil pro 
střechu komplexu DUMBO na brooklynském břehu řeky 
Hudson sochu, jež je vsazena do kostry vysloužilého 
požárního vodojemu. 
Autor, jež ve své tvorbě rád využívá recyklované ma-
teriály použil jako výplň malé kousky plexiskla, pos-
bírané po celém NYC. Socha je jedním z objektů ze série 
patchworkových “ikon” - dalším je Kolonihavehus v Ko-
dani (2010).
Tvorba sochy byla dotována z grantů: Brooklyn Arts 
Council Community Arts Grant a Build It Green materi-
als grant.
Dílo se ve slunečním třpytu leskne nad řekou - a je krás-
né. Novou funkcí městského technického vybavení zde 
není nic jiného, než upoutání pozornosti, potěcha oka 
-  reprezentace. Domnívám se, že tuto novou roli mohl 
požární vodojem získat jen jako pokračování své dosa-
vadní role ikony střešní siluety New Yorku -  estetická a 
faktická zajímavost řešení protipožární ochrany města 
se stala předpokladem pro využití jeho infrastruktury 
jako umění.
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původní funkce: vodojem
původní název / investor:  People’s Liberation Army 
No.1102 Factory water tower
původní stavba: po 1959, autor: -

Public Folly

Tiexi District ve městě Shenyang byl od 60. let jedním 
z nejvíce aktivních průmyslových okrsků v Číně, dnes 
je toto období již  jen vzpomínkou. Zdejší městská kra-
jina je poseta nevyužitými průmyslovými budovami - a 
vodojemy, jež díky své nepřehlédnutelnosti působí jako 
připomínky někdejší reality. 
Část klastru bývalé “Lidové zbrojařské továrny č. 1102” 
je od roku 2010 developerskou firmou Vanke transfor-
mována na obytnou čtvrť “Blue mountains”. 
Projekt rehabilitace vodojemu příslušejícího továrně, 
zadaný pekingskému ateliéru META project, vznikl z 
iniciativy developera jako bonus nové zástavby. 
Nová funkce konverze pojmenované “Public Folly” (= 
veřejný, či lidový letohrádek) není explicitně určena 
- výsledkem experimentálního designu je netradiční 
vnitřní objem, hra světla barev. Přístupný interier věže 
tvoří bonusový veřejný prostor čtvrti - nabízí zážitek a 
zároveň je uměleckou intervenci, majákem na hranici 
mezi industriálem a bydlením.

Shenyang, Liaoning, CHI

zdroj: archdaily  foto: Chen Su

objemový typ: nádoba na duté věži
charakteristika: vertikální objekt, symbol
typ adaptace: iniciace, konverze - umění
koncept: vertikální vestavba

nová funkce: veřejný prostor
investor - provozovatel: China VANKE Co. 
konverze: 2012, autor: META Project
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objemový typ: nádoba
charakteristika: nádoba na duté věži, orientační bod
typ adaptace: renovace, konverze - kultura
koncept: citlivá renovace, využití stávajícího objemu

nová funkce: dům mládeže, mateřská škola
investor / zakladatel: Praha, Praha 7
konverze: 80. léta 20. století, 2018 autor: Petr Hájek
památková ochrana: Kulturní památka

Korunovační 3, Praha 7, 17000, CZ

Vodárenská věž Letná

původní funkce: vodárna
původní název / investor:  -
původní stavba: 1887, autor: Jindřich Fialka

zdroj: www.praha.idnes.cz  foto: Benedikt Markel

Letenská vodárenská věž je 26 metrů vysoká 
pětipodlažní vodárenská stavba postavená v 
novorenesančním slohu. Stavba pochází z roku 1888 
a byla vybudována podle návrhu architekta Jindřicha 
Fialky. Na špičce střechy je v nástavbě umístěn hodi-
nový stroj, v posledním patře se nachází vnější ochoz 
umístěný na krakorcích. Věž s přilehlou vodárnou 
původně zásobovala vodou část Holešovic a Bubenče. 
Svému účelu přestala sloužit již v roce 1913 a posléze 
byla přestavěna na bytový objekt s tím, že přilehlá stro-
jovna, vodojem a další provozní budovy byly zbourány. 
K demolici někdejších budov vodárny došlo až v 80. 
letech 20. století poté, co byly ponechány bez patřičné 
péče. Na jejich místě vystavěn Dům mládeže a mateřská 
školka, věž sloužila DDM jako klubovna a čajovna.
V roce 2017 objekt věže prošel rekonstrukcí dle 
kanceláře Petra Hájka. Architektům přišlo líto, že 
zastavěná věž přišla o svůj rozhled do kraje. Stranu 
směrem na Letenskou pláň totiž blokuje bytový blok 
Molochov a jediný výhled je směrem na Spartu. Pořídili 
proto věži symbolické náhradní oči ve formě periskopu, 
který je umístěn do bývalého komína.
Objekt bude nadále sloužit dětem, vedle DDM tu je nově 
umístěna Mateřská školka.
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objemový typ: nádoba
charakteristika: nádoba na duté věži
typ adaptace: renovace, konverze - kultura
koncept: využití stávajícího objemu

nová funkce: kulturní centrum
investor / zakladatel: Unicont, KUPE
konverze: 2016, autor: Casua
památková ochrana: Kulturní památka

Janská 7, 746 01 Opava, CZ

Kupe, vodárenská věž Opava

původní funkce: vodárenská železniční věž
původní název / investor:  
původní stavba: konec 19. století, autor: 

zdroj: KUPE  foto: KUPE

Železničné vodárenské věže z konce 19. století bylo 
zapotřebí především pro provoz parních lokomotiv a 
proto je bez využití více než 40 let. I přesto, že se jed-
ná o kulturní památku, došlo ke značnému zanedbání 
její údržby a budova začala chátrat. „Rozhodli jsme se 
památku zachránit pro další generace, podařilo se nám 
ji koupit, zrekonstruovali jsme ji a nyní v ní provozujeme 
kulturní centrum, chceme tak prostor otevřít veřejnosti 
a dát budově nový význam,“ říká Vladimír Peringer, 
zakladatel stavební firmy Unicont a předseda obecně 
prospěšné společnosti Vodárenská věž Opava, pod jejíž 
záštitou je kulturní prostor a kavárna KUPE provo-
zováno. V budově bývalé vodárenské věže je nyní gal-
erie specializující se na výstavy fotografií. Projekt získal 
Cenu J.M. Olbricha a rekonstrukce realizované v letech 
2016-2017 na Opavsku.
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Ateliér vodná veža

objemový typ: nádoba na duté věži
charakteristika: vysoký objem - plné stěny
typ adaptace: konverze - přepatrování, nové otvory
koncept: vložení funkce - využití konverze jako 
reklamy

původní funkce: vodojem dynamitky
původní název / investor:  vodná veža
původní stavba: 1907 autor: -

Vodná veža je jednou ze dvou identických vodáren-
ských věží, postavených začátkem století v areálu 
muniční továrny Dynamit Nobel. Po postupném ut-
lumení výroby na přelomu tisíciletí se jedna z věží i s 
přilehlým parčíkem v roce 2003 dostala do vlastnictví 
studia Architekti B.K.P.Š. (Kusý-Paňák).
Architekti rekonstruovali budovu velice neokázale. Do 
zdvojené obvodové konstrukce perforovali nezbytné ot-
vory pro přístup světla a exteriérové zásahy doplnili ne-
zbytným požárním schodištěm s lehkou ocelovou kon-
strukcí. Samotný prostor ateliéru se nachází v bývalém 
zásobníku a je přístupný z paty věže výtahem. Je členěn 
do tří podlaží ocelovo-dřevěnou konstrukcí, která kon-
trastuje s obnaženým betonem původní konstrukce. 
Zbytek prostor v “noze” objektu je možné přestavět na 
další prostory sloužící ateliéru, momentálně to však 
není z hlediska velikosti studia potřebné.
Nové otvory ve vnějším a vnitřním plášti původní vodní 
nádrže se liší, čímž vytvářejí světelnou hru, a pracují s 
průhledy do okolní krajiny.

Nobelova 34, Bratislava, SK

nová funkce: architektonický atelier
investor / zakladatel: Architekti B.K.P.Š
konverze: 2008, autor: Architekti B.K.P.Š

zdroj: Architekti B.K.P.Š  foto: Architekti B.K.P.Š
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původní funkce: vodojem
původní název / investor:  -
původní stavba: 1885, autor: J. Kalff

Watertoren Den Bosch

Konverze vodojemů větších rozměrů se může zdát ve 
smyslu typologické adaptace jednodušší (ačkoliv stále 
vyžadují poměrně rozsáhlé konstrukční náklady)  bud-
ovu je možné přepatrovat a vytvořit tak podlahové plo-
chy běžných rozměrů, jež se jednodušeji využívají, než 
je tomu u menších vodojemů věžových. Avšak, zůstává 
otázka, jak se vypořádat s existencí samotných nádob, 
vložených v obálce. Navíc ani tyto stavby nemívají vždy 
mnoho otvorů v obálce -  zachování originálního chara-
kteru a industriálního charakteru zůstává důležitým 
hlediskem při zásadnějších úpravách.
Příkladem zdařilé adaptace vodojemu na administra-
tivu je projekt z holandského Den Bosche - památkově 
chráněný objekt z konce 19. století  tvoří v podstatě 
součást městského opevnění. Jeho vzhled hradu nebyl 
porušen vytvořením nových otvorů, jež vtipně navazují 
na formu již existujících oken. Transformace spočívala 
kromě přepatrování v umístění komunikace (výtah a 
schody) a ve zpřístupnění přízemí a střechy veřejnosti.
Unikátní dva ocelové rezervoáry jsou v programu 
využity jako konferenční a prezentační prostory.

Hinthamereinde 73, Hertogenbosch, NL

zdroj: Zecc Architecten foto : Stijnstijl Fotografie

objemový typ: nádoba uvnitř konstrukce věže
charakteristika: vertikální kvádr větších rozměrů
typ adaptace: konverze - přepatrování, nové otvory
koncept: přepatrování, vytvoření standartních dis-
pozic, přidání stylizovaných otvorů

nová funkce: administrativa
investor - provozovatel: Boei
konverze: 2014, autor: Zecc Architects
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původní funkce: vodojem
původní název / investor:  Arnhemsche Water-
leiding-Maatschappij
původní stavba: 1931, autor: HF Mertens

Watertower Dwelling Soest

Projekt transformace vodojemu z 30. let 20. století na 
současné  bydlení se musel vypořádat s mnoha výzva-
mi: otázka přístupu přirozeného světla byla vyřešena 
vyříznutím velkého otvoru mezi dvě podpory nosného 
systému věže - toto řešení bylo technicky jednodušší a 
navíc pomohlo zachovat “pevnostní” charakter vodo-
jemu lépe, než by  tomu bylo, kdyby do obálky bylo 
vyříznuto množství malých otvorů. Řešení bylo po 
dohodě proveditelné, ačkoli je vodojem památkou 
národního významu. Obytné funkce jsou rozmístěny 
na devíti podlažích - architekti museli také zvládnout 
nelehký úkol každý z “pokojů” omezených rozměrů 
navrhnout tak, aby byl účelný a přitom prostor zůstal 
co nejméně dělený.
Projekt získal v roce 2004 cenu Watertorenprijs 
(udělovanou Nizozemskou nadací pro vodárenské věže 
každým rokem pro nejlepší konverzi této typologie).

Soest, NL

zdroj: Zecc Architecten  foto : Paul van Galen & Zecc Architecten

objemový typ: nádoba na duté věži
charakteristika: vertikální úzký uzavřený  válec
typ adaptace: konverze - přepatrování, nové otvory
koncept: vertikální bydlení, velký otvor ve fasádě 

nová funkce: bydlení
investor - provozovatel: soukromá osoba 
konverze: 2004, autor: Zecc Architects
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původní funkce: vodárenská věž
původní název / investor: Schanzeturm
původní stavba: 1910, autor: Wilhelm Schwarze

Mövenpick Hotel

Schanzeturm byla postavená v roce 1910 na návrší 
nad městem, nad starší podzemní nádrží (1863), jež 
jí posloužila jako základ. V době svého vzniku byla 
největší vodárenskou věží v Evropě.  
V osmibokém cihlovém plášti se nacházely dvě nádrže, 
každá o průměru 25 metrů. Ve střeše vodojemu se 
nacházela vyhlídková galerie přístupná vnějším 
točitým schodištěm. Svojí původní funkci přestala věž 
plnit v roce 1961, od roku 1991 je památkově chráněna. 
Veškeré starší návrhy nového využití ztroskotaly na 
nedostatku finančních prostředků, některé pokusy byly 
znemožněny občanskými iniciativami, jež se obávali 
znehodnocení přilehlého parku. Až v roce 2003 se zde 
sdružení Mövenpick Hotel & Resorts rozhodlo zřídit 
čtyřhvězdičkový hotel, rekonstrukce probíhala mezi 
lety 2005–07. Nádrže a vybavení věže byly kompletně 
odstraněny, cihelný plášť sanován. Ve středu osmihranu 
byl vysunut tubus výtahů, objem byl rozdělen na 20 pa-
ter, ve spodní části byla doplněna okna. Starší podzem-
ní nádrž byla opravena a slouží jako společenské pros-
tory hotelu o 226 pokojích. Střecha byla odstraněna a 
nahrazena novou ve stejném tvaru.

Sternchance, Hamburg, DE

zdroj: Industriální topografie foto : Tettenborn Architects

objemový typ: nádoba uvnitř konstrukce věže
charakteristika: ohromný osmistěn, velké rozměry, 
dominanta, historizující fasáda
typ adaptace: konverze - přepatrování, nové otvory
koncept: nová stavba v původní obálce

nová funkce: hotel
investor - provozovatel: Mövenpick Hotel & Resorts, 
Patrizia Immobilien AG
konverze: 2007, autor: Falk von Tettenborn arch.
památková ochrana: zapsaná kulturní památka
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původní funkce: vodojem
původní název / investor:  -
původní stavba: 1877, autor: -

The water tower

Adaptace novogotického historického vodojemu z roku 
1877, podléhajícímu památkové ochraně (Grade II), 
byla velkorysým počinem. Program realizovaného  lux-
usního rodinného bydlení v sobě zahrnuje tělocvičnu, 5 
ložnic, obytnou terasu a další. Byt byl zpřístupněn vý-
tahem.
K původní hmotě byly dostavěny dvě přístavby: “cube” 
- krychle a “link” - čára. Nové povrchy doplňují indus-
triální a historický vzhled původní hmoty (cihly a an-
tracitový hliníkový obklad). Na vrcholku věže vyrostl 
ještě jeden kvádr, odkud je panoramatický výhled na 
město. 
Tento projekt, jehož investice přesahovala 2 miliony 
liber (cca 70 milionů korun), ukazuje mimo jiné, že  
koncerze industriálních budov mohou být i velmi luxu-
sní záležitostí.
Developer, jež projekt inicioval a financoval, jej původně 
stavěl jako vlastní bydlení, ale po několika letech jej 
nabídl k prodeji za 4,7 mil. liber.

Kennington, London, UK

zdroj: ACR architects  foto : 1st option

objemový typ: nádoba na duté věži
charakteristika: historická konstrukce
typ adaptace: konverze - přepatrování, nové otvory, 
přístavba
koncept: přístavby, vestavba, luxus

nová funkce: bydlení
investor - provozovatel: Leigh Osborne
konverze: 2009, autor: ACR architects
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původní funkce: vodojem
původní název / investor:  -
původní stavba: 1875, autor: -

Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt

Cihelná vodárenská věž z 19. století sloužila v 
devadesátých letech různorodým kulturním aktivitám 
místních mládežnických spolků. 
Na přelomu tisíciletí byla budova “Staré vodárny” 
přestavěna na zemský archiv – původní stavba byla 
citlivě opravena a doplněna o prosklennou komunikační 
věž na celou výšku stavby a přízemní administrativní 
hmotu při vstupu. Kapacita archivu v posledních letech 
přestala postačovat a v roce 2016 bylo rozhodnuto o 
přesunu některých fondů do nových prostor, věž ale  
zůstává reprezentativním symbolem archivu.

Heidestraße, Dessau, DE

zdroj: Industriální topografie  foto: Petr Vorlík

objemový typ: nádoba na duté věži
charakteristika: vertikalita, historická fasáda, zdivo
typ adaptace: konverze - přístavba
koncept: vložení nové funkce + přístavba

nová funkce: zemský archiv
investor - provozovatel: Landeshauptarchiv Sachsen-
Anhalt
konverze: 1993 - 2001, autor: Brosig Mengewein
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původní funkce: vodojem
původní název / investor:  -
původní stavba: cca 1925, autor: -

Tom Dixon tower house

Proslulý designér Tom Dixon koupil v roce 2005 80 let 
starý vysloužilý vodojem se záměrem přeměnit jej na 
bydlení. Podnikatelský plán mu skvěle vyšel - konverze 
byla provedená ve dvou fázích. V první fázi, provedené 
do roku 2010, byl válec během jednoduché rekon-
strukce adaptován na nájemní bydlení, přístupné po 
šesti patrech schodiště. Kromě přepatrování nádrže 
bylo vyřezáno několik otvorů a byl proveden dřevěný 
obklad fasády.
Poté, co na sebe během několika let projekt vydělal 
(mimo jiné díky velkému úspěchu při olympiádě, 
přičemž hlavním tahákem pronájmu byla právě jeho 
jinakost - a výhled), Tom Dixon jej nechal dostavět, 
přistavět - a začal jej užívat ke svému bydlení. Blízkos-
ti Grand Union Canalu, na jehož březích stavba stojí, 
bylo využito při návrhu topného systému na principu 
výměníku.

Ladbroke Grove, London, UK

zdroj: e-architect.co.uk  foto: e-architect.co.uk

objemový typ: nádoba na volné konstrukci
charakteristika: válec na vysoké subtilní konstrukci
typ adaptace: konverze - přístavb
koncept: vertikální ekologické bydlení, jinakost jako 
podnikatelský záměr, využití možnosti etapizace

nová funkce: bydlení
investor: Tom Dixon
konverze: 2010 - 2015, autor: SUSD
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původní funkce: vodojem
původní název / investor:  -
původní stavba: -, autor: -

Water tower Brasschaat

Malý betonový vodojem byl původně určen k zásob-
ování přilehlého manoáru a jeho hospodářských budov. 
Fungoval do roku 1937, kdy byl nahrazen centrálním 
zásobováním vodou z obce - chátral tedy již od 30. let. 
Velice utilitární struktura před adaptací zahrnovala 
samotnou válcovou nádrž, vynesenou do výšky 2   3 
m a několik betonových platform přibližně po 5m, o 
velikosti 4 x 4 m. Architektonické řešení zachovalo 
plnost i exterierovou patinu betonové nádrže, která 
pro novou funkci bydlení zůsstává nevyužita. Betonová 
konstrukei, jež válec vynáší do výšky, byla obalena 
průhlednými kopilitovými stěnami. Výsledný dojem 
tak nejen zachovává, ale přímo vyzdvihuje původní 
charakter stavby - přičemž zároveň poskytuje dostatek 
prostoru pro velkorysé bydlení. V patě věže je hlavní 
obytný kubus, jež poskytuje více prostoru v kontaktu s 
přilehlou zahradou.

Brasschaat, BE

Zdroj: Crepain Binst architecten foto: Crepain Binst architecten

objemový typ: nádoba na volné věži 
charakteristika: nádoba ve výšce
typ adaptace: konverze - vestavba do kce vynášející 
nádrž
koncept: vertikální bydlení, průhled ke konstrukci

nová funkce: bydlení
investor: Landscape architect Moereels 
konverze: 2004, autor: Crepain Binst architecture
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původní funkce: vodojem
původní název / investor:  -
původní stavba: -, autor: -

Jægersborg Vandtårn

Rozsáhlý vodojem v Jægersborgu byl z obecní iniciativy 
adaptován na studentské bydlení a komunitní centrum. 
Válcová hmota nádrže, jejíž adaptace by byla velmi 
obtížná, byla ponechána bez úprav - nové jednotky bytů 
byly vloženy mezi 12 betonových sloupů, které nádrž 
podpírají. Díky tomu, že sloupy byly dimenzovány na 
nosnost plné nádrže, nebylo třeba žádných dalších 
konstručních úprav - nové stěny a lomené okenní zálivy 
mohly být zavěšeny na původní konstrukci. Neklidný 
výraz nových fasád byl vytvořen za účelem odlišení 
nové a staré konstrukce. 
V spodních patrech, přístupných z veřejného prostoru, 
bylo vytvořeno 4-patrové volnočasové centrum.

Ørnegårdsvej 21, Jægersborg, DK

zdroj: Dorte Mandrup arkitekter  foto : Jens Markus Lindhe

objemový typ: nádoba na věži
charakteristika: masivní válec na vysoké vyzdívané 
skeletové konstrukci
typ adaptace: konverze - vestavba do kce vynášející 
nádrž
koncept: vestavba buněk, strukturování dle výšky

nová funkce: studentské bydlení + komun. centrum 
investor - provozovatel: Obec Gentofte a Domea
konverze: 2006, autor: dorte mandrup arkitekter
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NÁDOBY• plynojemy • 

• • •  zpřístupnění, renovace, konverze     077 - 080
 využití stávajícího objemu - minimální zásahy 
• • •  zpřístupnění, renovace, konverze     081 - 083  
 vestavba do vodící kostry plynojemu   
• • • konverze          084 - 086
 nové využití stávajícího objemu + vestavby, přístavby, 
 perforace obálky  
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Plynoměr je součástí areálu hutí v Duisburgu (součást  
projektu IBA), byl postaven v roce 1920. 
V osmdesátých letech minulého století dostala sku-
pina potápěčských nadšenců nápad a následně povo-
lení k naplnění plynoměru vodou a k využití nádrže 
pro trénink amatérských potápěčů. V té době to byl 
jediný plynoměr využívaný pro potápění. Dnes je 
toto potápěčské centrum provozováno nezávisle na 
areálu hutí. Potápěčská nádrž je po 35 letech je stále 
využivaná, mimojinépro filmování podmořských scén. 
V posledních letech bojuje s úniky a korozí. 

TauchRevier Gasometer

zdroj: https://www.suvilahti.fi/en/info/gasometers-elsewhere foto: Daar Kleir

077.

Emscherstrasse 71, Duisburg-Meiderich, DE

objemový typ: suchý plynojem s vodicí kostrou
charakteristika: rozhlehlý vnitřní prostor
typ adaptace: zpřístupnění, renovace - využití stáva-
jícího prostoru pro novou funkci
koncept: vhodná funkce, minimum zásahů

původní funkce: hutě, ocelárny
původní název / investor:  Thyssen’s steel works 
Meiderich
původní stavba: 1920, autor: -

nová funkce: nádrž pro potápění
investor - provozovatel: IBA
konverze: 1980, autor:  -
památková ochrana: Baudenkmal, 2000

✓     
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zdroj: wikipedia, www.openhousepraha.cz foto: Anna Sigmundová

Libeňský plynojem

původní funkce: plynojem
původní název / investor: Pražská obecní plynárna / 
Vítkovické hutní těžařstvo
původní stavba: 1932, autor:  Tomáš Keclík

Ke Kouli 22, Praha, CZ

objemový typ: kulová nádoba
charakteristika: kulový vnitřní prostor
typ adaptace: zpřístupnění, renovace - využití stáva-
jícího prostoru pro novou funkci
koncept: vhodná funkce využívá charakter prostoru

nová funkce: aerodynamický tunel
investor - provozovatel: Výzkumný ústav
konverze: 1949, autor: -
památková ochrana: Kulturní památka, 2006

078.

Kulový tlakový plynojem byl postaven v roce 1932 z 
důvodu rostoucího průmyslu Libně, Karlína, Holešovic 
a Vysočan, který již nestačila zásobovat stávající plynár-
na v Michli a fungoval pod jménem Pražská obecní 
plynárna jen třináct let. 
V závěru druhé světové války byla během květnové 
revoluce již téměř vypuštěná koule poškozena několika 
průstřely. Projektil zasáhl plynojem z jižní strany a 
uvnitř explodoval. Po opravě se už ke svému původnímu 
účelu nevrátil a v roce 1949 byl předán k využití Výz-
kumnému a zkušebnímu leteckému ústavu. Plynojem 
byl díky svým vlastnostem přeměnen na podtlakovou 
nádrž pro aerodynamický tunel. Někdejší plynojem v 
této své nové funkci prošel řadou modernizací a dodnes 
slouží jako experimentální pracoviště. Díky jeho kon-
strukci je zde možné simulovat fyzikální podmínky při 
vysokých rychlostech proudění. 

✓     
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původní funkce: plynojem
původní název / investor: Westergasfabriek / Impe-
rial Continental Gas Association
původní stavba: 1902, autor:  Isaac Gosschalk

Gashouder Westergasfabriek

Po uzavření plynáren v roce 1993 byla spuštěna tes-
tovací fáze, která měla pomoci určit vhodnou budoucí 
funkční náplň - testovány byly pestré škály budoucího 
možného využití, oživení areálu dopomohlo množství 
restaurací a barů. Období plánované na rok nakonec 
dosáhlo deseti let. Z této doby vykrystalizoval flexi-
bilní model kulturních a komerčních aktivit, jež díky 
křížovému financování i ekonomicky stabilní. 
Plynojem byl v době své výstavby největší svého druhu 
v Evropě. Plyn byl skadován v ocelové nádobě, jež byla 
teleskopicky vysouvána až do výšky 40 m.
Nová funkce plynojemu odpovídá strategii celého areá-
lu - je flexibilním prostorem pro pořádání výstav, živých 
show, komerčních prezentací. Díky svým možnostem 
může poskytnout zázemí i pro extrémní akce, určené 
velkému množství diváků apod.
Samotné stavební řešení nebylo zbytečně náročné - ve-
dle údržby povrchů a realizace nových podlah došlo jen 
k otevření prostoru sérií vrat.
Ač byly některé budovy strženy, konverze plynáren We-
stegasfabriek je cenná, protože zajistila nové využití pro 
velkou část areálu a poskytuje tak vedle všech nových 
funkcí téměř ucelenou připomínku produktivní minu-
losti místa a plynárenského odvětví.

Klönneplein 1, Amsterdam, NL

zdroj: Isaac Gosschalk foto: arc, wikipedia commons

objemový typ: nádoba
charakteristika: rozlehlý vnitřní prostor
koncept: minimální zásah, prostor pro flexibilní 
nové funkce, součást areálu

nová funkce: mixed use 
investor - provozovatel: District Council of Wester-
park 
konverze: 2013, autor: -
památková ochrana: zapsaná kulturní památka

079.
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původní funkce: plynojem
původní název / investor:  město Wien
původní stavba: 1927, autor: -

Gasometer Oberhausen

Ve své době největší plynojem v Evropě byl postaven 
v letech 1927–1929 jako hlavní zásobník plynu pro 
místní vysoké pece. V roce 1944 byl na čas uzavřen a 
vyřazen z provozu. Roku 1946 plynojem poškodil požár 
a byl demontován. Mezi lety 1949–1950 plynojem 
prošel rekonstrukcí, po uzavření vysokých pecí v roce 
1978 sloužil pro potřeby koksovny dolu Osterfeld (do 
roku 1988). Mezi lety 1988–1992 se vedly diskuse o 
budoucnosti plynojemu, v letech 1993–1994 byl rekon-
struován na muzeum a posléze otevřen výstavou Feuer 
und Flamme o historii Porúří. Původní zvon plynojemu 
byl zafixován ve výšce 4,5 m - výstavní prostor vzniká 
jak pod zvonem, tak nad ním. Hlavní výstavní prostor 
nad zvonem byl vybaven podiem a hledištěm pro 500 
lidí a je zpřístupněn tak, aby byla viditelná konstrukce 
zvonu. Také původní materiál stěn (výplň ocelové struk-
tury) byl pouze očištěn a ponechán. Mimo tyto úpravy 
však prostor zůstává naprosto otevřený - výstavy zde 
realizované mají možnost plně využít potenciálu “bí-
lého plátna”. Střecha plynojemu byla zpřístupněna 
schodištěm a výtahem, jdoucím po stěně interieru. 

Essener Straße 3, Oberhausen, DE

zdroj: Industriální topografie foto: 20 Jahre Gasometer Oberhausen

objemový typ: nádoba
charakteristika: ocelová obálka, zvon
koncept: vložení nové funkce

nová funkce: muzeum, rozhledna
investor - provozovatel: -
konverze: 1993, autor: Deutsche Babcock Anlagen 
GmbH; Bereich Umweltprojekt Managem

080.
✓     
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původní funkce: plynojemy
původní název / investor: Gasholder no. 8, 10, 11 & 
12 / Imperial Gas Light and Coke Company
původní stavba: 1867, autor: -

Kings cross gasholder park  / London Gasometers
Kingscross, London, UK

zdroj: Wilkinson Eyre Architects foto: Argent, Wilkinson Eyre

objemový typ: kostra obklopující nádobu
charakteristika: ocelové sloupy a spojující kon-
strukce, celek tvar válce, dominanta, ikona
koncept: přemístění konstrukce, vepsání parku do 
průměru válce

nová funkce: park, bydlení
investor - provozovatel: -
konverze: 2005 - 2015, autor: Bell Philips Architects 
(park), Wilkinson Eyre (bydlení)
památková ochrana: zapsaná kulturní památka

Pancras Gaswork site byla v době své výstavby (na kon-
ci 19. století) největší plynárnou na světě, během 100 
let provozu zde vyrostlo a zmizelo postupně 23 rámů 
plynojemů, podpírajících tanky. Dnes je regenerce 
King´s Cross, probíhající již druhé desetiletí, jedním z 
největších projektů městského rozvoje v Evropě. 
Regenerace čtveřice plynojemů je rozdělena na dva 
projekty. Ve všech případech je znovu použita pouze 
vnější vodící kostra teleskopického plynojemu.
Prvním projektem je Gasholder park v plynoměru č. 8, 
otevřený na podzim 2015. Veřejný zelený prostor na 
břehu kanálu určený k relaxaci je jednoduše řešený, 
tak, aby forma ocelové konstrukce plynoměru vynikla. 
Vítězný návrh vzešel ze soutěže pořádané developerem 
r. 2009. Rám pro park byl přemístěn z původního 
umístění na druhé straně kanálu - během transportu 
byl pečlivě rekonstruován, natřen na černou barvu 
podporující viditelnost jeho siluety a znovu sestaven  
(expertíza původních nátěrů ukázala na 30 barevných 
vrstev, včetně extra barevných kreací vytvořených pro 
specifické příležitosti a jubilea).
Vedle parku jsou dokončeny další tři konverze 
plynojemů (Siamese Triplet) - tři obytné domy, vep-
sané do rámů plynojemů, natřených stříbrnou barvou 
(Wilkinson Eyre Architects, soutěž 2005).

081.
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původní funkce: plynojem
původní název / investor: Brisbane Gas Company
původní stavba: 1873, autor: -

Gasswork plaza

Nový veřejný prostor, rámovaný ocelovou vodící kon-
strukcí plynojemu, doprovází obrovský projekt regen-
erace 16 hektarů bývalých plynáren v přístavní lokalitě 
australského Brisbane (“Gaswork Newstead”).  Náměstí 
tvoří identitu a srdce nového developmentu, který zah-
rnuje téměř všechny městské funkce - komerci, admin-
istrativu, bydlení. Mezi novými budovami prochází pěší 
tepna. 
Památkově chráněný plynojem, původně postavený pro 
Petrie Bight Gasworks v jiné lokalitě města sloužil po 
většinu 20. století bývalé Brisbane Gas Company - do 
Newsteadu byl přemístěn v roce 1887 - tato skutečnost 
ukazuje možnost relativně lehké manipulace s demon-
tovatelnou strukturou.

Skyring Terrace, Newstead, Brisbane, AU

zdroj: Ian Moore architects foto: Aussie Mobs

objemový typ: nádoba
charakteristika: ocelová nosná konstrukce
koncept: vložení nové funkce - veřejná dominanta 
lokality

nová funkce: park, mixed use 
investor - provozovatel: FKP, JFP
konverze: 2013, autor: Ian Moore architects, Tract 
památková ochrana: zapsaná kulturní památka

082.
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původní funkce: plynojem
původní název / investor: -
původní stavba: 1885, autor: S. Cutler and Sons

The Alliance

Monumentální obvodová konstrukce plynojemu je po-
sledním pozůstatkem rozsáhlého areálu plynárny při 
dublinském přístavu. V rámci ambiciózní, dlouhodobé 
rehabilitace sociálně deprivovaného, zanedbaného 
širšího území dublinských doků byl na místě plynárny 
vystavěn izolovaný luxusní obytný soubor, jehož vlajko-
vou lodí se stala právě obytná válcová budova sepjatá 
gigantickou mřížovinou kovové vnější struktury ply-
nojemu. Návrh konverze připravila firma O´Mahony 
Pike Architects, která zároveň zastupovala roli devel-
opera. Bytový dům dostal na vnějším obvodu zcela 
hladký, tmavý reflexní skleněný plášť, ostře kontrastu-
jící se syrovostí původní, červeně natřené konstrukce 
dodané firmou S. Cutler and Sons v roce 1885. Objemné 
těleso prolamuje uprostřed atrium, oživené po obvodu 
přístupovými pavlačemi k bytům a věžemi únikových 
schodišť. Strohou a zářivě skleněnou architekturu atria 
polidšťuje vzdušnost a otevřenost komunikací, bohatst-
ví komplementárních dřevěných povrchů a detailů, ale 
i zeleň v parteru. Byty jsou převážnou částí obytných 
místností orientovány vně, s panoramatickými výhledy 
do okolí plynojemu, do vnitřního atria se obrací pouze 
pomocné prostory a některé ložnice

Barrow Street, Dublin, IR

zdroj: Industriální topografie foto: O Mahonny Pike architects

objemový typ: nádoba
charakteristika: ocelová nosná konstrukce
koncept: vložení nové funkce - vestavba

nová funkce: bydlení
investor - provozovatel: OMP Architects
konverze: 2007, autor: OMP Architects

083.
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původní funkce: plynojem 
původní název / investor:  město Wien
původní stavba: 1922 - 1924, autor: -

Aula Gong
Dolní oblast Vítkovice, CZ

zdroj: AP Atelier  foto: Anna Sigmundová

objemový typ: nádoba
charakteristika: velký průměr, ocelová konstrukce a 
plášť
koncept: vložení nové funkce, nové otvory, vestavba

nová funkce: multifunknčí hala
investor - provozovatel: Vítkovické železárny
konverze: 2012, autor: Josef Pleskot
památková ochrana: Kulturní památka

Plynojem Dolní oblasti Vítkovice z dvacátých let se 
během své aktivní činnosti potýkal s nestabilním 
podložím a odolal i pádu bomby do svého středu za 2. 
světové války. Sloužil v rámci areálu koksoven až do roku 
1998, dva roky nato byl prohlášen kulturní památkou. 
V rámci regenerace celého území Dolní oblasti Vítkov-
ice byl přeměněn na multifunkční halu. 
Práce začaly v roce 2011 náročným zvednutím zvonu 
o 1,5 m. 
Plynojem byl opatřen novým světlíkem na vrcholu tam-
buru, byl také proříznuty otvory do fasády - v přízemí 
pro vstup a pro osvětlení, v patře velký otvor pro pan-
oramatické okno s výhledem na vysokou pec č.1 a 
koksovnu Vítkovických železáren. Ve vnitřním pros-
toru byla realizována betonová vestavba s konstrukcí 
hlediště. Ocelové konstrukce i opláštění byly ponechány 
v původní podobě s autentickým nýtováním, otryskány 
a natřeny kovově černým nátěrem, nové povrchy jsou 
z pohledového betonu. Projekt konverze byl poměrně 
razantní, s výraznými zásahy do původních struktur. 
Cenná je pokračující existence plynojemu v rámci 
unikátně zachovaného obrazu celého dlouhého techno-
logického řetězce - od těžby uhlí, přes jeho zpracování, 
až k výrobě železa.

084.
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původní funkce: plynojemy 
původní název / investor:  Gaswerk Simmering 
původní stavba: 1891, autor: Franz Kapaun (arch.) 
Friedrich August Neuman (tanky)

Wiener Gasometer

Návrh plynojemů vzešel z mezinárodní soutěže, vyp-
sané městem Vídně v roce 1891. O osm let později město 
slavnostně inauguruje největší zásobárny na svítiplyn v 
Evropě. Přechod na zemní plyn v sedmdesátých letech 
však přinesl postupný útlum a v roce 1986 definitivní 
uzavření. Plynojemy získaly v roce 1981 statut kulturní 
památky. Nachází se v dopravně atraktivní (metro, vla-
kové nádraží, městský okruh), avšak sociálně depriv-
ované lokalitě.  
V roce 1995 proto padlo rozhodnutí přeměnit čtyři 
mohutné hmoty na nové jádro městské čtvrti. Vyzvaní 
architekti Jean Nouvel, Manfred Wehdorn, Wilhelm 
Holzbauer a studio Coop Himmelbau vestavěli podél 
vnitřního obvodu plynojemů 620 bytů a nižší podlaží 
propojili pasáží s komerčními aktivitami. Vnější plášť 
plynojemů byl citlivě rehabilitován, náročné požadavky 
na osvětlení si přesto vynutily svislé štěrbinové průřezy. 
Studio Coop Himmelbau vykročilo mimo sevřené 
stávající hmoty a doplnilo plynojem B o výškovou 
kancelářskou budovu. 
Projekt je vzácným příkladem dobré praxe: průmyslové 
objekty byly prohlášeny památkou ještě za své funkce, 
ihned po ukončení byla plánována jejich adaptace, byly 
prázdné pouze desetiletí.

Guglgasse 6, Wien, AT

zdroj: Industriální topografie  foto: Anna Sigmundová

objemový typ: 4 nádoby
charakteristika: velký průměr, historická fasáda
koncept: vložení nové funkce - vestavby, přístavby

nová funkce: komerčně administrativní centrum
investor - provozovatel: Hennie van der Most
konverze: 1995, autor: Jean Nouvel, Manfred We-
hdorn, Wilhelm Holzbauer, Coop Himmelbau
památková ochrana: zapsaná kulturní památka
náklady: 238 mil. $

085.
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LINIE • vertikály •

• • •  renovace          086- 087
 komín jako součást komplexu / objektu 
• • • konverze          088 - 089, 117
 adice objemu - přístavba, nástavba       
• • • konverze          090 - 091
 prstenec - spirála (iniciace - reklama - avízo)
• • • konverze          092, 118
 nová funkce (nová náplň prostoru) 
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800 W Cesar Chavez str., Austin, Texas, USA

objemový typ: vertikály (část celku)
charakteristika: výška, soubor pěti komínů
typ adaptace: renovace - komín jako součást kom-
plexu
koncept: zachování + přiznání role v celku

původní funkce: elektrárna, komíny
původní název / investor:  Power Plant No. 2
původní stavba: 1955 autor:  Burns & McDonnell

nová funkce: dominanta okrsku ekol. bydlení
investor / zakladatel: Austin CC, Seaholm Power, LLC
konverze: 2008 - 2015, autor: Charles Rose Archi-
tects, STG

Rostoucí poptávka po energii vedla k výstavbě nové 
uhelné elektrárny přímo ve městě Austin v Texasu. 
Elektrárna byla koncipována jako částečně otevřená 
konstrukce a projektována firmou Burns & McDon-
nell a postupně vystavena ve dvou fázích, roku 1951 
and 1955. Původní turbínová hala ve stylu Art deco je 
doplněno technickým příslušenstvím kotlů - veškerá 
vedení oleje byla pod širým nebem. Každý z kotlů měl 
vlastní komín - pětice trubic doplňovala panorama 
elektrárny.  Provoz byl ukončen v roce 1989, v letech 
2004 - 2008 byl pořízen master plan, konverze na 
víceúčelový komplex byla dokončena v roce 2016.
Komíny i ocelová konstrukce kotlů byly zachovány a 
zakomponovány do návrhu parku a veřejných prostor.

Seaholm power plant

zdroj: wikipedia foto: Austin Energy, STG

086.
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Pernerova, Karlín, Praha, CZ

objemový typ: vertikály (část celku)
charakteristika: vysoký tenký válec, zakomponová-
no do střechy objektu kotelny
typ adaptace: renovace - komín jako součást objektu
koncept: zachování + přiznání role v celku

původní funkce: parní kotelna
původní název / investor:  Breitfeld, Daněk a spol.
původní stavba: - autor:  -

nová funkce: administrativa, dominanta
investor / zakladatel: Karlin group
konverze: 2004 autor: Claudio Silvestrino
památková ochrana: památková zóna

Objekt původní parní kotelny z roku 1898 vznikl podle 
návrhu J. Rixyho a V. Beneše. 
Dochovaný komín z roku 1898 patří k architektonicky 
nejcennějším v Praze.
 V roce 2004 prošla kotelna kompletní rekonstrukcí a 
adaptací na administrativu pod taktovkou italského 
architekta Claudia Silvestrina. V interieru byl od paty 
komínu, jenž prostupuje střechou, zachován odstup, 
čímž byla zdůrazněna jeho důležitost. 
V roce 2018 byl interier doplněn o kavárnu. V nitru 
komína, který je přístupný z haly, byla zřízená kuřárna - 
komín tedy v přeneseném slova smyslu stále kouří.

Kotelna

zdroj: www.fabriky.cz, www.earch.cz  foto: Martin Vonka

087.
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Finsterwalder Straße, Lauchhammer, DE

objemový typ: vertikála
charakteristika: výška - plné stěny - materiál (cihla)
typ adaptace: konverze - adice objemu
koncept: adice objemu, iniciace, využití výšky - ro-
zhled

původní funkce: čistící věže odpadních vod koksov-
ny
původní název / investor:  Biotürme
původní stavba: - autor: -

nová funkce: rozhledna, společenské centrum
investor / zakladatel: -
konverze: 2008, autor: -
památková ochrana: ano

Koksovna Lauchhammer, zpracovávající hnědé uhlí z 
blízkých povrchových dolů, se stala se základem rozvoje 
těžkého průmyslu v poválečném východním Německu. 
Po sjednocení Německa došlo mezi lety 1991–2002 k 
prudkému útlumu výroby. Po definitivním uzavření 
převážná část souboru podlehla plošné demolici. V 
rekultivovaném území se, jako připomínka historie 
místa a technologické úrovně poválečné výroby, ucho-
valy pouze “Bio věže”, prohlášené už v roce 1996 za kul-
turní památku. 
V roce 2004 nad nimi převzala dohled Stiftung Kunst-
gussmuseum Lauchhammer a v roce 2005 je převzala 
do majetku společnost Biotürme Lauchhammer 
gGmbH. 
Bio věže, umístěné na samém konci provozního toku 
koksovny, sloužily původně k čištění odpadních vod 
od fenolů (dvě dosud čistí podzemní vody). Po citlivé 
opravě, financované především z evropských dotací, 
věže dnes může navštívit veřejnost – jedna z nich slouží 
jako vyhlídka. Okolní plochy jsou pronajímány pro kon-
certy a jiné kulturní aktivity.

Biotürme

zdroj: Industriální topografie foto: Petr Vorlík

088.
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080 01, Prešov, SK

objemový typ: vertikála
charakteristika: výška, jediný pozůstatek 
průmyslového areálu
typ adaptace: konverze - adice objemu + zkrácení
koncept: dominanta + lákadlo (neuskutečněný), 
reklamní poutač (realita)

původní funkce: strojírenství
původní název / investor:  ZPA Křižík
původní stavba: 1947 autor:  -

nová funkce: obchodní centrum, restaurace
investor / zakladatel: ConvergenCE Capital
konverze: 2018 autor: AUKETT, Ing. Arch. Ján Kras-
nay, Project consulting

Strojírenský podnik ZPA Křižík Prešov byl továrnou 
na výrobu elektroměrů. Stavba továrny byla započata 
roku 1947, první elektroměry vyrobila v roce 1951. Po 
převratu byla privatizována v letech 1993 - 1994 a do 
roku 2002 prosperovala. Poté za nepřímo vyjasněných 
okolností “podlehla” protahovanému konkurzu - místo 
odprodeje podniku byly zaměstnanci propuštěni a bu-
dovy opuštěny. K areálu patřil také komín o výšce 110 
metrů. 
V roce 2008 oznámila skupina investorů svůj záměr 
postavit na dobře obslouženém pozemku poblíž au-
tobusového a železničního nádraží volnočasové a ob-
chodní centrum Solivaria. Novostavba měla nahradit 
objekty strojírny Křižík. Senzační součástí projektu 
byla i výstavba UFA - kavárny a restaurace, umístěné 
jako parazit na těle zachovaného komína.
Dalších 10 let trvalo, než se projekt dočkal realizace. 
Komín byl zachován, avšak byl snížen o dvě třetiny své 
výšky a ztratil své ladné proporce. Výsledně je použit 
pouze jako reklamní poutač.

Solivaria

zdroj: Časopis.vzdor; www.pconsulting.sk foto: Solivaria, Project consulting
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601 Christie Street, Toronto, Ontario, CA

objemový typ: vertikály (část celku)
charakteristika: vysoké válce
typ adaptace: konverze - prstenec
koncept: akcent komína (prstence)

původní funkce: autoservis
původní název / investor:  Wychwood Barns
původní stavba: 1913 autor:  -

nová funkce: repair café, komunitní centrum
investor / zakladatel: City of Toronto
konverze: 2008 autor: ERA architects

Artscape Wychwood Barns

zdroj: foto: artscape

Konverze okrsku železničních přístavků poblíž To-
ronto Civic Railway na komunitní centrum, dětský níz-
koprahový klub, repair kafé a jiné funkce, symbolizu-
jící udržitelný, živý a barevný městský život zahrnuje 
také opravu komína a navlečení 5ti kruhů v duhových 
barvách na jeho dřík. Symbolický počin upozorňuje 
(z dálky) na probuzení areálu do nového života, 
různorodost barev znázorňuje mozaiku funkcí.

090.
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Via Valdellatorre 11, Turin, IT

objemový typ: vertikála
charakteristika: výška, jediný pozůstatek 
průmyslového areálu
typ adaptace: konverze - prstenec
koncept: interpretace dominanty pro potřeby nové 
funkce

původní funkce: ocelárna
původní název / investor: Thorn 3, Borgaro
původní stavba: 1947 autor:  -

nová funkce: kostel
investor / zakladatel: Turínské arcibiskupství
konverze: 2006 autor: Mario Botta

V Turíně, tak jak v mnoha evropských městech, jsou 
velká industriální území určená k přestavbě. Stavba 
kostela a farní administrativy Chiesa del Salto Volto, 
iniciována kardinálem Severinem Poletto, arcibisku-
pem Turína, na jednom z takových území - v bývalém 
areálu strojíren Borgaro - je pro regeneraci této části 
města symbolická. Kostel byl umístěn tak, aby i v stále 
se vyvíjejícím masterplanu celého území zaujal význ-
amné místo. Architekt farního komplexu  Mario Botta 
přijímá průmyslovou minulost území a zahrnuje do 
návrhu nefunkční komín, součást někdejší ocelárny. 
Činí z něj dominantu - zvonici, dle renesanční italské 
tradice stojící vedle kostela. Komín je zahrnut spirálo-
vou “trnovou korunou”, na jeho vrcholu je umístěn 
šedesátimetrový stříbrný kříž. Zvony jsou z praktick-
ých důvodů umístěny v pravoúhlém rámu při základu 
komína. Vedle kostela je industriální park “Doro” se 
zachovaným rastrem haly ocelárny.

Chiesa del Santo Volto

zdroj: www.archimagazine.com  foto: Enrico Cano
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původní funkce: chladící věže, (nespuštěná) jaderná 
elektrárna
původní název / investor:  Schneller Bruter
původní stavba: 1972-1986, autor: -

Wunderland Kalkar

V roce 1972 byla započta výstavba jaderné elektrárny 
Kalkar - plutoniový reaktor SNR-300 s 327 Mwatty 
výkonu, postavený severně od Dusseldorfu na břehu 
Rýna, měl být po svém spuštění první západoneměcký 
reaktor. Stavba se však protahovala a byla dokončena 
až na sklonku roce 1985 (účet činil 5.3 billionů dolarů) 
- v roce 1986, kdy vrcholily přípravy na spuštění ele-
ktrárny, vybuchl reaktor v Černobylu. Reaktor byl v té 
době pouze ve zkušebním provozu a po této  událos-
ti bylo nakonec rozhodnuto o jeho odstavení - v roce 
1991 byl projekt oficiálně uzavřen po společné dohodě 
vlád Belgie, Nizozemska a Německa. 
Nikdy nevyužitá elektrárna byla nakonec prodána v 
roce 1995 holandskému investorovi za 3,5 milionu 
marek a posléze přebudována na zábavní park: Wun-
derland Kalkar. Využití existujících objektů bylo jed-
ním z hlavních záměrů této konverze. Nejvýraznější 
je umístění kolotoče do vnitřku chladicí věže, která 
zároveň slouží jako velký poutač a jako lezecká stěna. 
Zábavní park je dodnes otevřený pro veřejnost.

Griether Straße 110-120, Kalkar, DE

zdroj: www.dailymail.co.uk  foto: wikipedia commons

objemový typ: vertikála
charakteristika: velké rozměry, masivní konstrukce
typ adaptace: nová funkce (nová náplň prostoru)
koncept: vložení nové funkce - využití nezvyklého 
působení prostoru

nová funkce: zábavní park
investor - provozovatel: Hennie van der Most
konverze: 1995, autor: -
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LINIE • horizontály •

• • •  konverze          093 - 094
 park (městské trasy železnice, viadukty)    
• • • konverze          094 - 096
 nová funkce - nová náplň (viadukty, most) 
• • •  konverze          097 - 098
 adice, úprava objemu        
• • •  konverze          099 - 101
 vhodná funkce X hledání vhodných podmínek (podzemí)    
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objemový typ: linie
charakteristika: lineární přítomnost v městské 
struktuře
typ adaptace: konverze - lineární park
koncept: zelená tepna - symbolické zachycení este-
tiky úpadku

Viadukt dlouhý 21 kilometrů byl postaven v letech 
1929–1934. Po dobu padesáti let sloužil k rozvozu 
masa, mléka a jiných produktů od přístavních mol k 
továrnám a skladům ve West Chelsey. Poslední náklad-
ní vlak zde projel v roce 1980. Po letech  přehlížení 
a dohadů o jeho příštím osudu byla v roce 1999 sch-
válená demolice viaduktu. V reakci na toto rozhod-
nutí získal dlouhotrvající zájem místních o jeho ob-
novu konkrétní obrysy: vznikla iniciativa Friends of 
the High Line, započala komunikace s městem, byla 
zorganizována architektonická soutěž. Vítězný návrh 
inspirovala samovolná předchozí proměna viaduktu v 
park zarostlý náletovou zelení. Vznikl liniový veřejný 
prostoru se zákoutími určenými k relaxaci a k pozo-
rování městského života.  Linearita parku se ukázala 
být jeho předností  - zašlá část města byla obohacena 
o zelenou tepnu, která rozproudila život podél celé 
své délky. Autenticity bylo dosaženo občasným zacho-
váním původních kolejí. Konverze High Line se stala 
velmi slavným projektem - dnes je jednou z největších 
turistických atrakcí New Yorku, zároveň ale i oblíbeným 
místem místních pro víkendovou a všednodenní rek-
reaci obyvatel. Znovuoživená dráha na sebe nabaluje 
různé kulturní a odpočinkové aktivity.

původní funkce: železniční trať - viadukt
původní název / investor:  Nákladní železnice West 
Chelsea 
původní stavba: 1929 - 1934, autor: neznámý

nová funkce: lineární park
investor: město New York
konverze: 2008 - 2010, autor: Diller Scofidio + Ren-
fro, J. C. Field Operations

New York, USA

New York High Line

zdroj: Friends of Highline  foto: Petr Vorlík

093.



285

002

objemový typ: linie - viadukt
charakteristika: linearita, přítomnost v městské 
struktuře
typ adaptace: konverze - lineární park
koncept: zelená tepna

Promenade plantée je pěší lineární park, vzniklý na 
bývalé železnici Vincennes, jež sloužila přes sto let 
(1859 - 1969).  V roce 1986 byl odkoupen městem, 
řešení jeho dalšího osudu bylo součástí regenerace 
celého území.
Park začíná za operou (La Bastille), pokračuje přes Via-
duct des Arts, jehož oblouky jsou zastavěny a využity 
jako umělecké ateliery, malé krámky či kavárny. 
Východní část promenády je na terénu či v tunelech, je 
upravená pro separovanou dopravu pěších a cyklistů.
Regenerace spočívala provedení pochozích zpevněných 
ploch, kolem kterých je vysázena bujná vegetace. Na 
trase bylo vytvořeno náměstí Charles-Péguy a také zah-
rady v místě bývalých stanic - Jardin de la gare de Re-
uilly (1995).

původní funkce: železniční trať - viadukt
původní název / investor:  železnice Vincennes 
původní stavba: 1859, autor: neznámý

nová funkce: lineární park, mozaika městských 
funkcí
investor: město Paříž
konverze: 1993, autor: Jacques Vergely, Philippe Ma-
thieux, Patrick Berger (viadukt)
památková ochrana: zapsaná kulturní památka

Paris, FR

Coulée verte René-Dumont (Promenade Plantée)

zdroj: Industriální topografie foto: wikipedia commons

094.
✓     
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objemový typ: linie - viadukt
charakteristika: lineární přítomnost v městské 
struktuře, volný prostor pod oblouky
typ adaptace: nová funkce (nová náplň) 
koncept: využití “objemových proluk” v městské 
infrastruktuře

Viadukty Wipkinger a Letten byly postaven v letech 
1875 - 1894. Spojovaly curyšská nádraží Wipkingen a 
Letten s železniční sítí.
Viadukt Letten, nižší z obou tratí, není pro železniční 
dopravu používán již od 90. let - od roku 1998 byl 
částečně přístupný pro pěší, od roku 2009 je reno-
vován, pochozí plochy jsou řešeny velkými kamennými 
deskami.
VIadukt Wipkinger je stále v provozu. V 90. letech se 
jednalo o jeho rozšíření pro železniční dopravu, ale 
odpor místních iniciativ vedl k nalezení jiného řešení 
a  vedení přetížené linky tunely. Prostory v obloucích 
viaduktu byly již od 19. století používány pro sklady a 
různé menší provozy. V roce 2003 byla naplánována 
rekonstrukce viaduktu - nové řešení vzešlo z architek-
tonické soutěže, pořádané SBB a městem Zürich.

původní funkce: železniční trať, viadukt
původní název / investor:  Aussersihler viadukt 
původní stavba: 1891-1894, autor: -

nová funkce: pěší stezka, oživené oblouky, tržnice a 
foodhall
investor: SBB, město Zürich
konverze: 2008 - 2010, autor: EM2N

Viaduktstrasse, Zürich, CH

Im viadukt

zdroj: www.im-viadukt.ch foto: wikipedia commons
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Příběh konverze starého káhirského mostu Imbaba by 
vydal na román obsahující kritiku egyptské společnosti 
20. století. Most přes Nil se šesti pevnými oblouky 
a jedním otevíravým byl vystaven v roce 1890. Již 
brzy poté však neodpovídal požadavkům železniční 
společnosti na únosnost nákladu a byl nahrazen mo-
stem novějším - dokončeným v roce 1925. Konstrukce 
staršího mostu byla poté převezena do města Dama-
ietta, kde se stala součástí mostu, přesluhujícího až 
do roku 2003. V té době bylo rozhodnuto o výstavbě 
nového mostu a starý most byl podvodným způsobem 
odprodán do šrotu - pro radnici nevýhodnou smlou-
vu odkryl tehdejší guvernér Damaietty, čirou náho-
dou architekt a zasáhl. Most byl  zachráněn a jeho 
nejhodnotnější - otevíravá - část byla přivezena zpět 
do Káhiry. Fragment byl osazen na břehu Nilu, opatřen 
střechou a prosklenými stěnami, s původním úmyslem 
transformace na veřejnou knihovnu (autorem projektu 
byl právě zmíněný guvernér), nakonec zde je meeting 
room pro důležité státní příležitosti. Ačkoli původní 
veřejná funkce by mu slušela lépe, jedná se o ojedinělý 
případ adaptace technické památky v Egyptě.

Cairo, EG

Old Imbaba Bridge

zdroj: Cairobserver  foto: The Journey of a Bridge, Mubarak Library

objemový typ: linie - horizontální konstrukce
charakteristika: horizontální příhradová konstrukce
typ adaptace: konverze - použití a úprava fragmentu 
+ nová funkce
koncept: fragment konstrukce - nositel paměti 

původní funkce: most
původní název / investor: Imbaba bridge 
původní stavba: 1890 autor: -

nová funkce: meeting room
investor / zakladatel: -
konverze: 2007, autor: -
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zdroj: Industriální topografie  foto: Petr Vorlík

Pivotový železniční nýtovaný most z dvacátých let 20. 
století, nacházející se v nizozemském Amsterdamu, je 
jedním z posledních svého druhu. Přestal sloužit svému 
účelu dlouho před tím, než byla v roce 2005 vypsána 
architektonická a investorská soutěž na jeho konverzi. 
Nového využití se dočkal díky aktivitě města Amster-
damu, které správně rozpoznalo nevšední potenciál 
chátrající inženýrské stavby, plynoucí z její unikátnosti 
a z umístění v atraktivní lokalitě. Uspořádanou archi-
tektonickou soutěž vyhrál architekt Peter de Bruijn 
ze studie CIE s projektem lehkého skleněného kvádru 
kontrastujícího se syrovou podstavou mostu. Původní 
inženýrská struktura tedy byla využita pouze jako pod-
stava pro schránku nové funkce. Pivotová okna, díky 
kterým lze kavárnu při pěkném počasí zcela otevřít, 
jsou vtipnou připomínkou unikátnosti inženýrského 
řešení. Také samotný název restaurace je hříčkou a uvo-
zuje skutečnost, že most byl aretován ve své otevřené 
pozici. Přístup k mostu je možný po bývalé servisní 
lávce. Realizace proběhla v roce 2008 a Cafe Restaurant 
Open se stalo oblíbeným středobodem prudce se roz-
víjející administrativní a rezidenční čtvrti.

Westerdoksplein, Amsterdam, NL

Café restaurant OPEN

objemový typ: linie - horizontála
charakteristika: horizontální otočná konstrukce
typ adaptace: konverze - adice objemu - nástavba
koncept: superpozice nové - staré, symbolika výz-
namu původní funkce

původní funkce: otočný (pivotový) otevírací most
původní název / investor:  železniční most No 19S do 
Westelijke Einladen 
původní stavba: 1922, autor: neznámý

nová funkce: kavárna, restaurant
investor - provozovatel: Stichting OPEN brug
konverze: 2008 - 2010, autor: Cie Architekten - Pe-
ter de Bruijn
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Kraanspoor (holandsky jeřábová dráha) je námořním 
industriálním monumentem, dříve funkční součástí 
amsterdamského přístavu společnosti NSDM. V roce 
1997 byl zachráněn před demolicí. Dnes tvoří 270 
metrů dlouhý, z moře vystupující kraanspoor “sokl” 
pro administrativní budovu. Pro architekty OTH bylo 
výzvou maximální funkční využití betonové struk-
tury coby základů – tíže nově osazené hmoty je tedy 
přesně vypočítána. V původní betonové konstrukci jsou 
umístěny komunikace a sklady  - archivy  - funkce, jež 
nevyžadují fasády opatřené otvory. 
Nová třípatrová budova je stejně dlouhá jako dráha a 
široká 18,3 metrů. Také přítomnost řeky se odrazila v 
návrhu – její voda je užívána k chlazení či ohřívání bu-
dovy. Společně s inteligentní větranou fasádou a dalšími 
prvky se tímto způsobem návrh snaží být zodpovědný 
k životnímu prostředí. V neposlední řadě je zajímavě 
provokativní forma administrativního bloku – kvádr 
“vznášející se” díky tenkým ocelovým sloupkům nad 
dráhou a nad hladinou nabízí panoramatický výhled na 
IJ river a na starý Amsterdam. 

Kraanspoor 12 - 58, Amsterdam, NE

Kraanspoor

zdroj: Industriální topografie foto: OTH 

objemový typ: linie
charakteristika: horizontální konstrukce v moři
typ adaptace: konverze - adice objemu - nástavba
koncept: adice objemu - využití konstrukčních kvalit

původní funkce: jeřábová dráha
původní název / investor:  kraanspoor
původní stavba: 1952 autor: -

nová funkce: administrativní budova
investor / zakladatel: -
konverze: 2007, autor: OTH

098.
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objemový typ: linie - podzemní stavba
charakteristika: linearita, žádný přístup denního 
osvětlení
typ adaptace: nová funkce (nová náplň prostoru) 
koncept: lineární výstavní prostor

Dokonce i dálniční tunely mohou projít změnou funkce.. 
Dva třistametrové tunely ze 70. let, vedoucí skrze útes 
na němž leží italské město Trento, byly po odklonění 
automobilového provozu adaptovány na muzeum his-
torie města.
Koncept evokuje existenci dvou různých “světů” ve 
dvou neobyčejných lineárních prostorech. Procházka 
tunelem Černé galerie je vizuelně silným zážitkem, 
instalace  představuje “abecedu historie Trentina” po-
mocí projekčních panelů ve ztemnělém prostoru.
Bílá galerie je více konvenčím výstavním prostorem, 
dá-li se to o 300 metrů dlouhém klenutém sálu říci - 
jsou zde vystaveny artefakty místního života a prostory 
věnované dočasným výstavám a konání různých akcí.

původní funkce: dálniční tunel
původní název / investor:  Tunnel di Trento
původní stavba: 60. léta, autor: -

nová funkce: lineární galerie
investor: Fondazione Museo Storico del Trentino
konverze: 2009, autor: Elisabetta Teragni

Trento, IT

Tunnel di Trento

zdroj: www.cultura.trentino.it foto: Elisabetta Teragni

099.



291

objemový typ: linie, podzemní stavba
charakteristika: žádný přístup denního osvětlení, 
systém tunelů
typ adaptace: nová funkce (nová náplň prostoru)
koncept: podzemní multikulturní klub

Multifunkční skejťácký klub s betonovou U rampou 
byl vybudován v historických prostorech bývalých 
železničních tunelů / dep pro vlaky pod stanicí London 
Waterloo. Již před byly tunely využity pro umění - Old 
Vic Theatre.
Systém pěti tunelů vedl k rozdělení prostor do pěti 
tematických celků: vstup, galerie, koncertní sál, skate-
park, bar.
Podzemí je pro kluby jako dělané - v tomto případě je 
však součástí klubu také skatepark, otázka umělého 
osvětlení byla proto velkou výzvou.
Nad historickými oblouky jsou stále funkční trasy vlaků 
- z toho důvodu bylo nemožné jakékoliv konstrukce 
kotvit do existujících zdí (Vans: Off the wall:).

původní funkce: železniční tunel / depo
původní název / investor:  Waterloo station tunnels, 
London and South Western Railway
původní stavba: 1840, autor: William Tite

nová funkce: podzemní klub
investor: Vans
konverze: 2014, autor: Tim Greatrex , Hellicar & 
Lewis

Waterloo station, London, UK

House of Vans

zdroj: www.archdaily.com foto: Tim Greatrex
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objemový typ: linie, podzemní stavba
charakteristika: žádný přístup denního osvětlení, 
systém tunelů
typ adaptace: nová funkce (nová náplň prostoru)
koncept: podzemní park

Idea vytvoření podzemního parku vznikla v roce 
2008, po výzvě Metropolitan Transportation Author-
ity na nové využití bývalého terminálu trolejbusů Wil-
iamsburg Trolley Terminal, který je již od roku 1948 
ponechán svému osudu. Terminál byl vystavěn před 
rokem 1903 jako obratiště trolejbusů za mostem Wil-
liamsburg, v orovozu byl od roku 1908. (jeho půdorys tak 
odpovídá minimálním poloměrům obratu trolejbusů). 
Tvůrčí duo Dan Barrasch a James Ramsey poukazálo 
na možnost jednoho z řešení nedostatku zelených pro-
stor v organismech velkých měst. Snaží se odkrýt po-
tenciál nevyuživaného podzemí vytvořením prototypu 
podzemního parku - osázeného vegetací, jež přežije 
díky uměle přivedenému slunečnímu světlu. Vytvořit 
podzemní park je však samozřejmě velmi náročné a 
velmi nákladné. Pro začátek vznikla iniciativa Low Line 
(kopírující tak trochu projekt vyvýšeného parku High 
Line, který také vznikl “zdola”), která úspěšně realizov-
ala v prostorech terminálu prototyp - zvlněnou krajinu 
osázenou bujnou vegetací, jež - pod pečlivým dozorem - 
přežila v podzemí téměř dva roky. Projekt se také snaží 
dát příležitost mladým designerům v rámci programu 
young designers / young ambassadors. Park dostal zel-
enou od představitelů radnice, kteří jsou připraveni jej 
spolufinancovat - realizován by měl být k roku 2020. 

původní funkce: trolejbusový terminál
původní název / investor:  Wiliamsburg trolley ter-
minal / Brooklyn Rapid Transit Company
původní stavba: 1903, autor: -

nová funkce: podzemní park
investor: The Lowline, NY city
konverze: 2017, autor: Dan Barrasch a James 
Ramsey

Delancey Street, New York, USA

Lowline (Lowline Lab)

zdroj: http://thelowline.org  foto: The Lowline, wikipedia commons
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SPECIÁLNÍ OBJEMY 
• doprava • námořní doprava • opevnění • 

• • •  iniciace, zpřístupnění, renovace      102 - 106
 minimální úpravy, nová náplň, otevření veřejnosti
• • •  renovace, konverze        107 - 108
 stávající objem, oprava a úprava, nová náplň
• • •  konverze          109 - 110
 vestavba do podzemí       
• • •  konverze          111 - 114
 vestavba + nástavba (opevnění)
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Grindbakken Dok Noord

“Grindbakkenské jámy” byly dříve užívány pro přesun 
písku a štěrku mezi loděmi a kamiony, dnes se proměnily 
na galerii pod širým nebem.
Konstrukce jam byly vyčištěny a bíle vymalovány, aby 
nabídly své objemy nejrůznějším aktivitám a výstavám. 
Multifunkční prostor lemovaný vodní hladinou je 
veřejně přístupný. Belgický kolektiv designérů Ro-
tor dále vybral a zdokumentoval 36 zajímavých míst 
v rámci konstrukce, která nebyla překryta bílou mal-
bou - tyto doteky autenticity promlouvají o historii 
místa. V některých částech nalezneme barevné graf-
fiti, jinde přímé důkazy působení času na vývoj místa, 
jejichž “četba” si nezadá s archeologickým průzkumem. 
Například rozměrný rzí probarvený čtverec orámovaný 
okolní malbou ukazuje, že skladovací jáma byla v době 
krize využita pro uložení železné rudy. Další obraz, rá-
movaný porostem z lišejníku, je důkazem, že písek či 
štěrk zde zůstal uskladněn po dlouhou dobu, neboť 
lišejníky rostoucí rychlostí 3 milimetry za rok zde 
dosahují výšky až 5 centimetrů. To nám dává tušit, že 
se jednalo o období v délce 15 let. Na jiném místě je 
ponechán dlouhý úzký pruh běžící podél zdi, jenž odh-
aluje spoj mezi dvěma vrstvami litého betonu.
Od iniciační instalace probíhají v místě další umělecké 
akce, nábřeží je nonstop přístupné veřejnosti.

Dok-Noord, Ghent, BE

objemový typ: speciální objemy - objemy prázdna
charakteristika: otevřené objemy na nábřeží
typ adaptace: zpřístupnění, iniciace (změna)
koncept: minimální zásah - maximální efekt

původní funkce: přístavní kóje pro skladování 
štěrku
původní název / investor:  -
původní stavba: - , autor: -

nová funkce: galerie pod širým nebem
investor / zakladatel: město Ghent
konverze: 2012, autor: Rotor

zdroj: Rotor foto: Rotor
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objemový typ: speciální objem, opevnění
charakteristika: velké rozměry nosných zdí, velké 
prostory, vodní hladina
typ adaptace: zpřístupnění, částečná renovace
koncept: zpřístupnění, muzeum, nová funkce - no-
vostavba v komplexu

původní funkce: ponorková základna
původní název / investor: Base de sous-marins de 
Keroman / nacistické německo
původní stavba: 1941-44, autor: -

Lorient La Base
Lorient, FR 

zdroj: www.la-flore.fr  foto: Fly HD

Lorient hrál během druhé světové války strategickou roli 
v bitvě o Atlantik. V roce 1940 rozhodl admirál Dönitz, 
vrchní velitel německého válečného námořnictva o 
výstavbě několika ponorkových základen na západním 
pobřeží okupované Francie - mimo jiné té v Lorientu. V 
letech 1941 - 1942 byly vystaveny tři masívní betonové 
bloky: K1, K2, K3. Kolem lodních skluzů jsou vystaveny 
malé bunkry pro ponorky, které byly však již během 
války měněny na dílny apod. 
Základna byla schopna pojmout do krytu třicet ponorek, 
byla domovem druhé a desáté flotily německého 
námořnictva a také sídlem velkoadmirála Karla Döni-
tze. I když byl Lorient těžce poškozen spojeneckými 
nálety, které měly za následek odstřižení ponorkových 
flotil od zásobování, samotná námořní základna přežila 
až do konce války. Po válce ji využívala k různý účelům 
francouzská armáda až do roku 1997. Poté byla základ-
na převedena do vlastnictví státu a přeměněna na 
marinu, centrum jachtingu a plachtění. 
Část základny (blok K3) je přístupná veřejnosti jako 
muzeum, včetně ponorky Flore, která však pochází 
až z poválečného období. Adaptace na civilní funkce 
je formálně uvedena výstavbou novostavby Cité de la 
voile Éric Tabarly, tvarované jako mořské vlny.

nová funkce: přístav malých lodí
investor / zakladatel: francouzská vláda
konverze: 1997, autor: -
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objemový typ: speciální objem / opevnění
charakteristika: velké rozměry nosných zdí, velké 
prostory, vodní hladina
typ adaptace: zpřístupnění, částečná renovace, park
koncept: zpřístupnění, nezvyklý prostor vs. umění, 
přirozený park

původní funkce: ponorková základna
původní název / investor: Base de sous-marins de 
Saint-Nazaire / nacistické německo
původní stavba: 1941-42, autor: -

Alveole 14
Boulevard la Légion-d´Honneur, Saint Nazaire, FR 

zdroj: Industriální topografie foto: Anna Sigmundová

Před druhou světovou válkou byl přístav St. Nazaire 
jedním z největších přístavů na atlantském pobřeží Ev-
ropy. Po německém Blitzkriegu je již v roce 1940 přístav 
v držení německé armády. Brzy je tedy prověřena 
možnost postavit tu ponorkovou základnu – jako vhod-
né místo je označeno sídlo Compagnie générale trans-
atlantique. Práce jsou započaty v témže roce a probíhají 
v několika etapách. Od roku 1941 tak vzniká Alveola 6, 
7, 8, později 9–14 a nakonec 1–5, v roce 1943 je pak 
výstavba zakončena stavbou věže. 
Rozměry základny jsou úctyhodné - 300 x 130 x 18 
metrů, s betonovými stropy mocnosti 8 metrů. Také vy-
bavení původní základny bylo pestré – od administra-
tivy až po pekařství.
Ohromná železobetonová stavba, jejíž tlusté protipu-
mové stropy zakrývají bazény (alveoly) pro ponor-
ky, byla díky své znepokojující výjimečnosti, stejně 
jako přilehlý industriální přístav, od devadesátých let 
předmětem uměleckých instalací a krátkodobých akcí.
V roce 1994 byl zahájen projekt urbánní přeměny 
Ville – Urban – Port (Město – Urbanita – Přístav), jehož 
hlavním úkolem bylo přiblížit město oceánu, od nehož 
bylo zcela odříznuto industriální zónou. Základna hrála 
v tomto příběhu důležitou roli.

nová funkce: galerie soudobého umění
investor / zakladatel: -
konverze: 2012, autor: Manuel de Sola-Morales; 
Finn Geipel, Giulia Andi
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Cykelköket

Ve švédském přístavním městě Malmö došlo v up-
lynulých dvaceti letech k obrovským  změnám v městské 
struktuře. Někdejší rozlehlý západní přístav, který 
postupně ztrácel na významu, byl koncem 20. století 
zcela vymazán z mapy města. Obrovské rozvojové 
území dalo vzniknout nové čtvrti na břehu moře, konci-
pované s ohledem k udržitelným principům. Cykelköket 
(v překladu cyklo-kuchyně) je v porovnání s tímto 
měřítkem miniaturní projekt, ale jeho význam v území 
je symbolický. Při důkladném vyčištění přístavního 
brownfieldu mnoho původních hmot nezůstalo. Suchý 
dok - utilitární šikmá betonová struktura, dříve užívaná 
při stavbě a opravách ohromných nákladních lodí, je 
jednou z mála zachovaných připomínek přístavního ru-
chu. 
Jeho nové využití, iniciované městem Malmö, sestává 
z mozaiky různých funkcí, které mohou přilákat míst-
ní - pod hlavičkou hlavního lákadla, kterým je volně 
přístupná dílna pro opravu kol. Valná část existujících 
prostor je v podzemí - sem byly umístěny různé dílny 
a ateliery, při vstupu do objektu je hub, malá výstavní 
síň a kavárna. Nakloněná plocha povrchu doku je 
proměněna v park a skatepark - tento městotvorný 
prvek díky šikmé ploše získává zvláštní charakter.

Stapelbäddsgatan 3, 211 19, Malmö, SE

zdroj: www.cykelköket.se foto: Anna Sigmundová

objemový typ: speciální objem
charakteristika: šikmá plocha, mnoho podzemních 
prostor
typ adaptace: zpřístupnění, částečná renovace
koncept: symbol původního využití území - centrum 
komunity

původní funkce: rampa pro servis lodí
původní název / investor:  -
původní stavba: 30. léta 20. století, autor: -

nová funkce: komunitní centrum, cykloopravna, 
hub, centrum řemesel
investor / zakladatel: město Malmö, Bertil Björk
konverze: 2013, autor: -
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Les Cales, Ile de Nantes 

Někdejší průmyslové zázemí přístavního města Nantes 
se nachází na říčním ostrově “Ile de Nantes”, především 
na jeho západním břehu. V 80. letech 20. století byly 
započat rozsáhlý projekt pro využití potenciálu tohoto 
ladem ležícího bývalého průmyslového přístavu, který 
pokračuje dodnes. Zpřístupněním nábřeží a přístavních 
břehů vznikl zajímavý rozlehlý veřejný prostor, kde 
jsou stále k vidění mnohé drobné pozůstatky přístavní 
aktivity. Krajinářsky zregenerované nábřeží odhaluje 
nosnou strukturu nábřeží, v asfaltovém a betonovém 
povrchu jsou ponechány jizvy od provozu.
Při břehu se nachází 3 doky pro opravu lodí - jeden, 
původně krytý, ve kterém byly mimo jiné po 2. sv. válce 
stavěny ponorky, je ponechán jak byl, jako připomínka. 
Na severozápadní straně je zachován přístavní jeřáb a 
dvě lodní rampy (Les Cales) - lodě bylo v těchto místech 
možno vytahnout z vody na šikmou plochu a opravit.
Jedna z ramp je jednoduchým architektonickým zása-
hem transformována na “rozhlednu”. Pouhá adice nov é 
kortenové pochozí plochy dává vyniknout původnímu 
tvaru a přitom objekt rámuje do nových souvislostí. 
Uvnitř se nachází ateliery a krámek s designovými 
předměty (La cale créateurs).

Ile de Nantes, 44220, Nantes, FR

zdroj: www.isledenantes.fr  foto: Anna Sigmundová, www.isledenantes.fr 

objemový typ: speciální objem
charakteristika: šikmá plocha
typ adaptace: zpřístupnění, konverze - "čepice"
koncept: interpretace šikmé plochy jako zážitkového 
prostoru, využití rozhledu po bývalém přístavu

původní funkce: rampa pro servis lodí
 původní název / investor:  -
původní stavba: po 1930; 1969, autor: -

nová funkce: rozhledna
investor / zakladatel: -
konverze: 2011, autor: -
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La Cigogne - La soufflerie d’Hispano-Suiza

zdroj: www.blogarchiphotos.com  foto: Didier Raux

objemový typ: speciální objemy
charakteristika: velmi speciální forma
typ adaptace: renovace, konverze
koncept: vložení nové funkce

původní funkce: aerodynamický tunel
původní název / investor:  La soufflerie Hispano-
Suiza / Hispano Suiza
původní stavba: 1937 , autor / stavitel: / Haour 
Frères 

nová funkce: mateřská školka + základní škola
investor / zakladatel: ??
konverze: 2005, autor: Patrice Novarina, Alain 
Béreau
památková ochrana: Monument historique (2000)

20 rue du Moulin-Bailly, Bois de Colombe, FR
Aerodynamický tunel továrny l’usine Hispano-Sui-
za byl postaven v roce 1937 vna východ od Paříže, v 
době rozkvětu aeronautické a letecké výroby. Funk-
cionalistická stavba s ohromnými okrouhlými větráky 
v čele díky své výrazné architektuře vždy vzbuzovala 
zájem a zvědavost - v roce 1999, kdy aktivity letecké 
společnosti v Bois-Colombe ustaly, bylo velkou otázkou, 
jaký bude další osud charakteristické budovy - místní 
obyvatelé i poslední zaměstnanci se o tuto živě zajímali 
o budoucí odkaz továrny, vznikly aktivity za zachování 
tunelu (buudova původně tvořila čelo rozlehlé haly, ta 
byla po uzavření provozu zbořena). Posléze bylo ro-
zhodnuto o památkové ochraně objektu. Podmínkou 
adaptace na nové využití se tak stalo také zachování 
jedinečného charakteru funkcionalistických fasád. V 
roce 2003 koupilo objekt město a rok poté bylo rozhod-
nuto o konverzi budovy na školu. Exterier byl očištěn 
a opraven v původním duchu, z vnitřních prostor byly 
odstraněny technologie, vzniklo tu 9 tříd a kanceláře. 
Škola převzala jméno po emblému na fasádě: le cigogne 
= čáp. Jde o odkaz na přezdívku kapitána Guynemer, 
hrdinu francouzského letectví 1. světové války. 
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objemový typ: speciální objem - hala
charakteristika: srpkovitý tvar
typ adaptace: renovace, konverze
koncept: vložení nezávislých objemů, využití chara-
kteru dispozice

původní funkce: kruhové vlakové depo 
původní název / investor: Lokomotivdepot
původní stavba: 1901, autor: I. König, K. Moser, H. 
Ditscher

nová funkce: multižánrové kulturní centrum
investor: Kanton St. Gallen
konverze: 2008 - 2010, autor: Sturm & Wolf

Lokremise St. Gallen

Železniční servisní stanice byla postavená v roce 1901 
jako kruhové depo. 
Prostor sleduje logiku cirkulace lokomotiv  - hala je 
orientována kolem točny a sestává ze sekvence papr-
skovitých lodí, odpovídajících rozměrům dobových 
lokomotiv. Depo bylo vyřazeno z provozu v 80. letech, 
Kanton St. Gallen vybral návrh na adaptaci s pomocí 
architektonické soutěže v roce 2005. Vybraný návrh se 
s nezvyklým prostorem vyrovnává vložením 3 buněk, 
které nenásilně dělí nestandartně tvarovaný openspace 
na výseče odlišných charakterů. 
Boxy se „vznáší v prostoru“, nechávají prostor plynout 
v celé délce a dávají tak vyznít jeho charakteru - a 
jeho původnímu účelu. V přirozeném centru objektu, 
na bývalé točně, vznikla dřevěná paluba. Díky velko-
ryse prosklennému středu srpku tento společný dvůr 
poskytuje který poskytuje důmyslné propojení interi-
eru s exterierem, využívajícího nezvyklé dispozice.
Vedle hlavního objektu je malá vodárenská věž, která 
slouží jako samostatný výstavní sál.

Grünbergstrasse 7, 9000 St. Gallen, CH

Zdroj: Sturm & Wolf  foto: Anna Sigmundová
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objemový typ: speciální objem (betonová suchá 
nádrž)
charakteristika: materiál, tvar lodi
typ adaptace: konverze - vestavba do podzemí
koncept: vestavba do podzemí za účelem zachování 
prostoru, vložení nezávislých objemů

původní funkce: suchý dok pro servis a výstavbu 
lodí
původní název / investor:  Helsingør Jærnskibs og 
Maskinbyggeri
původní stavba: po 1882, autor: -

nová funkce: Muzeum námořnictví
investor: Den Danske Maritime Fond
konverze: 2014, autor: BIG 
náklady: 40 mil. $

Museet for Søfart
Ny Kronborgvej 1, DK/3000, Elsinor, DK

zdroj: www.publicspace.org  foto: Lucie Kirovová

Dánský přístav Helsingør je nadmíru exponovaným 
místem. Strategicky umístěný královský hrad Kron-
borg, shlížící na úžinu Øresund, přinášel po dlouhé 
roky dánskému království bohatství ve formě daní za 
proplutí úžinou. Od roku 1923 bylo v hradu umístěno 
námořní muzeum. 
Přístav a loděnice i přes svůj význam doznaly před kon-
cem 20. století úpadku a někdější suché doky zůstaly 
léta plné vody, ponechány osudu. Po roce 2000 kdy byl 
hrad prohlášen památkou Unesco padlo rozhodnutí 
přemístit Dánské námořní muzeum z paláce do suchých 
doků a byla vypsána architektonická soutěž, financo-
vaná čtyřmi hlavními dánskými námořními přepravci. 
Vítězný projekt Bjarke Ingelse a Davida Zahle se 
vypořádal s nelehkými podmínkami - dokázal nalézt 
prostor pro program, jež dvojnásobně převyšoval ob-
jem samotných doků, dokázal zachovat sílu genia loci 
suchých doků i jejich tvar lodi a vypořádal se s pod-
mínkou, aby výhled na hrad muzeem nebyl zastíněn. 
To vše díky tomu, že dok používá jako dvůr, muzeum 
je vestavěné do podzemí kolem něj. Působivý kon-
trast nového a původního je docílen tím, že stěny jsou 
ponechány v drsném původním stavu a díra je přeťata 
několika překvapivě tvarovanými stříbrnými mosty 
s obkladem z hladkého hliníku.

David Bravo, Danish Maritime Museum, 2013, http://
publicspace.org/en/works/h011-danish-maritime-mu-
seum, vyhledáno 17.10.2018
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Mémorial de l’abolition de l’esclavage

V 18. století bylo Nantes prvním přístavem, kde probíhal 
obchod s otroky. Vytvořením memoriálu zrušení otroc-
tví se město vyrovnává se svou pamětí.
Umístění památníku přímo do nábřeží bývalého 
přístavu na řece Loiře je symbolické. 
Dutina vytvořená v betonové platformě zpěvněných 
břehů odhaluje jejich vnitřnosti a dosahuje téměř 
k úrovni vodní hladiny. Díky tomu a díky nevšední 
hře s přirozeným světlem vznikl působivý prostor, 
připodobňující se lodnímu podpalubí, ve kterém byli 
otroci převáženi. 
Na stěně je umístěno 2000 desek s texty o historii 
otrokářství. Prostor pro přemýšlení o tom, čeho všeho 
byli lidé schopni, kde končí lidská svoboda.
Památník je bezplatně veřejně přístupný - stal se částí 
veřejného prostoru.

Quai de la Fosse, 44220, Nantes, FR

zdroj: www.memorial-nantes.fr foto: Photononstop

objemový typ: speciální objem
charakteristika: zpevněná plocha
typ adaptace: konverze - vestavba do podzemí
koncept: zpřístupnění dutiny - nevšední působení 
prostoru

původní funkce: přístavní nábřeží 
původní název / investor:  -
původní stavba: po 1900, autor: -

nová funkce: memoriál
investor / zakladatel: Conseil municipal nantais
konverze: 2012, autor: Krzysztof Wodiczko, Julian 
Bonder.

110.
✓     
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objemový typ: speciální objem, opevnění
charakteristika: velké rozměry nosných zdí, vnitřní 
prostor bez přístupu světla
typ adaptace: konverze - využití objemu + ploch
koncept: konverze, ekologická a přiléhavá funkce

původní funkce: bunkr
původní název / investor: Hamburger Flaktürme
původní stavba: 1943, autor: -

Energiebunker
Neuhöfer Straße 7, 21107 Hamburg, DE

zdroj: www.iba-hamburg.de foto: www.iba-hamburg.de

Ke konci druhé světové války bylo město Hamburk v 
hledáčku spojeneckých náletů - v krátké době vzniklo 
několik masivních bunkrů pro záchranu obyvatelstva. 
Bunker ve Wilhelmsburgu byl vybaven věžemi s proti-
letadlovými střelami. V roce 1947 byl interiér budovy 
zcela zničen britskou armádou v řízené demolici. Zbyl 
masivní obvodový plášť o síle 3 - 4 metry, jež dále odo-
lával 60 let. Po roce 2000 budově hrozilo zhroucení, 
bylo rozhodnuto o jeho obnově v rámci IBA Hamburg 
(Internationale Bauausstellung). Vzniklo tu energetické 
centrum s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny 
z biomasy, zásobníkem tepelné vody. Solární tepelný 
systém je rozvinutý kolem střechy a fasád budovy. Na 
střeše se nachází kavárna.

nová funkce: energetické centrum
investor / zakladatel: IBA Hamburg
konverze: 2006-2015, autor: Hegger Hegger Schleiff 
HHS Planer + Architekten AG
památková ochrana: zapsaná kulturní památka

111.
✓     
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objemový typ: speciální objem, opevnění
charakteristika: uzavřený kvádr, masivní konstrukce
typ adaptace: konverze - využití objemu + nástavba
koncept: nástavba, využití konstukčních kvalit, 
vložení vhodné funkce

původní funkce: opevnění, bunkr
původní název / investor: Reichsbahnbunker Fried-
richstraße / nacistické Německo
původní stavba: 1942, autor: Karl Bonatz

Původní říšský protiletecký bunkr byl postaven v roce 
1942 pro obyvatele Berlína. Bunkr měl sloužit pro 1 
200 obyvatel. Objekt byl realizován podle návrhu ar-
chitekta Karla Bonatze, pod dohledem Alberta Speera. 
Po válce sloužil nejdříve jako skladiště textilu a později 
dlouhá léta jako sklad zeleniny a ovoce. Na začátku 
devadesátých let byl využíván jako alternativní hudeb-
ní klub s produkcí tehdejší berlínské technolkultury. 
Na přelomu 20. a 21. století v bunkru proběhlo několik 
krátkodobých výstav umění. V roce 2004 objekt zak-
oupil Christian Boros a studio REALARCHITEKTUR 
začalo zpracovávat projekt jeho konverze na galerii 
současného umění. Původní vnitřní prostor o velikos-
ti 3 000 metrů čtverečních v pěti podlažích zacho-
vává v maximální míře původní charakter bunkru, 
železobetonové stěny jsou zachovány v původním stavu 
včetně stop války a další historie objektu. Nové prvky 
interiéru jsou vložené do původních prostor a jasně 
odlišené. Obytná přístavba, jednopodlažní rezidenční 
"penthouse" plně respektuje původní stavbu, jeho 
střecha kopíruje obrys původní atiky, vnější i vnitřní 
pohledové konstrukce jsou železobetonové a nenásilně 
doplňují původní stavbu. 

nová funkce: galerie moderního umění, bydlení
investor: -
konverze: 2004-2007, autor: REALARCHITEKTUR
památková ochrana: zapsaná kulturní památka

Bunker Boros
Reinhardtstrasse 20, Berlin, DE

zdroj: Industriální topografie  foto:  wikipedia commons

112.
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objemový typ: speciální objem, opevnění
charakteristika: uzavřený kvádr, masivní konstrukce
typ adaptace: konverze - využití objemu + nástavba
koncept: nástavba, využití konstukčních kvalit

původní funkce: opevnění, bunkr
původní název / investor: -
původní stavba: 1940, autor: -

Opuštěný bunkr z druhé světové války stál bez většího 
zájmu uprostřed zanedbané čtvrti od 2. světové války.
Na počátku milénia dospěl technický stav bunkru do 
takého stadia, že začal být nebezepčný a místní radnice 
se rozhodla, že jeho osud vyřeší - demolice, která by 
bývala prvním řešením, byla však velice drahá a proto 
začalo město přemýšlet nad novým využitím. 
Levného prostoru pro umělce, jejich práci a výstavy, 
není nikdy dost - cílem konverze bylo nízkonákladové 
vytvoření kulturního, především hudebního centra s 
ateliery.
Architektonická firma Index architecten vyřešila 
největší technický problém - protékající střechu - 
umístěním nástavby na hmotu bunkru. Samotný bunkr 
doznal z exterieru minimum stavebních změn - pouze 
zvětšení a doplnění malých otvorů. 

nová funkce: kulturní centrum
investor: -
konverze: 2004, autor: Index architecten
náklady: 645 tis. €

Kultur bunker, Institute of New Media
Schmickstrasse 18, 60487 Frankfurt, DE

zdroj: www.index-architekten.de  foto: Index architekten

113.
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objemový typ: speciální objem, opevnění
charakteristika: uzavřený kvádr, masivní konstrukce
typ adaptace: konverze - využití objemu + nástavba
koncept: využití jako soklu, nástavba

původní funkce: bunkr
původní název / investor: -
původní stavba: mezi 1940 - 1944, autor: -

2 Ruelle du Petit Bourgneuf, 44000, Nantes, FR

zdroj: www.isledenantes.fr foto: Anna Sigmundová, Vincent Priou

nová funkce: umělecké laboratoře
investor / zakladatel: Vincent Priou
konverze: 2009-2011, autor: Tetrarc

La Fabrique - Trempolino

Během okupace Němci za druhé světové války bylo v 
Bretani v pásu při březích oceánu postaveno obrovské 
množství betonových bunkrů. Dnes jsou součástí kra-
jiny, měst, vesnic, lidé si je často přestavěli na garáže, 
rekreační domky, nebo v nich skutečně bydlí.
Ve městě Nantes je znovu využitých bunkrů několik, 
Trempolino byl adaptován nejnápaditěji. Byl použit 
jako podstavec pro novou lehkou strukturu. Stříbrný 
prolamovaný kvádr využivá bunkru jako soklu, avšak 
stojí na pilířích a je od něj vizuelně oddělen - "lítá nad 
ním".
Ve hmotě bunkru, který byla vyčištěn a přepatrován, je 
koncertní sál a kavárna. V patrech nad ním jsou nah-
rávací a zkušební místnosti. Celý objekt je součástí 
projektu La Fabrique - umělecké laboratoře, která má 
sloužit jako prostor pro umělce a pro děti i mládež, 
kteří se chtějí umění věnovat. Trempolino vzniklo na 
podkladě asociace, jejíž aktivity zastřešuje. V objektu je 
i informační centrum a venkovní terasa (se zaseknutým 
autobusem - uměleckým dílem skupiny MAO).

114.
✓     
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GIGANTICKÉ OBJEMY
• energetika • těžký průmysl • doprava •

• • • iniciace, zpřístupnění       115 
 otevření veřejnosti, nárazové využití 
• • •  konverze          116 - 118
 respekt k původnímu vybavení 
 respekt k existujícímu prostoru
 mixed use     
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Bankside, London, UK

Brooklyn Army Terminal

objemový typ: gigantický objem
charakteristika: spediční hala přesahující běžné 
rozměry, repetitivnost 
typ adaptace: zpřístupnění, iniciace 
koncept: nárazové využití, hub, iniciace konverzí 
univerzálních prostor 

původní funkce: přístavní spediční sklad 
původní název / investor:  Brooklyn Army Terminal
původní stavba: 1919, autor:  Cass Gilbert

nová funkce: Industrial city
investor / zakladatel: New York City Economic De-
velopment Corporation
konverze: od 1981, autor: -
památková ochrana: ano NRHP

zdroj: George Etheredge, www.nytimes.com foto: Miriam Kelly, www.nytimes.com

115.

Brooklynský terminál vznikl během první světové války 
jako kapacitní uzel mezi železniční a námořní dopravou, 
skladovací kapacity, kasárna pro vojáky. Dokončení se 
nakonec dočkal až v roce 1919, rok po válce. V té době 
byl největší novodobou individuální budovou na světě. 
Komplex sestává ze dvou téměř totožných bloků, bu-
dova B však oplývá rozlehlým atriem, jež nyní přitahuje 
pozornost a z jehož nevšednosti se rodí nová využití. 
Atrium fungovalo jako gigantické překladiště. Díky ma-
sivním elektrickým jeřábům a konzolám balkonů bylo 
možné vyložit materiál v každém patře. Komplex byl 
zásadně využiván během druhé světové války, kdy zde 
pracovalo na 20 tisíc lidí. Poválečný vývoj - a především 
užívání kontejnerů pro námořní dopravu - znamenal pro 
terminál postupný útlum až do roku 1966, kdy zdejší 
aktivity zcela ustaly. Sklady byly rekonstruovány a jsou 
v současnosti pronajímány jako hub pro průmyslové 
startupy - vznikla zde subkultura "řemeslníků", 
věnujících se výrobě, potravinářství, módě a filmové 
produkci. Atrium je celoročně nevyužité a působí jako 
místo duchů, ale pro svou atmosferu se nárazově stává 
filmovou lokací, či  kulturních akcí, dvakrát do týdne 
je zpřístupněno veřejnosti pro prohlídky (Turnstile 
Tours). Další osud budovy je otevřen a je v Brooklynu 
veřejným tématem.
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Součást rozsáhlého generelu Zeche Zollverein. 
V bývalém "uhelném prádle" - třídírně vytěženého uhlí 
- je umístěn program o rozsahu 12 000 m2 - návštěvní 
centrum, permanentní expozice a galerie. Vnitřní 
prostředí je upraveno na současné standardy díky 
umístění sekundární fasádní konstrukce, zásahy jsou 
minimalistické. Expozice je umístěna bez odstranění 
přítomné mašinerie, která dominuje budově a odkazu-
je na dřívější využití a v respektu k původní volumetrii 
budovy. Výsledkem je průmyslový monument, citlivě 
kombinující moderní využití a historický kontext.

Gelsenkirchener Straße 181, Essen, DE

Ruhr museum

objemový typ: speciální objem / gigantický objem
charakteristika:  dům - stroj
typ adaptace: konverze
koncept: dům - stroj - updated

původní funkce: uhelné prádlo
původní název / investor:  Zollverein Kohlenwäsche
původní stavba: -, autor: -

nová funkce: muzeum, galerie
investor / zakladatel: Entwicklungsgesellschaft Zoll-
verein
konverze: 2008, autor: OMA, Böll & Krabel
památková ochrana: Památka UNESCO

zdroj: OMA foto: Anna Sigmundová

116.
✓     
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Dvě stě metrů dlouhá, cihlami obložená budova s mo-
hutným komínem ve svém středu, stojící v centrál-
ním Londýně – naproti katedrále sv. Pavla, vzbuzovala 
po ukončení provozu v roce 1981 rozpaky a bouřlivé 
dohady. Její osud se v 90. letech zdál zpečetěn, ale na 
základě občanských aktivit započatl boj za její záchranu 
a nakonec bylo institucí Tate Gallery oznámeno, že tu 
bude umístěna galerie moderního umění. Konverze z 
exteriéru zachovala charakter budovy – nad cihelnou 
masou pouze přibyla dvě prosklená patra (iniciace 
nové funkce) a hrot komínu získal noční osvětlení 
(poutač). Rozsáhlé vnitřní prostory byly zcela vyklize-
ny a přizpůsobeny novému účelu. Návštěvníky dodnes 
ohromuje rozlehlost turbínové haly, přístupné z boční 
strany od parku díky nově vložené rampě. Hala se stala 
přidanou hodnotou a leitmotivem nové funkce  galer-
ie  - nezřídka tu jsou prezentovány speciální umělecké 
počiny a instalace. Navíc poskytuje veřejně přístupný 
“venkovní vnitřní prostor”. Nábřeží South Banks a celá 
čtvrť přilehlá k Tate Modern se od doby, kdy byla stavba 
adaptována, změnila k nepoznání. Galerie se jako insti-
tuce, jež tento rozvoj nastartovala, snaží maximálně za-
pojit do lokálního dění – ve čtvrti se s jejím pozitivním 
rozvojem objevil také fenomén gentrifikace – udržet 
dnes lokální atmosféru dostupnou široké veřejnosti je 
jedním z úkolů galerie pro budoucnost.

Bankside, London, UK

Tate Modern

objemový typ: gigantický objem & vertikála
charakteristika: hala přesahující běžné rozměry
typ adaptace: konverze
koncept: přednost z omezení & vertikála = poutač

původní funkce: tepelná elektrárna
původní název / investor:  Bankside power station
původní stavba: 1947 - 1963, autor: Sir Giles Gilbert 
Scott

nová funkce: galerie
investor / zakladatel: Tate gallery / Carillion
konverze: 2000, autor: Herzog & de Meuron

zdroj: www.tate.org.uk foto: Anna Sigmundová

117.
✓     
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Battersea power station
Bankside, London, UK

objemový typ: gigantický objem + vertikály
charakteristika: turbínové hala přesahující běžné 
rozměry, symetrie
typ adaptace: konverze
koncept: velkorysý řízený mixed-use development

původní funkce: uhelná elektrárna
původní název / investor:  London Power Company
původní stavba: 1933, 1948, autor:  Sir Giles Gilbert 
Scott

nová funkce: Battersea power station
investor / zakladatel: Permodalan Nasional Berhad
konverze: od 2014 , autor: Rafael Vinoly architects, 
WilkinsonEyre
památková ochrana: Grade II*

zdroj: wikipedia, www.batterseapowerstation.co.uk foto: Daily Mail / Fox

Londýnská elektrárna Battersea se nachází při jižním 
břehu řeky Temže. Stavba samotná a prostranství 
kolem ní bylo opuštěno po 35 let.
Budova je složená ze dvou elektráren, postavených 
postupně ve 30. a 50. letech 20. století (zpoždění bylo 
způsobeno válkou). Její stavbu provázely protesty, 
které měly za následek inovativní návrh filtrů a čističů 
vzduchu pro zmírnění negativních dopadů na ovzduší. 
Po dokončení se s budovy s čtyřmi komíny stala ikona 
- podoba továrny se stala symbolem energetického 
průmyslu. Od ukončení provozu v roce 1983 se střídali 
vlastníci i plány na její přestavbu - dluhy a náklady 
podmíněné výstavbou metra i blízkostí vody učinily 
z rozvoje místa opravdovou výzvu - stavba během let 
významně zchátrala. V roce 2012 byla odkoupena 
Malayským fondem PNB za 1.6 bilionů liber - šlo o 
nejvyšší britskou realitní akvizici všech dob. Od roku 
2014 je elektrárna a její okolí přestavováno na novou 
čtvrť. První fáze, spočívající především v bytových no-
vostavbách, byla dokončena v roce 2017. Druhá fáze - 
konverze samotné elektrárny - právě probíhá, hotovo 
by mělo být v roce 2021. Výsledkem by měla být dvě 
ohromná komerčně - administrativní centra v bývalých 
turbínových halách, doplněná foodcourtem, velkým 
sálem, bytovým komplexem na střeše a výtahem, jež 
učiní rozhlednu z jednoho z komínů.

118.
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tab

„tvrdé“ „měkké“ (soc.) „tvrdé“ „měkké“ (soc.)

ŠK
ÁL

A
težba / skládka / 
hutnictví / 
energetika / 
výroba a sklad 
plynu / průmysl 
stavebních hmot 
/ námořní 

komplex / soustava / 
solitér

věcné / stavitelsky 
řemeslné / 
architektonizované

centrum sídla 
(města - vsi) / okraj 
sídla (města - vsi) / 
krajina / přístav / 
nábřeží / dopravní 
uzel / voda

pravoúhlá / kruhová 
/ amorfní / 
kombinace

malé / střední / 
velké / gigantické

uzavřená / 
perforovaná / volná 
/ kombinace

ocel / železobeton / 
zdivo / kámen / 
smíšené / jiné

vertikála / 
horizontála / 
kompaktní objem / 
rozvolněná 
kompozice

dominanta / 
monumentalita / 
ikona / vztažný bod 
/ významné území

recyklace / iniciace 
/ zpřístupnění / 
renovace / 
regenerace / 
konverze

rekreace // park // 
jezero // rozhledna 
// kultura // muzeum 
// umělecký objekt 
// společenské 
využití // kostel // 
sport / zemědělství 

komplex / soustava 
/ solitér / solitér v 
novém komplexu

utilitární řešení / 
konvenční řešení / 
kreativní řešení / 
inovativní řešení

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

jednorázový / 
dočasný / 
opakovaný / trvalý / 
vratný

těžba dílo v krajině

001 těžba hnědouhelný důl komplex ne věcné město
okraj města, 
hnědouhelná pánev amorfní gigantické - -

rozvolněná 
kompozice významné území objem - prázdno Olbersdorfer See

zpřístupnění  
regenerace

rekreace jezero 
turistický cíl

návrat post-
industriální krajiny 
lidem a přírodě

kontaminace 
environmentální 
zátěž

ekonomická 
náročnost

lokalita v 
centru města 
dopravní 
dostupnost

lokální význam 
turistický potenciál komplex konvenční řešení zásadní zásadní trvalý ozdravení krajiny

002 těžba hnědouhelný důl komplex ne věcné venkov
okraj vsi, 
hnědouhelná pánev amorfní gigantické - -

rozvolněná 
kompozice významné území objem - prázdno IBA – terasy a jezero Ilse

zpřístupnění 
regenerace rekreace jezero

návrat post-
industriální krajiny 
lidem a přírodě

kontaminace 
environmentální 
zátěž

ekonomická 
náročnost

v srdci 
přírody turistický potenciál komplex konvenční řešení zásadní zásadní trvalý ozdravení krajiny

003 těžba hnědouhelný důl komplex ne věcné město / venkov
okraj města, 
hnědouhelná pánev amorfní gigantické - -

rozvolněná 
kompozice významné území objem - prázdno Jezero Most

zpřístupnění 
regenerace rekreace jezero

návrat post-
industriální krajiny 
lidem a přírodě

kontaminace 
environmentální 
zátěž

ekonomická 
náročnost

lokalita u 
města turistický potenciál komplex utilitární řešení zásadní zásadní trvalý ozdravení krajiny

skládka, těžba dílo v krajině

004 težba
halda 
černouhelného dolu komplex

ano UNESCO 
(území) věcné venkov okraj města amorfní velké - jiné - hlušina kompaktní objem vztažný bod, ikona objem - plno

Piste d´ Edgar Grospiron: Terril 
n°42 (Bassin minier)

regenerace 
konverze

rekreace sport 
lyžařský svah

návrat post-
industriální krajiny 
lidem a přírodě

kontaminace 
environmentální 
zátěž  nedostatek 
sněhu viditelnost lokální význam

paměť lokality poptávka 
po nové funkci v místě solitér kreativní řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý vratný ozdravení krajiny

005 skládka skládka solitér v komplexu ne věcné město širší centrum města kruhová - kužel velké - jiné - stavební suť kompaktní objem vztažný bod, ikona objem - plno Hammarbybacken
regenerace 
konverze

rekreace sport 
lyžařský svah

návrat post-
industriální krajiny 
lidem a přírodě

kontaminace 
environmentální 
zátěž 

lokalita v 
centru města 
forma 
nahrává nové 
funkci 
dopravní 
dostupnost

dopravní dostupnost 
lokální význam solitér kreativní řešení středně intenzivní minimální trvalý vratný ozdravení krajiny

006 těžba výsypka dolu komplex ne věcné venkov venkovská krajina kruhová - kužel gigantické - jiné - hlušina kompaktní objem významné území objem - plno TerVigne: le vignoble d'Herlaimont
regenerace 
konverze zemědělství

znovuvyužití území 
produkcí

kontaminace 
environmentální 
zátěž 

stín původního 
využití

 forma 
nahrává nové 
funkci

samovolná rekultivace 
krajiny solitér konvenční řešení minimální minimální trvalý vratný

návrat užitných kvalit 
území

007 skládka skládka komplex ne věcné venkov

krajina neobydlené 
území ve velmi 
hustě obydlené 
oblasti

kruhová - soustava 
kuželů gigantické - jiné - odpadky

rozvolněná 
kompozice významné území objem - plno Fresh kills park

zpřístupnění 
regenerace rekreace park

regenerace území 
znehodnoceného 
člověkem

kontaminace 
environmentální 
zátěž  toxicita 
skládky

stín původního 
využití, 
ekonomická 
náročnost

vazby na 
město

občanský tlak na 
regeneraci území 
příkladné řešení 
environmentálních 
problémů komplex inovativní řešení zásadní zásadní trvalý

komplexní 
dlouhodobé řešení 
regenerace území, 
vytápění 
skládkovými plyny

008 těžba výsypka dolu komplex ne věcné venkov krajina kruhová - kužel gigantické - jiné - hlušina kompaktní objem významné území objem - plno Kopistská výsypka
zpřístupněnÍ 
regenerace rekreace park

regenerace území 
znehodnoceného 
člověkem

kontaminace 
environmentální 
zátěž výluhy 
zatopená území

stín původního 
využití, 
ekonomická 
náročnost

 v srdci 
přírody

samovolná rekultivace 
krajiny komplex utilitární řešení středně intenzivní zásadní trvalý

komplexní 
dlouhodobé řešení 
regenerace území

těžba velké stroje

009 těžba
těžní vež, 
černouhelný důl komplex ano NKP

architektonizované / 
stavitelsky řemeslné město širší centrum města

pravoúhlá 
(příhradová 
ocelová konstrukce 
+ budova strojovny) střední volná ocel zdivo vertikála

dominanta / vztažný 
bod velké stroje Důl Michal, těžní věž

zpřístupnění   areál 
renovace objekt muzeum 

zachování stavu v 
momentě ukončení 
provozu, 
dochování 
strojního vybavení

degradace 
materiálu netvoří 
vnitřní prostor

kvalitní 
stavební 
provedení - 
odolnost

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota občanský tlak 
na regeneraci území 
turistický potenciál  
paměť lokality komplex konvenční řešení minimální minimální trvalý vratný reutilizace

010 těžba
těžní vež, 
černouhelný důl komplex ano částečně

architektonizované / 
stavitelsky řemeslné venkov

krajina mezi 
vesnicemi, 
černouhelné 
naleziště

pravoúhlá 
(příhradová 
ocelová konstrukce 
+ budova strojovny) velké volná

kombinace 
železobeton ocel 
zdivo vertikála významné území velké stroje

Muzeum a důl Wendel, těžní věže 
na jámě č. 2 a č.3

zpřístupnění   areál 
zpřístupnění   
objekt muzeum

turistický cíl, 
výrazná 
novostavba vedle 
zachovaného 
území

degradace 
materiálu 
rozlehlost areálu 

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
vandalismus

kvalitní 
stavební 
provedení - 
odolnost

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota komplex konvenční řešení minimální středně intenzivní trvalý vratný reutilizace

011 těžba

těžní vež, 
černouhelný důl, 
koksárna komplex ano UNESCO architektonizované město okraj města

pravoúhlá (masivní 
rozkročená věž) gigantické volná

kombinace ocel 
zdivo vertikála

dominanta / ikona / 
významné území velké stroje Zeche Zollverein, těžní věž

zpřístupnění 
renovace objekt 
regenerace areál

kultura design 
rekreace park 
turistický cíl

přiznání role 
dominanty a ikony; 
centrum umění, 
kultury, designu

degradace 
materiálu netvoří 
vnitřní prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

kvalitní 
stavební 
provedení - 
odolnost

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota jinakost jako 
marketing součást 
cenného celku turistický 
potenciál komplex kreativní řešení minimální zásadní trvalý reutilizace

012 těžba
těžní vež, 
černouhelný důl komplex ano KP architektonizované venkov okraj vsi

pravoúhlá 
(skeletová věž) střední perforovaná železobeton vertikála dominanta velké stroje Věž Kukla - Permonium

zpřístupnění 
renovace objekt 
regenerace areál

muzeum rekreace 
volnočasový park 

zachování 
podstaty, 
dominanta v 
zábavním parku, 
turistický cíl

ekonomická 
náročnost 
adaptace

vazby na 
město

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota jinakost jako 
marketing turistický 
potenciál komplex konvenční řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

013 těžba
těžní veže, 
černouhelný důl komplex ne stavitelsky řemeslné město širší centrum města

pravoúhlá (dvojice 
věží) velké volná ocel vertikála

dominanta / vztažný 
bod velké stroje Genk C-Mine; C-Mine expeditie

konverze objekt 
konverze areál

kultura rekreace 
rozhledna

dominanta, 
rozhledna, trasa 
skrze věž; nové 
důležité místo ve 
městě; centrum 
umění, kultury, 
designu

degradace 
materiálu

ekonomická 
náročnost 
adaptace

lokalita v 
centru města

jinakost jako marketing 
turistický potenciál komplex inovativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

014 těžba těžní vež, důl solitér ne věcné venkov krajina - okraj vsi
pravoúhlá (vetikální 
kompaktní kvádr) střední kombinace železobeton vertikála dominanta velké stroje Ścianka wspinaczkowa Szyb Nowy konverze objekt sport lezecká stěna

pozůstatek = jediný 
solitér - symbol 
původní funkce, 
nová funkce na 
míru objemové 
charakteristice demolice

lokalita - malá 
ves

turistický potenciál  
paměť lokality forma 
nahrává nové funkci solitér kreativní řešení středně intenzivní zásadní trvalý reutilizace

015 těžba těžní vež, důl solitér stavitelsky řemeslné město širší centrum města

pravoúhlá 
(příhradová 
ocelová konstrukce 
+ budova strojovny) střední kombinace

kombinace ocel 
železobeton vertikála dominanta / ikona velké stroje Consol 4 Gelsenkirchen konverze objekt kultura hudba

konverze - 
důmyslné využití 
prostor, expozice 
technického 
vybavení

přílišná 
monumentalita

lokální 
význam

občanský tlak na 
regeneraci území solitér kreativní řešení zásadní středně intenzivní trvalý reutilizace

hutnictví, 
energetika, 
chemie velké stroje

016
výroba a sklad 
plynu

výroba a sklad 
plynu komplex ano věcné město

na poloostrově u 
jezera - voda

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice ikona velké stroje Seattle Gas Works Park

zpřístupnění, 
regenerace - 
přírodní procesy rekreace park

dominanta v parku, 
kontrast, prostor = 
rekreace

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa netvoří 
vnitřní prostor 
environmentální 
zátěž

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

přístav / voda 
- budoucí 
nábřeží

občanský tlak na 
regeneraci území 
symbol vazby na město 
příkladné řešení 
environmentálních 
problémů rozlehlost 
(územní rezerva)  
paměť lokality solitér soustava inovativní řešení minimální zásadní trvalý

reutilizace, nová 
zeleň ve městě, 
bioremediace

017 hutnictví hutě, vysoké pece komplex ano věcné město
okraj města, oblast 
těžby černého uhlí

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice významné území velké stroje Landschaftpark Duisburg-Nord

zpřístupnění   
objekt regenerace 
areál rekreace park

přirozená sukcese 
zeleně, dominanta 
v parku, variabilita 
rekreačních funkcí

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa netvoří 
vnitřní prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
stín původního 
využití

dochovalost 
původnost 
součást 
cenného 
celku

součást 
regenerovaného 
komplexu, posílení 
identity obyvatelstva 
rozlehlost (územní 
rezerva) příkladné 
řešení komplex inovativní řešení minimální středně intenzivní trvalý vratný

reutilizace,  nová 
zeleň ve městě, 
fytoremediace, 
vodní hospodářství

018 hutnictví hutě, vysoké pece ano věcné město
centrum srdce 
města

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice významné území velké stroje Nižní Tagil

zpřístupnění, 
regenerace - 
industriální park, 
muzeum muzeum park

zpřístupnění, 
přirozená sukcese, 
showcase

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa rozlehlost 
netvoří vnitřní 
prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
stín původního 
využití  
vandalismus

 součást 
cenného 
celku 
dochovalost 
původnost

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota turistický 
potenciál komplex inovativní řešení minimální minimální trvalý vratný reutilizace

019 hutnictví hutě, vysoké pece ano UNESCO věcné město
centrum srdce 
města

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice

dominanta / 
monumentalita / 
významné území velké stroje Völklingen

zpřístupnění, 
renovace - 
muzeum muzeum

představení 
"dokonalé" 
industriální krajiny

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa rozlehlost 
netvoří vnitřní 
prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
stín původního 
využití

dochovalost 
původnost 
součást 
cenného 
celku

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota turistický 
potenciál komplex inovativní řešení minimální minimální trvalý reutilizace

020 hutnictví hutě, vysoké pece komplex ano věcné město
průmyslový přístav 
voda

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice dominanta velké stroje Yawata

zpřístupnění, 
renovace - 
muzeum muzeum didaktika, očištění

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa  obklopeno 
funkčním 
průmyslem 
netvoří vnitřní 
prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

dochovalost 
původnost

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota symbol v 
místě pokračující 
produkce turistický 
potenciál soustava inovativní řešení středně intenzivní minimální trvalý reutilizace

jediná 
opravdová 
renovace 
vysoké pece

021 hutnictví hutě, vysoké pece komplex
ano monument 
historique věcné venkov

městečko u řeky 
voda

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice významné území velké stroje Uckange

 zpřístupnění, 
renovace - 
volnočasový park volnočasový park

industriální 
zahrada, 
zpřístupnění, 
mozaika funkcí

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa netvoří 
vnitřní prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
stín původního 
využití

dochovalost 
původnost

rozlehlost (územní 
rezerva) turistický 
potenciál komplex inovativní řešení minimální středně intenzivní trvalý reutilizace

022 hutnictví hutě, vysoké pece komplex
ano monument 
historique věcné město centrum města

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice vztažný bod velké stroje Sloss Furnaces

zpřístupnění, 
renovace - 
muzeum, 
vzdělávání park vzdělávání

umístění funkce 
související s 
historií místa

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa netvoří 
vnitřní prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
stín původního 
využití

lokalita v 
centru města

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota turistický 
potenciál komplex inovativní řešení minimální středně intenzivní trvalý

reutilizace, 
vzdělávání

023 hutnictví hutě, vysoké pece komplex ano věcné město

širší centrum města 
- u řeky - voda 
oblast těžby 
černého uhlí

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice

dominanta / 
monumentalita / 
významné území velké stroje Steel stacks Bethlehem

 zpřístupnění, 
renovace - 
volnočasový park kultura rekreace 

dominanta a pýcha, 
osvětlení, trasa pro 
přiblížení 
ocelového stroje - 
nová struktura jako 
uvozovky

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa netvoří 
vnitřní prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
stín původního 
využití

vazby na 
město přístav 
/ voda 
součást 
cenného 
celku

identifikace komunitní 
identity lokální význam soustava kreativní řešení středně intenzivní zásadní trvalý reutilizace

024 hutnictví hutě, vysoké pece ano věcné město
průmyslový přístav 
voda

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice dominanta velké stroje Altos Hornos Sagunto

konverze - úpravy 
v objemu strojů rekreace rozhledna solitér, výhled

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa netvoří 
vnitřní prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

lokalita - 
přístav

turistický potenciál 
přístav / voda solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

ROZSAH
TYP 
PRŮMYSLU

ADAPTACE

TYP ADAPTACE  NOVÁ FUNKCE

MÍRA ZÁSAHU - 
CELKOVĚ V 
AREÁLU

ŽIVOTNOST 
ZÁSAHU (či jeho 
AMBICE)

EKO - PRINCIPY 
APLIKOVANÉ PŘI 
ŘEŠENÍ

ARCHITEKTO
NICKÝ 
FENOMÉN 
(estetický) / 
ZAJÍMAVOSTKONCEPTOBJEMOVÝ TYP

CHARAKTERISTIKA
: UPŘESNĚNÍ 
LOKALIZACE

CHARAKTERISTIKA
: OBJEM a 
GEOMETRIE

CHARAKTERISTIKA
: MĚŘÍTKO 
OBJEKTU

PŘÍLEŽITOST PRO NOVÉ VYUŽITÍLIMIT PRO NOVÉ VYUŽITÍ
PŮVODNÍ OBJEKT

NÁZEV (NOVĚ VYUŽITO)ČÍSLO PROJEKTU

MÍRA PŘÍMÝCH 
(STAVEBNÍCH) 
ZÁSAHŮ DO 
OBJEMU 
OBJEKTUROZSAH

LOKALIZACE:   
MĚSTO / VENKOV

PAMÁTKOVÁ 
OCHRANAPŮVODNÍ VYUŽITÍ

ARCHITEKTONICKÉ 
AMBICE 
PŮVODNÍHO 
NÁVRHU

CHARAKTERISTIKA
: PROPUSTNOST 
KONSTRUKCE

CHARAKTERISTIKA
: PŘEVLÁDAJÍCÍ 
MATERIÁL

CHARAKTERISTIKA
: KOMPOZICE

CHARAKTERISTIKA
: PŮSOBENÍ V 
KRAJINĚ

MÍRA 
KREATIVITY

POSUZOVANÁ 
KATEGORIE
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tab

„tvrdé“ „měkké“ (soc.) „tvrdé“ „měkké“ (soc.)

ŠK
ÁL

A

težba / skládka / 
hutnictví / 
energetika / 
výroba a sklad 
plynu / průmysl 
stavebních hmot 
/ námořní 

komplex / soustava / 
solitér

věcné / stavitelsky 
řemeslné / 
architektonizované

centrum sídla 
(města - vsi) / okraj 
sídla (města - vsi) / 
krajina / přístav / 
nábřeží / dopravní 
uzel / voda

pravoúhlá / kruhová 
/ amorfní / 
kombinace

malé / střední / 
velké / gigantické

uzavřená / 
perforovaná / volná 
/ kombinace

ocel / železobeton / 
zdivo / kámen / 
smíšené / jiné

vertikála / 
horizontála / 
kompaktní objem / 
rozvolněná 
kompozice

dominanta / 
monumentalita / 
ikona / vztažný bod 
/ významné území

recyklace / iniciace 
/ zpřístupnění / 
renovace / 
regenerace / 
konverze

rekreace // park // 
jezero // rozhledna 
// kultura // muzeum 
// umělecký objekt 
// společenské 
využití // kostel // 
sport / zemědělství 

komplex / soustava 
/ solitér / solitér v 
novém komplexu

utilitární řešení / 
konvenční řešení / 
kreativní řešení / 
inovativní řešení

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

jednorázový / 
dočasný / 
opakovaný / trvalý / 
vratný

těžba dílo v krajině

001 těžba hnědouhelný důl komplex ne věcné město
okraj města, 
hnědouhelná pánev amorfní gigantické - -

rozvolněná 
kompozice významné území objem - prázdno Olbersdorfer See

zpřístupnění  
regenerace

rekreace jezero 
turistický cíl

návrat post-
industriální krajiny 
lidem a přírodě

kontaminace 
environmentální 
zátěž

ekonomická 
náročnost

lokalita v 
centru města 
dopravní 
dostupnost

lokální význam 
turistický potenciál komplex konvenční řešení zásadní zásadní trvalý ozdravení krajiny

002 těžba hnědouhelný důl komplex ne věcné venkov
okraj vsi, 
hnědouhelná pánev amorfní gigantické - -

rozvolněná 
kompozice významné území objem - prázdno IBA – terasy a jezero Ilse

zpřístupnění 
regenerace rekreace jezero

návrat post-
industriální krajiny 
lidem a přírodě

kontaminace 
environmentální 
zátěž

ekonomická 
náročnost

v srdci 
přírody turistický potenciál komplex konvenční řešení zásadní zásadní trvalý ozdravení krajiny

003 těžba hnědouhelný důl komplex ne věcné město / venkov
okraj města, 
hnědouhelná pánev amorfní gigantické - -

rozvolněná 
kompozice významné území objem - prázdno Jezero Most

zpřístupnění 
regenerace rekreace jezero

návrat post-
industriální krajiny 
lidem a přírodě

kontaminace 
environmentální 
zátěž

ekonomická 
náročnost

lokalita u 
města turistický potenciál komplex utilitární řešení zásadní zásadní trvalý ozdravení krajiny

skládka, těžba dílo v krajině

004 težba
halda 
černouhelného dolu komplex

ano UNESCO 
(území) věcné venkov okraj města amorfní velké - jiné - hlušina kompaktní objem vztažný bod, ikona objem - plno

Piste d´ Edgar Grospiron: Terril 
n°42 (Bassin minier)

regenerace 
konverze

rekreace sport 
lyžařský svah

návrat post-
industriální krajiny 
lidem a přírodě

kontaminace 
environmentální 
zátěž  nedostatek 
sněhu viditelnost lokální význam

paměť lokality poptávka 
po nové funkci v místě solitér kreativní řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý vratný ozdravení krajiny

005 skládka skládka solitér v komplexu ne věcné město širší centrum města kruhová - kužel velké - jiné - stavební suť kompaktní objem vztažný bod, ikona objem - plno Hammarbybacken
regenerace 
konverze

rekreace sport 
lyžařský svah

návrat post-
industriální krajiny 
lidem a přírodě

kontaminace 
environmentální 
zátěž 

lokalita v 
centru města 
forma 
nahrává nové 
funkci 
dopravní 
dostupnost

dopravní dostupnost 
lokální význam solitér kreativní řešení středně intenzivní minimální trvalý vratný ozdravení krajiny

006 těžba výsypka dolu komplex ne věcné venkov venkovská krajina kruhová - kužel gigantické - jiné - hlušina kompaktní objem významné území objem - plno TerVigne: le vignoble d'Herlaimont
regenerace 
konverze zemědělství

znovuvyužití území 
produkcí

kontaminace 
environmentální 
zátěž 

stín původního 
využití

 forma 
nahrává nové 
funkci

samovolná rekultivace 
krajiny solitér konvenční řešení minimální minimální trvalý vratný

návrat užitných kvalit 
území

007 skládka skládka komplex ne věcné venkov

krajina neobydlené 
území ve velmi 
hustě obydlené 
oblasti

kruhová - soustava 
kuželů gigantické - jiné - odpadky

rozvolněná 
kompozice významné území objem - plno Fresh kills park

zpřístupnění 
regenerace rekreace park

regenerace území 
znehodnoceného 
člověkem

kontaminace 
environmentální 
zátěž  toxicita 
skládky

stín původního 
využití, 
ekonomická 
náročnost

vazby na 
město

občanský tlak na 
regeneraci území 
příkladné řešení 
environmentálních 
problémů komplex inovativní řešení zásadní zásadní trvalý

komplexní 
dlouhodobé řešení 
regenerace území, 
vytápění 
skládkovými plyny

008 těžba výsypka dolu komplex ne věcné venkov krajina kruhová - kužel gigantické - jiné - hlušina kompaktní objem významné území objem - plno Kopistská výsypka
zpřístupněnÍ 
regenerace rekreace park

regenerace území 
znehodnoceného 
člověkem

kontaminace 
environmentální 
zátěž výluhy 
zatopená území

stín původního 
využití, 
ekonomická 
náročnost

 v srdci 
přírody

samovolná rekultivace 
krajiny komplex utilitární řešení středně intenzivní zásadní trvalý

komplexní 
dlouhodobé řešení 
regenerace území

těžba velké stroje

009 těžba
těžní vež, 
černouhelný důl komplex ano NKP

architektonizované / 
stavitelsky řemeslné město širší centrum města

pravoúhlá 
(příhradová 
ocelová konstrukce 
+ budova strojovny) střední volná ocel zdivo vertikála

dominanta / vztažný 
bod velké stroje Důl Michal, těžní věž

zpřístupnění   areál 
renovace objekt muzeum 

zachování stavu v 
momentě ukončení 
provozu, 
dochování 
strojního vybavení

degradace 
materiálu netvoří 
vnitřní prostor

kvalitní 
stavební 
provedení - 
odolnost

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota občanský tlak 
na regeneraci území 
turistický potenciál  
paměť lokality komplex konvenční řešení minimální minimální trvalý vratný reutilizace

010 těžba
těžní vež, 
černouhelný důl komplex ano částečně

architektonizované / 
stavitelsky řemeslné venkov

krajina mezi 
vesnicemi, 
černouhelné 
naleziště

pravoúhlá 
(příhradová 
ocelová konstrukce 
+ budova strojovny) velké volná

kombinace 
železobeton ocel 
zdivo vertikála významné území velké stroje

Muzeum a důl Wendel, těžní věže 
na jámě č. 2 a č.3

zpřístupnění   areál 
zpřístupnění   
objekt muzeum

turistický cíl, 
výrazná 
novostavba vedle 
zachovaného 
území

degradace 
materiálu 
rozlehlost areálu 

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
vandalismus

kvalitní 
stavební 
provedení - 
odolnost

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota komplex konvenční řešení minimální středně intenzivní trvalý vratný reutilizace

011 těžba

těžní vež, 
černouhelný důl, 
koksárna komplex ano UNESCO architektonizované město okraj města

pravoúhlá (masivní 
rozkročená věž) gigantické volná

kombinace ocel 
zdivo vertikála

dominanta / ikona / 
významné území velké stroje Zeche Zollverein, těžní věž

zpřístupnění 
renovace objekt 
regenerace areál

kultura design 
rekreace park 
turistický cíl

přiznání role 
dominanty a ikony; 
centrum umění, 
kultury, designu

degradace 
materiálu netvoří 
vnitřní prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

kvalitní 
stavební 
provedení - 
odolnost

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota jinakost jako 
marketing součást 
cenného celku turistický 
potenciál komplex kreativní řešení minimální zásadní trvalý reutilizace

012 těžba
těžní vež, 
černouhelný důl komplex ano KP architektonizované venkov okraj vsi

pravoúhlá 
(skeletová věž) střední perforovaná železobeton vertikála dominanta velké stroje Věž Kukla - Permonium

zpřístupnění 
renovace objekt 
regenerace areál

muzeum rekreace 
volnočasový park 

zachování 
podstaty, 
dominanta v 
zábavním parku, 
turistický cíl

ekonomická 
náročnost 
adaptace

vazby na 
město

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota jinakost jako 
marketing turistický 
potenciál komplex konvenční řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

013 těžba
těžní veže, 
černouhelný důl komplex ne stavitelsky řemeslné město širší centrum města

pravoúhlá (dvojice 
věží) velké volná ocel vertikála

dominanta / vztažný 
bod velké stroje Genk C-Mine; C-Mine expeditie

konverze objekt 
konverze areál

kultura rekreace 
rozhledna

dominanta, 
rozhledna, trasa 
skrze věž; nové 
důležité místo ve 
městě; centrum 
umění, kultury, 
designu

degradace 
materiálu

ekonomická 
náročnost 
adaptace

lokalita v 
centru města

jinakost jako marketing 
turistický potenciál komplex inovativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

014 těžba těžní vež, důl solitér ne věcné venkov krajina - okraj vsi
pravoúhlá (vetikální 
kompaktní kvádr) střední kombinace železobeton vertikála dominanta velké stroje Ścianka wspinaczkowa Szyb Nowy konverze objekt sport lezecká stěna

pozůstatek = jediný 
solitér - symbol 
původní funkce, 
nová funkce na 
míru objemové 
charakteristice demolice

lokalita - malá 
ves

turistický potenciál  
paměť lokality forma 
nahrává nové funkci solitér kreativní řešení středně intenzivní zásadní trvalý reutilizace

015 těžba těžní vež, důl solitér stavitelsky řemeslné město širší centrum města

pravoúhlá 
(příhradová 
ocelová konstrukce 
+ budova strojovny) střední kombinace

kombinace ocel 
železobeton vertikála dominanta / ikona velké stroje Consol 4 Gelsenkirchen konverze objekt kultura hudba

konverze - 
důmyslné využití 
prostor, expozice 
technického 
vybavení

přílišná 
monumentalita

lokální 
význam

občanský tlak na 
regeneraci území solitér kreativní řešení zásadní středně intenzivní trvalý reutilizace

hutnictví, 
energetika, 
chemie velké stroje

016
výroba a sklad 
plynu

výroba a sklad 
plynu komplex ano věcné město

na poloostrově u 
jezera - voda

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice ikona velké stroje Seattle Gas Works Park

zpřístupnění, 
regenerace - 
přírodní procesy rekreace park

dominanta v parku, 
kontrast, prostor = 
rekreace

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa netvoří 
vnitřní prostor 
environmentální 
zátěž

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

přístav / voda 
- budoucí 
nábřeží

občanský tlak na 
regeneraci území 
symbol vazby na město 
příkladné řešení 
environmentálních 
problémů rozlehlost 
(územní rezerva)  
paměť lokality solitér soustava inovativní řešení minimální zásadní trvalý

reutilizace, nová 
zeleň ve městě, 
bioremediace

017 hutnictví hutě, vysoké pece komplex ano věcné město
okraj města, oblast 
těžby černého uhlí

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice významné území velké stroje Landschaftpark Duisburg-Nord

zpřístupnění   
objekt regenerace 
areál rekreace park

přirozená sukcese 
zeleně, dominanta 
v parku, variabilita 
rekreačních funkcí

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa netvoří 
vnitřní prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
stín původního 
využití

dochovalost 
původnost 
součást 
cenného 
celku

součást 
regenerovaného 
komplexu, posílení 
identity obyvatelstva 
rozlehlost (územní 
rezerva) příkladné 
řešení komplex inovativní řešení minimální středně intenzivní trvalý vratný

reutilizace,  nová 
zeleň ve městě, 
fytoremediace, 
vodní hospodářství

018 hutnictví hutě, vysoké pece ano věcné město
centrum srdce 
města

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice významné území velké stroje Nižní Tagil

zpřístupnění, 
regenerace - 
industriální park, 
muzeum muzeum park

zpřístupnění, 
přirozená sukcese, 
showcase

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa rozlehlost 
netvoří vnitřní 
prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
stín původního 
využití  
vandalismus

 součást 
cenného 
celku 
dochovalost 
původnost

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota turistický 
potenciál komplex inovativní řešení minimální minimální trvalý vratný reutilizace

019 hutnictví hutě, vysoké pece ano UNESCO věcné město
centrum srdce 
města

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice

dominanta / 
monumentalita / 
významné území velké stroje Völklingen

zpřístupnění, 
renovace - 
muzeum muzeum

představení 
"dokonalé" 
industriální krajiny

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa rozlehlost 
netvoří vnitřní 
prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
stín původního 
využití

dochovalost 
původnost 
součást 
cenného 
celku

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota turistický 
potenciál komplex inovativní řešení minimální minimální trvalý reutilizace

020 hutnictví hutě, vysoké pece komplex ano věcné město
průmyslový přístav 
voda

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice dominanta velké stroje Yawata

zpřístupnění, 
renovace - 
muzeum muzeum didaktika, očištění

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa  obklopeno 
funkčním 
průmyslem 
netvoří vnitřní 
prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

dochovalost 
původnost

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota symbol v 
místě pokračující 
produkce turistický 
potenciál soustava inovativní řešení středně intenzivní minimální trvalý reutilizace

jediná 
opravdová 
renovace 
vysoké pece

021 hutnictví hutě, vysoké pece komplex
ano monument 
historique věcné venkov

městečko u řeky 
voda

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice významné území velké stroje Uckange

 zpřístupnění, 
renovace - 
volnočasový park volnočasový park

industriální 
zahrada, 
zpřístupnění, 
mozaika funkcí

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa netvoří 
vnitřní prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
stín původního 
využití

dochovalost 
původnost

rozlehlost (územní 
rezerva) turistický 
potenciál komplex inovativní řešení minimální středně intenzivní trvalý reutilizace

022 hutnictví hutě, vysoké pece komplex
ano monument 
historique věcné město centrum města

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice vztažný bod velké stroje Sloss Furnaces

zpřístupnění, 
renovace - 
muzeum, 
vzdělávání park vzdělávání

umístění funkce 
související s 
historií místa

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa netvoří 
vnitřní prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
stín původního 
využití

lokalita v 
centru města

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota turistický 
potenciál komplex inovativní řešení minimální středně intenzivní trvalý

reutilizace, 
vzdělávání

023 hutnictví hutě, vysoké pece komplex ano věcné město

širší centrum města 
- u řeky - voda 
oblast těžby 
černého uhlí

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice

dominanta / 
monumentalita / 
významné území velké stroje Steel stacks Bethlehem

 zpřístupnění, 
renovace - 
volnočasový park kultura rekreace 

dominanta a pýcha, 
osvětlení, trasa pro 
přiblížení 
ocelového stroje - 
nová struktura jako 
uvozovky

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa netvoří 
vnitřní prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
stín původního 
využití

vazby na 
město přístav 
/ voda 
součást 
cenného 
celku

identifikace komunitní 
identity lokální význam soustava kreativní řešení středně intenzivní zásadní trvalý reutilizace

024 hutnictví hutě, vysoké pece ano věcné město
průmyslový přístav 
voda

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice dominanta velké stroje Altos Hornos Sagunto

konverze - úpravy 
v objemu strojů rekreace rozhledna solitér, výhled

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa netvoří 
vnitřní prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

lokalita - 
přístav

turistický potenciál 
přístav / voda solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

ROZSAH
TYP 
PRŮMYSLU

ADAPTACE

TYP ADAPTACE  NOVÁ FUNKCE

MÍRA ZÁSAHU - 
CELKOVĚ V 
AREÁLU

ŽIVOTNOST 
ZÁSAHU (či jeho 
AMBICE)

EKO - PRINCIPY 
APLIKOVANÉ PŘI 
ŘEŠENÍ

ARCHITEKTO
NICKÝ 
FENOMÉN 
(estetický) / 
ZAJÍMAVOSTKONCEPTOBJEMOVÝ TYP

CHARAKTERISTIKA
: UPŘESNĚNÍ 
LOKALIZACE

CHARAKTERISTIKA
: OBJEM a 
GEOMETRIE

CHARAKTERISTIKA
: MĚŘÍTKO 
OBJEKTU

PŘÍLEŽITOST PRO NOVÉ VYUŽITÍLIMIT PRO NOVÉ VYUŽITÍ
PŮVODNÍ OBJEKT

NÁZEV (NOVĚ VYUŽITO)ČÍSLO PROJEKTU

MÍRA PŘÍMÝCH 
(STAVEBNÍCH) 
ZÁSAHŮ DO 
OBJEMU 
OBJEKTUROZSAH

LOKALIZACE:   
MĚSTO / VENKOV

PAMÁTKOVÁ 
OCHRANAPŮVODNÍ VYUŽITÍ

ARCHITEKTONICKÉ 
AMBICE 
PŮVODNÍHO 
NÁVRHU

CHARAKTERISTIKA
: PROPUSTNOST 
KONSTRUKCE

CHARAKTERISTIKA
: PŘEVLÁDAJÍCÍ 
MATERIÁL

CHARAKTERISTIKA
: KOMPOZICE

CHARAKTERISTIKA
: PŮSOBENÍ V 
KRAJINĚ

MÍRA 
KREATIVITY

POSUZOVANÁ 
KATEGORIE
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tab

„tvrdé“ „měkké“ (soc.) „tvrdé“ „měkké“ (soc.)
ŠK

ÁL
A

težba / skládka / 
hutnictví / 
energetika / 
výroba a sklad 
plynu / průmysl 
stavebních hmot 
/ námořní 

komplex / soustava / 
solitér

věcné / stavitelsky 
řemeslné / 
architektonizované

centrum sídla 
(města - vsi) / okraj 
sídla (města - vsi) / 
krajina / přístav / 
nábřeží / dopravní 
uzel / voda

pravoúhlá / kruhová 
/ amorfní / 
kombinace

malé / střední / 
velké / gigantické

uzavřená / 
perforovaná / volná 
/ kombinace

ocel / železobeton / 
zdivo / kámen / 
smíšené / jiné

vertikála / 
horizontála / 
kompaktní objem / 
rozvolněná 
kompozice

dominanta / 
monumentalita / 
ikona / vztažný bod 
/ významné území

recyklace / iniciace 
/ zpřístupnění / 
renovace / 
regenerace / 
konverze

rekreace // park // 
jezero // rozhledna 
// kultura // muzeum 
// umělecký objekt 
// společenské 
využití // kostel // 
sport / zemědělství 

komplex / soustava 
/ solitér / solitér v 
novém komplexu

utilitární řešení / 
konvenční řešení / 
kreativní řešení / 
inovativní řešení

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

jednorázový / 
dočasný / 
opakovaný / trvalý / 
vratný

ROZSAH
TYP 
PRŮMYSLU

ADAPTACE

TYP ADAPTACE  NOVÁ FUNKCE

MÍRA ZÁSAHU - 
CELKOVĚ V 
AREÁLU

ŽIVOTNOST 
ZÁSAHU (či jeho 
AMBICE)

EKO - PRINCIPY 
APLIKOVANÉ PŘI 
ŘEŠENÍ

ARCHITEKTO
NICKÝ 
FENOMÉN 
(estetický) / 
ZAJÍMAVOSTKONCEPTOBJEMOVÝ TYP

CHARAKTERISTIKA
: UPŘESNĚNÍ 
LOKALIZACE

CHARAKTERISTIKA
: OBJEM a 
GEOMETRIE

CHARAKTERISTIKA
: MĚŘÍTKO 
OBJEKTU

PŘÍLEŽITOST PRO NOVÉ VYUŽITÍLIMIT PRO NOVÉ VYUŽITÍ
PŮVODNÍ OBJEKT

NÁZEV (NOVĚ VYUŽITO)ČÍSLO PROJEKTU

MÍRA PŘÍMÝCH 
(STAVEBNÍCH) 
ZÁSAHŮ DO 
OBJEMU 
OBJEKTUROZSAH

LOKALIZACE:   
MĚSTO / VENKOV

PAMÁTKOVÁ 
OCHRANAPŮVODNÍ VYUŽITÍ

ARCHITEKTONICKÉ 
AMBICE 
PŮVODNÍHO 
NÁVRHU

CHARAKTERISTIKA
: PROPUSTNOST 
KONSTRUKCE

CHARAKTERISTIKA
: PŘEVLÁDAJÍCÍ 
MATERIÁL

CHARAKTERISTIKA
: KOMPOZICE

CHARAKTERISTIKA
: PŮSOBENÍ V 
KRAJINĚ

MÍRA 
KREATIVITY

POSUZOVANÁ 
KATEGORIE

025 hutnictví hutě, vysoké pece komplex ano NKP věcné město

širší centrum 
města, nedaleko 
řeky - voda, oblast 
těžby černého uhlí

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice

dominanta / 
monumentalita / 
významné území velké stroje Dolní oblast Vítkovice

konverze areál 
konverze objekt 
nástavba

kultura muzeum 
společenské využití 
rozhledna turistický 
cíl

areál: zajištění 
životaschopnosti 
mozaikou funkcí, 
vysoká věž: 
přiznání a posílení 
kulturní hodnoty

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa netvoří 
vnitřní prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
obklopeno 
funkčním 
průmyslem 
vandalismus

vazby na 
město 
součást 
cenného 
celku

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota, součást 
regenerovaného 
komplexu komplex kreativní řešení zásadní středně intenzivní trvalý reutilizace

026 hutnictví hutě, vysoké pece komplex ano věcné město

širší centrum 
města, oblast těžby 
černého uhlí

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice

dominanta / 
významné území velké stroje Fundidora

konverze areál 
konverze objekt 
přístavba

kultura společenské 
využití muzeum

areál: zajištění 
životaschopnosti 
mozaikou funkcí, 
vysoká 
věž:dominanta a 
muzeijní exponát

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa netvoří 
vnitřní prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

vazby na 
město přístav 
/ voda 
součást 
cenného 
celku

součást 
regenerovaného 
komplexu  paměť 
lokality

solitér v novém 
komplexu inovativní řešení zásadní zásadní trvalý

reutilizace, nová 
zeleň ve městě

027 hutnictví hutě, vysoké pece komplex ano věcné město
okraj města, oblast 
těžby černého uhlí

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice významné území velké stroje Arbed

konverze areál 
renovace objekt 
začlenění do okolní 
zástavby

věda a vzdělání 
vědecký institut

areál: zajištění 
životaschopnosti 
mozaikou 
funkcí,vysoké věže 
zcela integrovány 
do nových struktur

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa odlehlá 
poloha netvoří 
vnitřní prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
obklopeno 
funkčním 
průmyslem

vazby na 
město přístav 
/ voda

součást 
regenerovaného 
komplexu, posílení 
identity obyvatelstva

solitér v novém 
komplexu inovativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

průmysl 
stavebních 
hmot

stroje / vertikály / 
nádoby

028

průmysl 
stavebních hmot 
výroba vápna šachtové pece komplex ano stavitelsky řemeslné venkov

krajina poblíž 
vápencového lomu, 
poblíž řeky - voda

kruhová soustava 
kuželů střední uzavřená kámen zdivo soustava vertikál ikona

velké stroje / 
vertikály Rüdesdorf museum park

zpřístupnění areál 
zpřístupnění objekt muzeum

zachování lokality, 
muzeum

odlehlá poloha 
netvoří vnitřní 
prostor

kvalitní 
stavební 
provedení - 
odolnost

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota komplex konvenční řešení minimální středně intenzivní trvalý reutilizace

029

průmysl 
stavebních hmot 
výroba vápna šachtové pece solitér ano KP stavitelsky řemeslné venkov krajina - okraj vsi

kruhová soustava 
kuželů malé uzavřená kámen zdivo vertikály vztažný bod

velké stroje / 
vertikály Berlova vápenka renovace objekt muzeum

zachování lokality, 
obnovení 
původního stavu, 
muzeum odlehlá poloha

lokální význam oficiálně 
uznaná kulturně - 
historická hodnota solitér konvenční řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý reutilizace

030

průmysl 
stavebních hmot 
výroba vápna šachtové pece soustava ne věcné venkov krajina

kruhová zříceniny 
vertikál šachet malé uzavřená kámen zdivo soustava vertikál vztažný bod

velké stroje / 
vertikály Hornos de calcinación

iniciace 
zpřístupnění   areál 
konverze objekt 
interpretace 
dominanta v krajině rekreace rozhledna

akcent - cíl výletů, 
vyhlídka, trasa

chátrání, špatný 
technický stav 
netvoří vnitřní 
prostor zapomnění

lokalita v 
srdci přírody

lokální význam paměť 
lokality soustava kreativní řešení minimální středně intenzivní trvalý reutilizace

031

průmysl 
stavebních hmot 
výroba cementu cementárna komplex ne věcné město okraj města voda

kombinace 
soustava rozličných 
objemů na 
vyvýšené konstrukci střední volná - uzavřená ocel

rozvolněná 
kompozice ikona / dominanta

velké stroje / 
vertikály / nádoby na 
volných konstrukcích Concrete plant Park

konverze areál 
očištění a 
interpretace 
renovace objekt 
dominanta rekreace park

akcent (červený 
nátěr) - dominanta 
pobřežního parku

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa 
environmentální 

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

přístav / voda 
vazby na 
město

jinakost viditelnost  
paměť lokality solitér soustava kreativní řešení středně intenzivní zásadní trvalý

reutilizace, nová 
zeleň ve městě

032

průmysl 
stavebních hmot 
výroba cementu cementárna komplex ne stavitelsky řemeslné město okraj města

kombinace složitá 
soustava objemů, 
válců, kvádrů střední uzavřená železobeton

rozvolněná 
kompozice / 
kompaktní objem ikona

velké stroje / 
vertikály / nádoby La Fábrica

konverze areál 
konverze objekt 
nová funkce a park

administrativa  
architektonický 
atelier bydlení

očištění a 
dokreslení 
romantického 
působení objemů, 
velkorysost, 
přirozená sukcese 
zeleně

kontaminace 
environmentální 
zátěž chátrání 
špatný technický 
stav

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

vazby na 
město

jinakost příkladné 
řešení 
environmentálních 
problémů  paměť 
lokality komplex inovativní řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý

reutilizace, nová 
zeleň ve městě

různé malé stroje

033 těžba
těžní stroj v 
hnědouhelném dole komplex ano věcné venkov krajina - okraj vsi

pravoúhlá 
horizontální 
příhradová 
konstrukce velké volná ocel horizontála ikona malé stroje Besucherbergwer F60 Lichterfeld

zpřístupnění objekt - 
malý stroj 
přirozený ve svém 
prostředí, 
regenerace areál rekreace muzeum

zpřístupnění 
nevšední struktury

degradace 
materiálu netvoří 
vnitřní prostor utilitárnost

jinakost lokální význam 
paměť lokality solitér konvenční řešení minimální zásadní trvalý reutilizace - symbol

034 námořní doprava přístavní jeřáb komplex ano věcné město
bývalý přístav 
velkoměsta - voda

pravoúhlá vertikální 
příhradová 
konstrukce střední volná ocel vertikála ikona malé stroje Grue Titan

renovace objekt 
regenerace území

rekreace umělecký 
objekt

symbol někdejší 
činnosti, ikona - 
viditelnost z dálky, 
akcent (žlutý nátěr)

degradace 
materiálu netvoří 
vnitřní prostor utilitárnost

viditelnost 
přístav / voda 

symbol lokální význam 
paměť lokality solitér konvenční řešení středně intenzivní zásadní trvalý reutilizace - symbol

035 námořní doprava přístavní jeřáb komplex ano věcné město
bývalý přístav 
velkoměsta - voda

pravoúhlá vertikální 
příhradová 
konstrukce střední volná ocel vertikála ikona / dominanta malé stroje La Carola Garabia renovace objekt muzeum 

symbol někdejší 
činnosti, ikona - 
viditelnost z dálky

degradace 
materiálu netvoří 
vnitřní prostor utilitárnost

viditelnost 
přístav / voda symbol solitér konvenční řešení středně intenzivní - trvalý reutilizace - symbol

036 námořní doprava přístavní jeřáby komplex ne věcné město
bývalý přístav 
velkoměsta - voda

pravoúhlá vertikální 
příhradová 
konstrukce střední volná ocel vertikála ikona / dominanta malé stroje Lighting Giants iniciace objekt umělecký objekt

symbol činnosti, 
ikona - viditelnost z 
dálky

degradace 
materiálu netvoří 
vnitřní prostor utilitárnost

viditelnost 
přístav / voda symbol (funkční přístav) komplex inovativní řešení středně intenzivní minimální trvalý vratný

highlight 
namísto 
transportu

037 námořní doprava přístavní výsypky komplex ne věcné město
bývalý přístav 
velkoměsta - voda

pravoúhlá krychle, 
násypky malé uzavřená ocel kompaktní objem ikona malé stroje / nádoba U Trechters iniciace objekt administrativa

recyklace 
materiálu, paměť 
místa

degradace 
materiálu netvoří 
vnitřní prostor

viditelnost 
přístav / voda symbol solitér inovativní řešení zásadní - trvalý reutilizace

038 energetika
lopatky větrné 
elektrárny solitér ne věcné město -

amorfní dlouhé duté 
organicky 
tvarované listy velké uzavřená

jiné - pryskyřice a 
skelné vlákno kompaktní objem část malého stroje Dětské hřiště Wikado recyklace objekt

rekreace dětské 
hřiště

recyklace 
materiálu, 
překvapivá 
interpretace 
technologického 
vybavení

 netvoří vnitřní 
prostor

náročné 
zpracování idey jinakost étos recyklace solitér inovativní řešení zásadní - trvalý recyklace

039 energetika
lopatky větrné 
elektrárny solitér ne věcné město -

amorfní dlouhé duté 
organicky 
tvarované listy velké uzavřená

jiné - pryskyřice a 
skelné vlákno kompaktní objem vztažný bod část malého stroje Re-wind Willemsplein recyklace objekt

kultura umělecký 
objekt

recyklace 
materiálu, 
překvapivá 
interpretace 
technologického 
vybavení

 netvoří vnitřní 
prostor

náročné 
zpracování idey jinakost étos recyklace solitér inovativní řešení zásadní - trvalý recyklace

doprava  
zemědělství, 
průmysl 
stavebních 
hmot  nádoby

040
doprava  
zemědělství obilné silo komplex

ano national register 
of historic places věcné město

uzel dopravy říční 
(Erie Kanal) voda

kruhová soustava 
vysokých válců gigantické uzavřená železobeton kompaktní objem

monumentalita / 
významné území

komplex soustav 
nádob Buffalo Silo City

iniciace objekt 
zpřístupnění   areál 
oživení iniciace 
areál

kultura společenské 
využití otevřený 
umělecký klastr

"slow burn 
regeneration", 
experimentální 
nárazové využití, 
nízkonákladové 
využití

masivní 
konstrukce 
ekonomická 
náročnost přílišná 
monumentalita

degradace odlehlá 
poloha

rozlehlost 
vazby na 
město přístav 
/ voda lokální 
význam

součást cenného celku 
paměť lokality 
identifikace lokální 
identity komplex kreativní řešení minimální minimální

opakovaný / 
dočasný

komunitní práce, 
snaha o reutilizaci

041
doprava  
zemědělství obilné silo komplex

ano national register 
of historic places věcné město

uzel dopravy říční 
(Erie Kanal) voda

kruhová soustava 
vysokých válců velké uzavřená železobeton kompaktní objem

monumentalita / 
významné území soustava nádob Kaleidoskop Buffalo

iniciace objekt silo - 
nositel  
uměleckého díla

kultura společenské 
využití plátno pro 
světelnou projekci

minimální zásah - 
maximální efekt

masivní 
konstrukce, 
ekonomická 
náročnost utilitárnost

vazby na 
město

součást cenného celku 
identifikace lokální 
identity soustava kreativní řešení minimální minimální dočasný snaha o reutilizaci

042
doprava  
zemědělství obilné silo komplex

ano National Historic 
Sites of Canada věcné město

kdysi významný 
přístav, uzel 
dopravy (kanal 
Lachine) - voda

kruhová soustava 
vysokých válců gigantické uzavřená železobeton kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita soustava nádob Silophone

iniciace objekt silo - 
nositel uměleckého 
díla

kultura umělecký 
objekt prostředí pro 
audioinstalaci

neobvyklé zvukové 
prostředí

masivní 
konstrukce 
ekonomická 
náročnost

nejasné vlastnictví / 
nejasná 
zodpovědnost

lokalita v 
centru města 
viditelnost 
nábřeží

identifikace lokální 
identity soustava kreativní řešení minimální minimální jednorázový snaha o reutilizaci

043
doprava  
zemědělství obilné silo soustava ne věcné město / venkov

širší centrum města 
při dálnici

kruhová soustava 
vysokých válců gigantické uzavřená železobeton kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita soustava nádob Stored potential

iniciace objekt silo - 
nositel uměleckého 
díla

kultura společenské 
využití umělecký 
objekt plátno pro 
velkoformátovou 
malbu

umění jako 
prezentace 
komunitní práce, 
nevšednost jako 
důvod k setkání

masivní 
konstrukce, 
ekonomická 
náročnost

částečně odlehlá 
poloha, 
nedostupnost pro 
pěší

viditelnost 
příkladné 
řešení 
environmentá
lních 
problémů

identifikace komunitní 
identity soustava kreativní řešení minimální minimální

opakovaný / 
dočasný

komunitní práce, 
reutilizace, sociální 
soudržnost, 
prezentace témat 
citlivých k 
udržitelnému rozvoji 
(zemědělství, 
doprava)

044
průmysl 
stavebních hmot silo cementárny komplex ne věcné město

centrum města -  
voda

kruhová soustava 
vysokých válců velké uzavřená železobeton kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita soustava nádob Giants

iniciace objekt silo - 
nositel uměleckého 
díla

kultura umělecký 
objekt plátno pro 
velkoformátovou 
malbu

autoři výtvarného 
díla = slavní umělci 
přitahující 
pozornost

masivní 
konstrukce, 
ekonomická 
náročnost

částečně aktivní 
výrobní prostředí

vazby na 
město přístav 
/ voda 
viditelnost lokální význam komplex kreativní řešení minimální minimální jednorázový reutilizace

045
doprava  
energetika olejový tank komplex ne věcné město / venkov

na útesu nad 
mořem - voda 
krajina okraj města

kruhová nízký 
široký válec malé uzavřená ocel kompaktní objem ikona nádoba Silo 468

iniciace konverze 
objekt iniciace 
areál silo - nositel 
uměleckého díla

rekreace kultura 
společenské využití

umění = 
zpřístupnění, 
perforace stěn, 
světelná instalace

degradace 
odlehlá poloha

globální 
nezajímavost

viditelnost 
přístav / voda solitér inovativní řešení středně intenzivní střední trvalý

reutilizace, 
interaktivita světel - 
upozornění na 
klimatický vývoj- 
reakce na klimatické 
podmínky

046 doprava silo cementárny komplex ne věcné město

bývalý přístav 
velkého města - 
voda

kruhová dva 
podsadité válce střední uzavřená železobeton

kompaktní objem, 
vertikály ikona soustava nádob

Silo park Auckland + Jellicoe 
Harbor

zpřístupnění 
regenerace areál 
renovace objekt 
silo - dominanta

rekreace kultura 
plátno pro filmovou 
projekci

přirozené 
prostorové 
působení, 
regenerace okolí, 
kontrast

kontaminace 
území

vazby na 
město přístav 
/ voda paměť lokality

solitér v novém 
komplexu kreativní řešení středně intenzivní

zásadní (komplex), 
minimální (objekt) trvalý  

materiálově 
silné vyznění 
industriální 
estetiky - 
"oprýskaný" 
industriál v 

047 zemědělství obilné silo solitér ne věcné venkov
uprostřed polí 
krajina kruhová úzký válec malé uzavřená železobeton vertikála dominanta nádoba Ice climbing wall

konverze objekt 
zpřístupnění 
občasné 
nízkonákladové 
využití

sport ledová 
lezecká stěna

minimální zásah, 
vtipné využití 
vertikality, 
sezónnost odlehlá poloha

globální 
nezajímavost

v srdci 
přírody 
turistický 
potenciál

zajímavá kompozice v 
krajině viditelnost forma 
nahrává nové funkci solitér inovativní řešení minimální minimální

dočasný / 
opakovaný reutilizace

048 zemědělství silo soustava ne věcné venkov okraj města
kombinace menší 
válce a hala malé uzavřená železobeton kompaktní objem vztažný bod

dvojice nádob 
(spojené s halou) MJC Le Silo

renovace objekt 
konverze areál 
využití stávajícího 
objemu

sport lezecká stěna 
kultura

decentní řešení, 
vhodná funkce - 
minimální zásah do 
hmoty sila

globální 
nezajímavost

lokální zajímavost 
forma nahrává nové 
funkci soustava konvenční řešení středně intenzivní minimální trvalý reutilizace

konzervativní, 
decentní vzhled

049 zemědělství silo komplex ne věcné město širší centum města
kruhová soustava 
vysokých válců střední uzavřená kompaktní objem vztažný bod soustava nádob Allez - up

zpřístupnění   
objekt konverze 
objekt sport lezecká stěna

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 
osvětlení

utilitárnost globální 
nezajímavost

vazby na 
město

forma nahrává nové 
funkci soustava kreativní řešení středně intenzivní trvalý
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tab

„tvrdé“ „měkké“ (soc.) „tvrdé“ „měkké“ (soc.)

ŠK
ÁL

A

težba / skládka / 
hutnictví / 
energetika / 
výroba a sklad 
plynu / průmysl 
stavebních hmot 
/ námořní 

komplex / soustava / 
solitér

věcné / stavitelsky 
řemeslné / 
architektonizované

centrum sídla 
(města - vsi) / okraj 
sídla (města - vsi) / 
krajina / přístav / 
nábřeží / dopravní 
uzel / voda

pravoúhlá / kruhová 
/ amorfní / 
kombinace

malé / střední / 
velké / gigantické

uzavřená / 
perforovaná / volná 
/ kombinace

ocel / železobeton / 
zdivo / kámen / 
smíšené / jiné

vertikála / 
horizontála / 
kompaktní objem / 
rozvolněná 
kompozice

dominanta / 
monumentalita / 
ikona / vztažný bod 
/ významné území

recyklace / iniciace 
/ zpřístupnění / 
renovace / 
regenerace / 
konverze

rekreace // park // 
jezero // rozhledna 
// kultura // muzeum 
// umělecký objekt 
// společenské 
využití // kostel // 
sport / zemědělství 

komplex / soustava 
/ solitér / solitér v 
novém komplexu

utilitární řešení / 
konvenční řešení / 
kreativní řešení / 
inovativní řešení

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

jednorázový / 
dočasný / 
opakovaný / trvalý / 
vratný

ROZSAH
TYP 
PRŮMYSLU

ADAPTACE

TYP ADAPTACE  NOVÁ FUNKCE

MÍRA ZÁSAHU - 
CELKOVĚ V 
AREÁLU

ŽIVOTNOST 
ZÁSAHU (či jeho 
AMBICE)

EKO - PRINCIPY 
APLIKOVANÉ PŘI 
ŘEŠENÍ

ARCHITEKTO
NICKÝ 
FENOMÉN 
(estetický) / 
ZAJÍMAVOSTKONCEPTOBJEMOVÝ TYP

CHARAKTERISTIKA
: UPŘESNĚNÍ 
LOKALIZACE

CHARAKTERISTIKA
: OBJEM a 
GEOMETRIE

CHARAKTERISTIKA
: MĚŘÍTKO 
OBJEKTU

PŘÍLEŽITOST PRO NOVÉ VYUŽITÍLIMIT PRO NOVÉ VYUŽITÍ
PŮVODNÍ OBJEKT

NÁZEV (NOVĚ VYUŽITO)ČÍSLO PROJEKTU

MÍRA PŘÍMÝCH 
(STAVEBNÍCH) 
ZÁSAHŮ DO 
OBJEMU 
OBJEKTUROZSAH

LOKALIZACE:   
MĚSTO / VENKOV

PAMÁTKOVÁ 
OCHRANAPŮVODNÍ VYUŽITÍ

ARCHITEKTONICKÉ 
AMBICE 
PŮVODNÍHO 
NÁVRHU

CHARAKTERISTIKA
: PROPUSTNOST 
KONSTRUKCE

CHARAKTERISTIKA
: PŘEVLÁDAJÍCÍ 
MATERIÁL

CHARAKTERISTIKA
: KOMPOZICE

CHARAKTERISTIKA
: PŮSOBENÍ V 
KRAJINĚ

MÍRA 
KREATIVITY

POSUZOVANÁ 
KATEGORIE

025 hutnictví hutě, vysoké pece komplex ano NKP věcné město

širší centrum 
města, nedaleko 
řeky - voda, oblast 
těžby černého uhlí

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice

dominanta / 
monumentalita / 
významné území velké stroje Dolní oblast Vítkovice

konverze areál 
konverze objekt 
nástavba

kultura muzeum 
společenské využití 
rozhledna turistický 
cíl

areál: zajištění 
životaschopnosti 
mozaikou funkcí, 
vysoká věž: 
přiznání a posílení 
kulturní hodnoty

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa netvoří 
vnitřní prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
obklopeno 
funkčním 
průmyslem 
vandalismus

vazby na 
město 
součást 
cenného 
celku

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota, součást 
regenerovaného 
komplexu komplex kreativní řešení zásadní středně intenzivní trvalý reutilizace

026 hutnictví hutě, vysoké pece komplex ano věcné město

širší centrum 
města, oblast těžby 
černého uhlí

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice

dominanta / 
významné území velké stroje Fundidora

konverze areál 
konverze objekt 
přístavba

kultura společenské 
využití muzeum

areál: zajištění 
životaschopnosti 
mozaikou funkcí, 
vysoká 
věž:dominanta a 
muzeijní exponát

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa netvoří 
vnitřní prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

vazby na 
město přístav 
/ voda 
součást 
cenného 
celku

součást 
regenerovaného 
komplexu  paměť 
lokality

solitér v novém 
komplexu inovativní řešení zásadní zásadní trvalý

reutilizace, nová 
zeleň ve městě

027 hutnictví hutě, vysoké pece komplex ano věcné město
okraj města, oblast 
těžby černého uhlí

kombinace kruhová 
(soustava 
vertikálních válců + 
trubních vedení) gigantické volná - kombinace ocel

rozvolněná 
kompozice významné území velké stroje Arbed

konverze areál 
renovace objekt 
začlenění do okolní 
zástavby

věda a vzdělání 
vědecký institut

areál: zajištění 
životaschopnosti 
mozaikou 
funkcí,vysoké věže 
zcela integrovány 
do nových struktur

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa odlehlá 
poloha netvoří 
vnitřní prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
obklopeno 
funkčním 
průmyslem

vazby na 
město přístav 
/ voda

součást 
regenerovaného 
komplexu, posílení 
identity obyvatelstva

solitér v novém 
komplexu inovativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

průmysl 
stavebních 
hmot

stroje / vertikály / 
nádoby

028

průmysl 
stavebních hmot 
výroba vápna šachtové pece komplex ano stavitelsky řemeslné venkov

krajina poblíž 
vápencového lomu, 
poblíž řeky - voda

kruhová soustava 
kuželů střední uzavřená kámen zdivo soustava vertikál ikona

velké stroje / 
vertikály Rüdesdorf museum park

zpřístupnění areál 
zpřístupnění objekt muzeum

zachování lokality, 
muzeum

odlehlá poloha 
netvoří vnitřní 
prostor

kvalitní 
stavební 
provedení - 
odolnost

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota komplex konvenční řešení minimální středně intenzivní trvalý reutilizace

029

průmysl 
stavebních hmot 
výroba vápna šachtové pece solitér ano KP stavitelsky řemeslné venkov krajina - okraj vsi

kruhová soustava 
kuželů malé uzavřená kámen zdivo vertikály vztažný bod

velké stroje / 
vertikály Berlova vápenka renovace objekt muzeum

zachování lokality, 
obnovení 
původního stavu, 
muzeum odlehlá poloha

lokální význam oficiálně 
uznaná kulturně - 
historická hodnota solitér konvenční řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý reutilizace

030

průmysl 
stavebních hmot 
výroba vápna šachtové pece soustava ne věcné venkov krajina

kruhová zříceniny 
vertikál šachet malé uzavřená kámen zdivo soustava vertikál vztažný bod

velké stroje / 
vertikály Hornos de calcinación

iniciace 
zpřístupnění   areál 
konverze objekt 
interpretace 
dominanta v krajině rekreace rozhledna

akcent - cíl výletů, 
vyhlídka, trasa

chátrání, špatný 
technický stav 
netvoří vnitřní 
prostor zapomnění

lokalita v 
srdci přírody

lokální význam paměť 
lokality soustava kreativní řešení minimální středně intenzivní trvalý reutilizace

031

průmysl 
stavebních hmot 
výroba cementu cementárna komplex ne věcné město okraj města voda

kombinace 
soustava rozličných 
objemů na 
vyvýšené konstrukci střední volná - uzavřená ocel

rozvolněná 
kompozice ikona / dominanta

velké stroje / 
vertikály / nádoby na 
volných konstrukcích Concrete plant Park

konverze areál 
očištění a 
interpretace 
renovace objekt 
dominanta rekreace park

akcent (červený 
nátěr) - dominanta 
pobřežního parku

degradace 
materiálu 
kontaminace 
místa 
environmentální 

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

přístav / voda 
vazby na 
město

jinakost viditelnost  
paměť lokality solitér soustava kreativní řešení středně intenzivní zásadní trvalý

reutilizace, nová 
zeleň ve městě

032

průmysl 
stavebních hmot 
výroba cementu cementárna komplex ne stavitelsky řemeslné město okraj města

kombinace složitá 
soustava objemů, 
válců, kvádrů střední uzavřená železobeton

rozvolněná 
kompozice / 
kompaktní objem ikona

velké stroje / 
vertikály / nádoby La Fábrica

konverze areál 
konverze objekt 
nová funkce a park

administrativa  
architektonický 
atelier bydlení

očištění a 
dokreslení 
romantického 
působení objemů, 
velkorysost, 
přirozená sukcese 
zeleně

kontaminace 
environmentální 
zátěž chátrání 
špatný technický 
stav

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

vazby na 
město

jinakost příkladné 
řešení 
environmentálních 
problémů  paměť 
lokality komplex inovativní řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý

reutilizace, nová 
zeleň ve městě

různé malé stroje

033 těžba
těžní stroj v 
hnědouhelném dole komplex ano věcné venkov krajina - okraj vsi

pravoúhlá 
horizontální 
příhradová 
konstrukce velké volná ocel horizontála ikona malé stroje Besucherbergwer F60 Lichterfeld

zpřístupnění objekt - 
malý stroj 
přirozený ve svém 
prostředí, 
regenerace areál rekreace muzeum

zpřístupnění 
nevšední struktury

degradace 
materiálu netvoří 
vnitřní prostor utilitárnost

jinakost lokální význam 
paměť lokality solitér konvenční řešení minimální zásadní trvalý reutilizace - symbol

034 námořní doprava přístavní jeřáb komplex ano věcné město
bývalý přístav 
velkoměsta - voda

pravoúhlá vertikální 
příhradová 
konstrukce střední volná ocel vertikála ikona malé stroje Grue Titan

renovace objekt 
regenerace území

rekreace umělecký 
objekt

symbol někdejší 
činnosti, ikona - 
viditelnost z dálky, 
akcent (žlutý nátěr)

degradace 
materiálu netvoří 
vnitřní prostor utilitárnost

viditelnost 
přístav / voda 

symbol lokální význam 
paměť lokality solitér konvenční řešení středně intenzivní zásadní trvalý reutilizace - symbol

035 námořní doprava přístavní jeřáb komplex ano věcné město
bývalý přístav 
velkoměsta - voda

pravoúhlá vertikální 
příhradová 
konstrukce střední volná ocel vertikála ikona / dominanta malé stroje La Carola Garabia renovace objekt muzeum 

symbol někdejší 
činnosti, ikona - 
viditelnost z dálky

degradace 
materiálu netvoří 
vnitřní prostor utilitárnost

viditelnost 
přístav / voda symbol solitér konvenční řešení středně intenzivní - trvalý reutilizace - symbol

036 námořní doprava přístavní jeřáby komplex ne věcné město
bývalý přístav 
velkoměsta - voda

pravoúhlá vertikální 
příhradová 
konstrukce střední volná ocel vertikála ikona / dominanta malé stroje Lighting Giants iniciace objekt umělecký objekt

symbol činnosti, 
ikona - viditelnost z 
dálky

degradace 
materiálu netvoří 
vnitřní prostor utilitárnost

viditelnost 
přístav / voda symbol (funkční přístav) komplex inovativní řešení středně intenzivní minimální trvalý vratný

highlight 
namísto 
transportu

037 námořní doprava přístavní výsypky komplex ne věcné město
bývalý přístav 
velkoměsta - voda

pravoúhlá krychle, 
násypky malé uzavřená ocel kompaktní objem ikona malé stroje / nádoba U Trechters iniciace objekt administrativa

recyklace 
materiálu, paměť 
místa

degradace 
materiálu netvoří 
vnitřní prostor

viditelnost 
přístav / voda symbol solitér inovativní řešení zásadní - trvalý reutilizace

038 energetika
lopatky větrné 
elektrárny solitér ne věcné město -

amorfní dlouhé duté 
organicky 
tvarované listy velké uzavřená

jiné - pryskyřice a 
skelné vlákno kompaktní objem část malého stroje Dětské hřiště Wikado recyklace objekt

rekreace dětské 
hřiště

recyklace 
materiálu, 
překvapivá 
interpretace 
technologického 
vybavení

 netvoří vnitřní 
prostor

náročné 
zpracování idey jinakost étos recyklace solitér inovativní řešení zásadní - trvalý recyklace

039 energetika
lopatky větrné 
elektrárny solitér ne věcné město -

amorfní dlouhé duté 
organicky 
tvarované listy velké uzavřená

jiné - pryskyřice a 
skelné vlákno kompaktní objem vztažný bod část malého stroje Re-wind Willemsplein recyklace objekt

kultura umělecký 
objekt

recyklace 
materiálu, 
překvapivá 
interpretace 
technologického 
vybavení

 netvoří vnitřní 
prostor

náročné 
zpracování idey jinakost étos recyklace solitér inovativní řešení zásadní - trvalý recyklace

doprava  
zemědělství, 
průmysl 
stavebních 
hmot  nádoby

040
doprava  
zemědělství obilné silo komplex

ano national register 
of historic places věcné město

uzel dopravy říční 
(Erie Kanal) voda

kruhová soustava 
vysokých válců gigantické uzavřená železobeton kompaktní objem

monumentalita / 
významné území

komplex soustav 
nádob Buffalo Silo City

iniciace objekt 
zpřístupnění   areál 
oživení iniciace 
areál

kultura společenské 
využití otevřený 
umělecký klastr

"slow burn 
regeneration", 
experimentální 
nárazové využití, 
nízkonákladové 
využití

masivní 
konstrukce 
ekonomická 
náročnost přílišná 
monumentalita

degradace odlehlá 
poloha

rozlehlost 
vazby na 
město přístav 
/ voda lokální 
význam

součást cenného celku 
paměť lokality 
identifikace lokální 
identity komplex kreativní řešení minimální minimální

opakovaný / 
dočasný

komunitní práce, 
snaha o reutilizaci

041
doprava  
zemědělství obilné silo komplex

ano national register 
of historic places věcné město

uzel dopravy říční 
(Erie Kanal) voda

kruhová soustava 
vysokých válců velké uzavřená železobeton kompaktní objem

monumentalita / 
významné území soustava nádob Kaleidoskop Buffalo

iniciace objekt silo - 
nositel  
uměleckého díla

kultura společenské 
využití plátno pro 
světelnou projekci

minimální zásah - 
maximální efekt

masivní 
konstrukce, 
ekonomická 
náročnost utilitárnost

vazby na 
město

součást cenného celku 
identifikace lokální 
identity soustava kreativní řešení minimální minimální dočasný snaha o reutilizaci

042
doprava  
zemědělství obilné silo komplex

ano National Historic 
Sites of Canada věcné město

kdysi významný 
přístav, uzel 
dopravy (kanal 
Lachine) - voda

kruhová soustava 
vysokých válců gigantické uzavřená železobeton kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita soustava nádob Silophone

iniciace objekt silo - 
nositel uměleckého 
díla

kultura umělecký 
objekt prostředí pro 
audioinstalaci

neobvyklé zvukové 
prostředí

masivní 
konstrukce 
ekonomická 
náročnost

nejasné vlastnictví / 
nejasná 
zodpovědnost

lokalita v 
centru města 
viditelnost 
nábřeží

identifikace lokální 
identity soustava kreativní řešení minimální minimální jednorázový snaha o reutilizaci

043
doprava  
zemědělství obilné silo soustava ne věcné město / venkov

širší centrum města 
při dálnici

kruhová soustava 
vysokých válců gigantické uzavřená železobeton kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita soustava nádob Stored potential

iniciace objekt silo - 
nositel uměleckého 
díla

kultura společenské 
využití umělecký 
objekt plátno pro 
velkoformátovou 
malbu

umění jako 
prezentace 
komunitní práce, 
nevšednost jako 
důvod k setkání

masivní 
konstrukce, 
ekonomická 
náročnost

částečně odlehlá 
poloha, 
nedostupnost pro 
pěší

viditelnost 
příkladné 
řešení 
environmentá
lních 
problémů

identifikace komunitní 
identity soustava kreativní řešení minimální minimální

opakovaný / 
dočasný

komunitní práce, 
reutilizace, sociální 
soudržnost, 
prezentace témat 
citlivých k 
udržitelnému rozvoji 
(zemědělství, 
doprava)

044
průmysl 
stavebních hmot silo cementárny komplex ne věcné město

centrum města -  
voda

kruhová soustava 
vysokých válců velké uzavřená železobeton kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita soustava nádob Giants

iniciace objekt silo - 
nositel uměleckého 
díla

kultura umělecký 
objekt plátno pro 
velkoformátovou 
malbu

autoři výtvarného 
díla = slavní umělci 
přitahující 
pozornost

masivní 
konstrukce, 
ekonomická 
náročnost

částečně aktivní 
výrobní prostředí

vazby na 
město přístav 
/ voda 
viditelnost lokální význam komplex kreativní řešení minimální minimální jednorázový reutilizace

045
doprava  
energetika olejový tank komplex ne věcné město / venkov

na útesu nad 
mořem - voda 
krajina okraj města

kruhová nízký 
široký válec malé uzavřená ocel kompaktní objem ikona nádoba Silo 468

iniciace konverze 
objekt iniciace 
areál silo - nositel 
uměleckého díla

rekreace kultura 
společenské využití

umění = 
zpřístupnění, 
perforace stěn, 
světelná instalace

degradace 
odlehlá poloha

globální 
nezajímavost

viditelnost 
přístav / voda solitér inovativní řešení středně intenzivní střední trvalý

reutilizace, 
interaktivita světel - 
upozornění na 
klimatický vývoj- 
reakce na klimatické 
podmínky

046 doprava silo cementárny komplex ne věcné město

bývalý přístav 
velkého města - 
voda

kruhová dva 
podsadité válce střední uzavřená železobeton

kompaktní objem, 
vertikály ikona soustava nádob

Silo park Auckland + Jellicoe 
Harbor

zpřístupnění 
regenerace areál 
renovace objekt 
silo - dominanta

rekreace kultura 
plátno pro filmovou 
projekci

přirozené 
prostorové 
působení, 
regenerace okolí, 
kontrast

kontaminace 
území

vazby na 
město přístav 
/ voda paměť lokality

solitér v novém 
komplexu kreativní řešení středně intenzivní

zásadní (komplex), 
minimální (objekt) trvalý  

materiálově 
silné vyznění 
industriální 
estetiky - 
"oprýskaný" 
industriál v 

047 zemědělství obilné silo solitér ne věcné venkov
uprostřed polí 
krajina kruhová úzký válec malé uzavřená železobeton vertikála dominanta nádoba Ice climbing wall

konverze objekt 
zpřístupnění 
občasné 
nízkonákladové 
využití

sport ledová 
lezecká stěna

minimální zásah, 
vtipné využití 
vertikality, 
sezónnost odlehlá poloha

globální 
nezajímavost

v srdci 
přírody 
turistický 
potenciál

zajímavá kompozice v 
krajině viditelnost forma 
nahrává nové funkci solitér inovativní řešení minimální minimální

dočasný / 
opakovaný reutilizace

048 zemědělství silo soustava ne věcné venkov okraj města
kombinace menší 
válce a hala malé uzavřená železobeton kompaktní objem vztažný bod

dvojice nádob 
(spojené s halou) MJC Le Silo

renovace objekt 
konverze areál 
využití stávajícího 
objemu

sport lezecká stěna 
kultura

decentní řešení, 
vhodná funkce - 
minimální zásah do 
hmoty sila

globální 
nezajímavost

lokální zajímavost 
forma nahrává nové 
funkci soustava konvenční řešení středně intenzivní minimální trvalý reutilizace

konzervativní, 
decentní vzhled

049 zemědělství silo komplex ne věcné město širší centum města
kruhová soustava 
vysokých válců střední uzavřená kompaktní objem vztažný bod soustava nádob Allez - up

zpřístupnění   
objekt konverze 
objekt sport lezecká stěna

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 
osvětlení

utilitárnost globální 
nezajímavost

vazby na 
město

forma nahrává nové 
funkci soustava kreativní řešení středně intenzivní trvalý
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tab

„tvrdé“ „měkké“ (soc.) „tvrdé“ „měkké“ (soc.)
ŠK

ÁL
A

težba / skládka / 
hutnictví / 
energetika / 
výroba a sklad 
plynu / průmysl 
stavebních hmot 
/ námořní 

komplex / soustava / 
solitér

věcné / stavitelsky 
řemeslné / 
architektonizované

centrum sídla 
(města - vsi) / okraj 
sídla (města - vsi) / 
krajina / přístav / 
nábřeží / dopravní 
uzel / voda

pravoúhlá / kruhová 
/ amorfní / 
kombinace

malé / střední / 
velké / gigantické

uzavřená / 
perforovaná / volná 
/ kombinace

ocel / železobeton / 
zdivo / kámen / 
smíšené / jiné

vertikála / 
horizontála / 
kompaktní objem / 
rozvolněná 
kompozice

dominanta / 
monumentalita / 
ikona / vztažný bod 
/ významné území

recyklace / iniciace 
/ zpřístupnění / 
renovace / 
regenerace / 
konverze

rekreace // park // 
jezero // rozhledna 
// kultura // muzeum 
// umělecký objekt 
// společenské 
využití // kostel // 
sport / zemědělství 

komplex / soustava 
/ solitér / solitér v 
novém komplexu

utilitární řešení / 
konvenční řešení / 
kreativní řešení / 
inovativní řešení

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

jednorázový / 
dočasný / 
opakovaný / trvalý / 
vratný

ROZSAH
TYP 
PRŮMYSLU

ADAPTACE

TYP ADAPTACE  NOVÁ FUNKCE

MÍRA ZÁSAHU - 
CELKOVĚ V 
AREÁLU

ŽIVOTNOST 
ZÁSAHU (či jeho 
AMBICE)

EKO - PRINCIPY 
APLIKOVANÉ PŘI 
ŘEŠENÍ

ARCHITEKTO
NICKÝ 
FENOMÉN 
(estetický) / 
ZAJÍMAVOSTKONCEPTOBJEMOVÝ TYP

CHARAKTERISTIKA
: UPŘESNĚNÍ 
LOKALIZACE

CHARAKTERISTIKA
: OBJEM a 
GEOMETRIE

CHARAKTERISTIKA
: MĚŘÍTKO 
OBJEKTU

PŘÍLEŽITOST PRO NOVÉ VYUŽITÍLIMIT PRO NOVÉ VYUŽITÍ
PŮVODNÍ OBJEKT

NÁZEV (NOVĚ VYUŽITO)ČÍSLO PROJEKTU

MÍRA PŘÍMÝCH 
(STAVEBNÍCH) 
ZÁSAHŮ DO 
OBJEMU 
OBJEKTUROZSAH

LOKALIZACE:   
MĚSTO / VENKOV

PAMÁTKOVÁ 
OCHRANAPŮVODNÍ VYUŽITÍ

ARCHITEKTONICKÉ 
AMBICE 
PŮVODNÍHO 
NÁVRHU

CHARAKTERISTIKA
: PROPUSTNOST 
KONSTRUKCE

CHARAKTERISTIKA
: PŘEVLÁDAJÍCÍ 
MATERIÁL

CHARAKTERISTIKA
: KOMPOZICE

CHARAKTERISTIKA
: PŮSOBENÍ V 
KRAJINĚ

MÍRA 
KREATIVITY

POSUZOVANÁ 
KATEGORIE

050
doprava  
zemědělství silo pivovaru komplex ne věcné město

průmyslový přístav - 
voda

kombinace kruhová 
soustava vysokých 
válců velké uzavřená železobeton kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita soustava nádob Silo top studio

renovace objekt 
konverze využití 
stávajícího objemu 
vložení 
prostorového žertu

administrativa 
architektonický 
atelier

adaptace vhodných 
objemů - pouze 
částečné využití 
struktury dle 
potřeb, výhled - 
reprezentace

masivní 
konstrukce

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

výhled 
atraktivní 
poloha 
nábřeží voda

součást regenerované 
čtvrti jinakost jako 
marketing soustava kreativní řešení středně intenzivní minimální trvalý reutilizace

 "oprýskaný" 
industriál - silné 
vyznění 
industriální 
estetiky

051
doprava  
zemědělství obilné silo komplex ano conservation plan věcné město

průmyslový přístav - 
voda

kombinace 
soustava vysokých 
válců + skelet velké uzavřená železobeton kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita / 
ikona soustava nádob The Silo, Zeitz MOCAA

konverze objekt 
nástavba na silo, 
perforace otvorů v 
obálce i vnitřní 
konstrukci sila

kultura muzeum 
ubytování hotel

kombinace funkcí 
na základě 
vlastností struktury - 
vyříznutí vnitřní 
části struktury pro 
neobvyklý 
interierový efekt

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 
osvětlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

výhled 
atraktivní 
poloha 
nábřeží voda

adaptace jako 
prostředek národní 
hrdosti

solitér v novém 
komplexu inovativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

precedens: 
vyříznutí 
gigantického 
objemu uvnitř sil

052
doprava  
zemědělství silo soustava ne věcné město centrum města

kruhová soustava 
vysokých válců velké uzavřená železobeton kompaktní objem

monumentalita / 
vztažný bod soustava nádob Quaker square Ohio

konverze objekt 
perforace otvorů v 
obálce sila

studentské 
ubytování

vložení funkce, 
vytvoření obytných 
buňek, perforace 
otvorů pro okna + 
balkony

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 
osvětlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

centrální 
lokalizace ve 
městě

jinakost jako marketing 
(v 70. letech opravdu 
ojedinělý typ hotelu) soustava konvenční řešení zásadní středně intenzivní trvalý reutilizace

postmoderna, 
ve své době 
inovativní 
projekt

053
doprava  
zemědělství silo komplex ne věcné město

širší centrum města 
- bývalá průmyslová 
část, dnes park, 
voda - potok (dříve 
energie pro 
továrny)

kruhová soustava 
vysokých válců velké uzavřená železobeton kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita soustava nádob Grünerlokka Studenthus

konverze - objekt 
regenerace - areál 
perforace otvorů v 
obálce sila

studentské 
ubytování

racionalita 
rozdělení na 
obytné buňky, 
perforace otvorů 
pro okna, 
regenerace čtvrti

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 
osvětlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

vazby na 
město

součást regenerované 
čtvrti paměť soustava utilitární řešení zásadní středně intenzivní trvalý reutilizace

modulární 
architektura

054
doprava  
zemědělství silo na cukr soustava ne věcné město

bývalý přístav 
velkoměsta - voda

kruhová soustava 
vysokých válců střední uzavřená železobeton kompaktní objem dominanta / ikona dvojice nádob Sugar silos

konverze - objekt 
regenerace - areál 
perforace otvorů v 
obálce sila administrativa

vložení funkce, 
perforace nutného 
množství otvorů, 
dosažení rytmu 

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

nábřeží 
rozvojové 
území 
velkoměsta

součást regenerované 
čtvrti

solitér v novém 
komplexu kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace ornamentalita

055
potravinářský 
průmysl silo sladovny komplex nepodařilo se zjistit věcné venkov břeh kanálu - voda

kruhová soustava 
vysokých válců střední uzavřená železobeton kompaktní objem dominanta / ikona Kanaal project   

konverze - objekt 
konverze - areál 
perforace otvorů v 
obálce sila, galerie

vložení funkce, 
perforace malých 
otvorů - hra, 
rytmus, dominanta

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 

vazby na 
město přístav 
/ voda

zajímavá kompozice v 
krajině zásadní trvalý reutilizace

056
doprava  
zemědělství silo komplex ne věcné město širší centrum města

kruhová soustava 
vysokých válců velké uzavřená železobeton kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita / 
ikona soustava nádob Mill Junction student accomodation

konverze - objekt 
perforace otvorů v 
obálce sila, 
nástavba na silo

studentské 
ubytování

vložení funkce, 
vytvoření obytných 
buňek, perforace 
otvorů pro okna + 
balkony, nástavba

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 
osvětlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

únosnost 
vazby na 
město soustava kreativní řešení zásadní zásadní trvalý

reutilizace x 2 - 
nástavba z 
kontejnerů estetika re-use

057
doprava  
zemědělství silo komplex ne věcné město

bývalý přístav 
velkoměsta - 
nábřeží - voda

pravoúhlá vertikální 
kvádr velké uzavřená železobeton kompaktní objem dominanta / ikona nádoba The Silo Copenhagen

konverze objekt 
regenerace areál 
perforace otvorů v 
obálce sila, 
nástavba na silo bydlení

perforace otvorů 
pro okna, 
geometricky 
ztvárněné obložení 
konstrukcí balkonů - 
dvojitá fasáda

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 
osvětlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

přístav / voda 
součást 
regenerované 
čtvrti 

součást regenerované 
čtvrti únosnost paměť

solitér v novém 
komplexu kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

058
doprava  
zemědělství silo solitér ne věcné město širší centrum města

pravoúhlá menší 
vertikální kvádr malé uzavřená železobeton vertikála vztažný bod nádoba Vila na sile

konverze objekt 
nástavba na silo rodinné bydlení

adice objemu 
(silo=sokl) - 
kontrast, výhled - 
přednost z 
omezení

masivní 
konstrukce 
vertikalita

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby únosnost

lokální zajímavost 
únosnost solitér inovativní řešení zásadní středně intenzivní trvalý reutilizace

059
doprava  
zemědělství silo solitér ne věcné město širší centrum města

pravoúhlá menší 
vertikální kvádr malé uzavřená železobeton vertikála vztažný bod nádoba Silo tower Olomouc

konverze objekt 
nástavba na silo administrativa

adice objemu 
(silo=sokl) - 
přednost z 
omezení

masivní 
konstrukce

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby únosnost únosnost solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

nutnost doplnit 
sokl dalším 
nosným 
prvkem?!

060
doprava  
zemědělství silo komplex ne věcné město

bývalý přístav 
velkoměsta - 
nábřeží - voda

kruhová dvojice 
válců blízko sebe střední uzavřená železobeton

kompaktní objem, 
dvojice vertikál dominanta / ikona dvojice nádob Gemini residence

konverze objekt 
regenerace areál 
přístavba - 
prstenec kolem sila bydlení

minimum nových 
otvorů - maximum 
podlahové plochy 
bytů, chytře 
vyřešený přístup 
světla
(silo=jádro) - 
přednost z 
omezení

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 
osvětlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

nábřeží 
rozvojové 
území 
velkoměsta 
únosnost

součást regenerované 
čtvrti paměť 
identifikace lokální 
identity

solitér v novém 
komplexu inovativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

061
průmysl 
stavebních hmot silo komplex ne věcné město

bývalý přístav 
velkoměsta -voda

kruhová dvojice 
válců střední uzavřená železobeton

kompaktní objem, 
dvojice vertikál dominanta / ikona dvojice nádob Portland Towers Nordhavn

konverze objekt 
regenerace areál 
přístavba - 
prstenec kolem sila administrativa

minimum nových 
otvorů - maximum 
podlahové plochy 
bytů, chytře 
vyřešený přístup 
světla
(silo=jádro) - 
přednost z 
omezení

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 
osvětlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

nábřeží 
rozvojové 
území 
velkoměsta 
únosnost

součást regenerované 
čtvrti paměť

solitér v novém 
komplexu kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

062
doprava  
zemědělství silo solitér ne věcné venkov okraj vsi

větší kvádr, 
vertikalita střední uzavřená železobeton vertikála

dominanta / vztažný 
bod

nádoba
Siloetten

konverze objekt 
přístavba - 
prstenec kolem sila bydlení

tetris, (silo=jádro) - 
přednost z 
omezení

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 
osvětlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby únosnost lokální zajímavost solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

modulární 
architektura

technická 
infrastruktura vodojemy nádoby

063
vodojem a 
zauhlovací věž

tovární vodojem a 
zauhlovací věž komplex ano KP

architektonizované 
(historizující zdobné 
fasády) město okraj města

vysoký zužující se 
válec malé

uzavřená - 
perforovaná zdivo vertikála dominanta / ikona

nádoba uvnitř 
konstrukce věže Zauhlovačka

iniciace objekt 
zpřístupnění 
nízkonákladové 
využití

kultura společenské 
využití

zpřístupnění, úklid, 
komunitní práce vertikalita

lokalita - 
součást 
organismu 
městečka

lokální zajímavost, 
oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota identifikace 
komunitní identity komplex kreativní řešení minimální minimální

dočasný / 
opakovaný

komunitní práce, 
reutilizace, sociální 
soudržnost

064

technická 
infrastruktura 
sídel požární nádrž solitér ne věcné město

součást městské 
infrastruktury, 
umístění na střeše

menší válec, ikona 
městské střešní 
siluety malé uzavřená ocel kompaktní objem ikona nádoba Fire water tower Brooklyn

recyklace  objekt 
vodojem a umění

kultura umělecký 
objekt

požární vodojem 
přeměněn v 
umělecký objekt, 
hra světel, výhledy, 
průhledy

příliš malé 
rozměry

identifikace komunitní 
identity solitér inovativní řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý reutilizace

065

technická 
infrastruktura 
výroby tovární vodojem komplex ne stavitelsky řemeslné město

širší centrum města 
továrna v rámci 
města, součást 
komplexu továrny

vertikální objekt, 
symbol malé uzavřená

kombinace 
železobeton  zdivo vertikála ikona nádoba na duté věži Public Folly

zpřístupnění 
konverze objekt 
konverze areál 
perforace otvorů v 
obálce

rekreace kultura 
umělecký objekt 
společenské využití

nejasná funkce 
nového nevšedního 
veřejného prostoru, 
vertikální vestavba, 
hra světla a barev

vertikalita příliš 
malé rozměry jinakost symbol

solitér v novém 
komplexu inovativní řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý reutilizace

066

technická 
infrastruktura 
sídel městský vodojem komplex ano KP architektonizované město širší centrum města

vertikální objekt, 
symbol střední

uzavřená - 
perforovaná

kombinace 
železobeton  zdivo vertikála dominanta

nádoba uvnitř 
konstrukce věže Vodárenská věž Letná konverze renovace kultura vzdělávání

citlivá rekonstrukce 
naznačení pozice 
nádrže

lokalita v 
centru města

viditelnost oficiálně 
uznaná kulturně - 
historická hodnota

solitér v novém 
komplexu kreativní řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý reutilizace

067

technická 
infrastruktura 
dopravy železniční vodojem komplex ne architektonizované město širší centrum města

zdánlivě obyčejný 
objekt v rámci 
městské sítě malé

uzavřená - 
perforovaná

kombinace 
železobeton  zdivo kompaktní objem vztažný bod

nádoba uvnitř 
konstrukce věže Kupe, vodárenská věž Opava konverze renovace kultura citlivá rekonstrukce

nejasné vlastnictví / 
nejasná 
zodpovědnost

vazby na 
město 
dopravní 
dostupnost 
odolnost solitér komnvenční řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý

reutilizace, 
společenská 
zodpovědnost

068

technická 
infrastruktura 
výroby tovární vodojem komplex ano architektonizované město

okraj města 
součást komplexu 
továrny návrší

masivní vertikální 
objekt, 
dvanáctistěn, 
dominanta střední

uzavřená - 
perforovaná železobeton vertikála

dominanta / 
monumentalita / 
ikona nádoba na duté věži Ateliér vodná veža

konverze objekt 
iniciace areál 
přepatrování 
perforace otvorů v 
obálce

administrativa 
architektonický 
atelier

vertikální kancelář, 
velkorysý prostor, 
jinakost jako 
součást PR ateliéru

vertikalita, 
masivní 
konstrukce

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

vazby na 
město 
odolnost

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota viditelnost 
paměť lokality komplex konvenční řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý reutilizace

069

technická 
infrastruktura 
sídel městský vodojem solitér ano

architektonizované 
(novogotické fasády) město

součást městských 
hradeb

pravoúhlá vertikální 
kvádr střední

uzavřená - 
perforovaná zdivo  ocel vertikála

dominanta / ikona / 
vztažný bod

nádoba uvnitř 
konstrukce věže Watertoren Den Bosch

konverze objekt 
přepatrování 
doplnění oken v 
obálce administrativa

přepatrování, 
soudobý interier, 
vytvoření 
standartních 
dispozic, přidání 
stylizovaných 
otvorů

existence otvorů 
na fasádě, 
nezávislost 
nádrže na fasádě

lokalita v 
centru města

architektonizovaná 
stavba solitíér kreativní řešení zásadní středně intenzivní trvalý reutilizace

(„luxusní“) 
industriální 
estetika

070

technická 
infrastruktura 
sídel vodojem solitér ne

architektonizované 
(skandinávská 
moderna) město

širší centrum města 
návrší

pravoúhlá vertikální 
kvádr malé uzavřená

kombinace 
železobeton zdivo vertikála vztažný bod nádoba na duté věži Watertower Dwelling Soest

konverze objekt 
přepatrování 
perforace otvorů v 
obálce rodinné bydlení

vertikální bydlení, 
velký otvor ve 
fasádě místo 
mnoha malých

vertikalita, úzký 
průměr

lokalizace v 
organismu 
městečka

architektonizovaná 
stavba solitíér kreativní řešení zásadní středně intenzivní trvalý reutilizace

071

technická 
infrastruktura 
sídel městský vodojem solitér ano

architektonizované 
(novogotické fasády) město

umístění v 
městském parku 
návrší

pravoúhlá vertikální 
osmistěn gigantické

uzavřená - 
perforovaná

kombinace 
železobeton zdivo kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita

nádoba uvnitř 
konstrukce věže Mövenpick Hotel

konverze objekt 
vestavba do 
původní obálky 
doplnění oken v 
obálce přístavba ubytování hotel

použití původní 
obálky pro její 
kulturně - 
historickou 
hodnotu, renovace 
střechy

přílišná 
monumentalita

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

lokalita, 
možnost 
úpravy fasád - 
doplnění 
otvorů

architektonizovaná 
stavba solitér konvenční řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

072

technická 
infrastruktura 
sídel městský vodojem solitér ano architektonizované město širší centrum města

pravoúhlá vertikální 
kvádr střední

uzavřená - 
perforovaná

kombinace 
železobeton zdivo vertikála

dominanta / vztažný 
bod 

nádoba uvnitř 
konstrukce věže The water tower

konverze objekt 
přepatrování 
perforace otvorů v 
obálce přístavba 
nástavba bydlení

unikátní typologie 
jako součást luxusu 
nadstandardního 
individuálního 
bydlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

lokalizace v 
širším centru 
velkého měst

architektonizovaná 
stavba jinakost solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

(„luxusní“) 
industriální 
estetika

073

technická 
infrastruktura 
sídel městský vodojem solitér ano architektonizované město širší centrum města

pravoúhlá vertikální 
osmistěn střední

uzavřená - 
perforovaná

kombinace 
železobeton zdivo vertikála

dominanta / vztažný 
bod

nádoba uvnitř 
konstrukce věže Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt

konverze objekt 
přepatrování 
přístavba

administrativa 
archiv

přepatrování + 
přístavba, 
konstrast materiálů 
a stylu

architektonizovaná 
stavba solitér kreativní řešení středně intenzivní zásadní trvalý reutilizace

kontrast nové – 
původní, citlivá 
rekonstrukce 
věže

074

technická 
infrastruktura 
sídel městský vodojem solitér ne věcné město

širší centrum města 
poblíž kanálu - voda

kombinace nízký 
válec na vysoké 
subtilní konstrukci malé kombinace železobeton

kompaktní objem / 
vertikála vztažný bod

nádoba na volné 
konstrukci Tom Dixon tower house

konverze objekt 
přepatrování 
perforace otvorů v 
obálce vestavba 
do nosné 
konstrukce nádrže rodinné bydlení

vertikální bydlení, 
jinakost jako 
podnikatelský 
záměr, využití 
možnosti 
etapizace, obklad 
dřevem

vertikalita 
(umístění objemu 
ve výšce), úzký 
průměr

lokalizace v 
širším centru 
velkého 
města voda jinakost jako marketing solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý

reutilizace, tepelný 
výměník užívající 
vodu z blízkého 
kanálu, větrná 
elektrárna na střeše

původně airbnb, 
v současnosti 
dům toma 
dixona
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tab

„tvrdé“ „měkké“ (soc.) „tvrdé“ „měkké“ (soc.)

ŠK
ÁL

A

težba / skládka / 
hutnictví / 
energetika / 
výroba a sklad 
plynu / průmysl 
stavebních hmot 
/ námořní 

komplex / soustava / 
solitér

věcné / stavitelsky 
řemeslné / 
architektonizované

centrum sídla 
(města - vsi) / okraj 
sídla (města - vsi) / 
krajina / přístav / 
nábřeží / dopravní 
uzel / voda

pravoúhlá / kruhová 
/ amorfní / 
kombinace

malé / střední / 
velké / gigantické

uzavřená / 
perforovaná / volná 
/ kombinace

ocel / železobeton / 
zdivo / kámen / 
smíšené / jiné

vertikála / 
horizontála / 
kompaktní objem / 
rozvolněná 
kompozice

dominanta / 
monumentalita / 
ikona / vztažný bod 
/ významné území

recyklace / iniciace 
/ zpřístupnění / 
renovace / 
regenerace / 
konverze

rekreace // park // 
jezero // rozhledna 
// kultura // muzeum 
// umělecký objekt 
// společenské 
využití // kostel // 
sport / zemědělství 

komplex / soustava 
/ solitér / solitér v 
novém komplexu

utilitární řešení / 
konvenční řešení / 
kreativní řešení / 
inovativní řešení

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

jednorázový / 
dočasný / 
opakovaný / trvalý / 
vratný

ROZSAH
TYP 
PRŮMYSLU

ADAPTACE

TYP ADAPTACE  NOVÁ FUNKCE

MÍRA ZÁSAHU - 
CELKOVĚ V 
AREÁLU

ŽIVOTNOST 
ZÁSAHU (či jeho 
AMBICE)

EKO - PRINCIPY 
APLIKOVANÉ PŘI 
ŘEŠENÍ

ARCHITEKTO
NICKÝ 
FENOMÉN 
(estetický) / 
ZAJÍMAVOSTKONCEPTOBJEMOVÝ TYP

CHARAKTERISTIKA
: UPŘESNĚNÍ 
LOKALIZACE

CHARAKTERISTIKA
: OBJEM a 
GEOMETRIE

CHARAKTERISTIKA
: MĚŘÍTKO 
OBJEKTU

PŘÍLEŽITOST PRO NOVÉ VYUŽITÍLIMIT PRO NOVÉ VYUŽITÍ
PŮVODNÍ OBJEKT

NÁZEV (NOVĚ VYUŽITO)ČÍSLO PROJEKTU

MÍRA PŘÍMÝCH 
(STAVEBNÍCH) 
ZÁSAHŮ DO 
OBJEMU 
OBJEKTUROZSAH

LOKALIZACE:   
MĚSTO / VENKOV

PAMÁTKOVÁ 
OCHRANAPŮVODNÍ VYUŽITÍ

ARCHITEKTONICKÉ 
AMBICE 
PŮVODNÍHO 
NÁVRHU

CHARAKTERISTIKA
: PROPUSTNOST 
KONSTRUKCE

CHARAKTERISTIKA
: PŘEVLÁDAJÍCÍ 
MATERIÁL

CHARAKTERISTIKA
: KOMPOZICE

CHARAKTERISTIKA
: PŮSOBENÍ V 
KRAJINĚ

MÍRA 
KREATIVITY

POSUZOVANÁ 
KATEGORIE

050
doprava  
zemědělství silo pivovaru komplex ne věcné město

průmyslový přístav - 
voda

kombinace kruhová 
soustava vysokých 
válců velké uzavřená železobeton kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita soustava nádob Silo top studio

renovace objekt 
konverze využití 
stávajícího objemu 
vložení 
prostorového žertu

administrativa 
architektonický 
atelier

adaptace vhodných 
objemů - pouze 
částečné využití 
struktury dle 
potřeb, výhled - 
reprezentace

masivní 
konstrukce

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

výhled 
atraktivní 
poloha 
nábřeží voda

součást regenerované 
čtvrti jinakost jako 
marketing soustava kreativní řešení středně intenzivní minimální trvalý reutilizace

 "oprýskaný" 
industriál - silné 
vyznění 
industriální 
estetiky

051
doprava  
zemědělství obilné silo komplex ano conservation plan věcné město

průmyslový přístav - 
voda

kombinace 
soustava vysokých 
válců + skelet velké uzavřená železobeton kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita / 
ikona soustava nádob The Silo, Zeitz MOCAA

konverze objekt 
nástavba na silo, 
perforace otvorů v 
obálce i vnitřní 
konstrukci sila

kultura muzeum 
ubytování hotel

kombinace funkcí 
na základě 
vlastností struktury - 
vyříznutí vnitřní 
části struktury pro 
neobvyklý 
interierový efekt

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 
osvětlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

výhled 
atraktivní 
poloha 
nábřeží voda

adaptace jako 
prostředek národní 
hrdosti

solitér v novém 
komplexu inovativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

precedens: 
vyříznutí 
gigantického 
objemu uvnitř sil

052
doprava  
zemědělství silo soustava ne věcné město centrum města

kruhová soustava 
vysokých válců velké uzavřená železobeton kompaktní objem

monumentalita / 
vztažný bod soustava nádob Quaker square Ohio

konverze objekt 
perforace otvorů v 
obálce sila

studentské 
ubytování

vložení funkce, 
vytvoření obytných 
buňek, perforace 
otvorů pro okna + 
balkony

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 
osvětlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

centrální 
lokalizace ve 
městě

jinakost jako marketing 
(v 70. letech opravdu 
ojedinělý typ hotelu) soustava konvenční řešení zásadní středně intenzivní trvalý reutilizace

postmoderna, 
ve své době 
inovativní 
projekt

053
doprava  
zemědělství silo komplex ne věcné město

širší centrum města 
- bývalá průmyslová 
část, dnes park, 
voda - potok (dříve 
energie pro 
továrny)

kruhová soustava 
vysokých válců velké uzavřená železobeton kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita soustava nádob Grünerlokka Studenthus

konverze - objekt 
regenerace - areál 
perforace otvorů v 
obálce sila

studentské 
ubytování

racionalita 
rozdělení na 
obytné buňky, 
perforace otvorů 
pro okna, 
regenerace čtvrti

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 
osvětlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

vazby na 
město

součást regenerované 
čtvrti paměť soustava utilitární řešení zásadní středně intenzivní trvalý reutilizace

modulární 
architektura

054
doprava  
zemědělství silo na cukr soustava ne věcné město

bývalý přístav 
velkoměsta - voda

kruhová soustava 
vysokých válců střední uzavřená železobeton kompaktní objem dominanta / ikona dvojice nádob Sugar silos

konverze - objekt 
regenerace - areál 
perforace otvorů v 
obálce sila administrativa

vložení funkce, 
perforace nutného 
množství otvorů, 
dosažení rytmu 

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

nábřeží 
rozvojové 
území 
velkoměsta

součást regenerované 
čtvrti

solitér v novém 
komplexu kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace ornamentalita

055
potravinářský 
průmysl silo sladovny komplex nepodařilo se zjistit věcné venkov břeh kanálu - voda

kruhová soustava 
vysokých válců střední uzavřená železobeton kompaktní objem dominanta / ikona Kanaal project   

konverze - objekt 
konverze - areál 
perforace otvorů v 
obálce sila, galerie

vložení funkce, 
perforace malých 
otvorů - hra, 
rytmus, dominanta

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 

vazby na 
město přístav 
/ voda

zajímavá kompozice v 
krajině zásadní trvalý reutilizace

056
doprava  
zemědělství silo komplex ne věcné město širší centrum města

kruhová soustava 
vysokých válců velké uzavřená železobeton kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita / 
ikona soustava nádob Mill Junction student accomodation

konverze - objekt 
perforace otvorů v 
obálce sila, 
nástavba na silo

studentské 
ubytování

vložení funkce, 
vytvoření obytných 
buňek, perforace 
otvorů pro okna + 
balkony, nástavba

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 
osvětlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

únosnost 
vazby na 
město soustava kreativní řešení zásadní zásadní trvalý

reutilizace x 2 - 
nástavba z 
kontejnerů estetika re-use

057
doprava  
zemědělství silo komplex ne věcné město

bývalý přístav 
velkoměsta - 
nábřeží - voda

pravoúhlá vertikální 
kvádr velké uzavřená železobeton kompaktní objem dominanta / ikona nádoba The Silo Copenhagen

konverze objekt 
regenerace areál 
perforace otvorů v 
obálce sila, 
nástavba na silo bydlení

perforace otvorů 
pro okna, 
geometricky 
ztvárněné obložení 
konstrukcí balkonů - 
dvojitá fasáda

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 
osvětlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

přístav / voda 
součást 
regenerované 
čtvrti 

součást regenerované 
čtvrti únosnost paměť

solitér v novém 
komplexu kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

058
doprava  
zemědělství silo solitér ne věcné město širší centrum města

pravoúhlá menší 
vertikální kvádr malé uzavřená železobeton vertikála vztažný bod nádoba Vila na sile

konverze objekt 
nástavba na silo rodinné bydlení

adice objemu 
(silo=sokl) - 
kontrast, výhled - 
přednost z 
omezení

masivní 
konstrukce 
vertikalita

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby únosnost

lokální zajímavost 
únosnost solitér inovativní řešení zásadní středně intenzivní trvalý reutilizace

059
doprava  
zemědělství silo solitér ne věcné město širší centrum města

pravoúhlá menší 
vertikální kvádr malé uzavřená železobeton vertikála vztažný bod nádoba Silo tower Olomouc

konverze objekt 
nástavba na silo administrativa

adice objemu 
(silo=sokl) - 
přednost z 
omezení

masivní 
konstrukce

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby únosnost únosnost solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

nutnost doplnit 
sokl dalším 
nosným 
prvkem?!

060
doprava  
zemědělství silo komplex ne věcné město

bývalý přístav 
velkoměsta - 
nábřeží - voda

kruhová dvojice 
válců blízko sebe střední uzavřená železobeton

kompaktní objem, 
dvojice vertikál dominanta / ikona dvojice nádob Gemini residence

konverze objekt 
regenerace areál 
přístavba - 
prstenec kolem sila bydlení

minimum nových 
otvorů - maximum 
podlahové plochy 
bytů, chytře 
vyřešený přístup 
světla
(silo=jádro) - 
přednost z 
omezení

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 
osvětlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

nábřeží 
rozvojové 
území 
velkoměsta 
únosnost

součást regenerované 
čtvrti paměť 
identifikace lokální 
identity

solitér v novém 
komplexu inovativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

061
průmysl 
stavebních hmot silo komplex ne věcné město

bývalý přístav 
velkoměsta -voda

kruhová dvojice 
válců střední uzavřená železobeton

kompaktní objem, 
dvojice vertikál dominanta / ikona dvojice nádob Portland Towers Nordhavn

konverze objekt 
regenerace areál 
přístavba - 
prstenec kolem sila administrativa

minimum nových 
otvorů - maximum 
podlahové plochy 
bytů, chytře 
vyřešený přístup 
světla
(silo=jádro) - 
přednost z 
omezení

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 
osvětlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

nábřeží 
rozvojové 
území 
velkoměsta 
únosnost

součást regenerované 
čtvrti paměť

solitér v novém 
komplexu kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

062
doprava  
zemědělství silo solitér ne věcné venkov okraj vsi

větší kvádr, 
vertikalita střední uzavřená železobeton vertikála

dominanta / vztažný 
bod

nádoba
Siloetten

konverze objekt 
přístavba - 
prstenec kolem sila bydlení

tetris, (silo=jádro) - 
přednost z 
omezení

masivní 
konstrukce 
přístup 
přirozeného 
osvětlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby únosnost lokální zajímavost solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

modulární 
architektura

technická 
infrastruktura vodojemy nádoby

063
vodojem a 
zauhlovací věž

tovární vodojem a 
zauhlovací věž komplex ano KP

architektonizované 
(historizující zdobné 
fasády) město okraj města

vysoký zužující se 
válec malé

uzavřená - 
perforovaná zdivo vertikála dominanta / ikona

nádoba uvnitř 
konstrukce věže Zauhlovačka

iniciace objekt 
zpřístupnění 
nízkonákladové 
využití

kultura společenské 
využití

zpřístupnění, úklid, 
komunitní práce vertikalita

lokalita - 
součást 
organismu 
městečka

lokální zajímavost, 
oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota identifikace 
komunitní identity komplex kreativní řešení minimální minimální

dočasný / 
opakovaný

komunitní práce, 
reutilizace, sociální 
soudržnost

064

technická 
infrastruktura 
sídel požární nádrž solitér ne věcné město

součást městské 
infrastruktury, 
umístění na střeše

menší válec, ikona 
městské střešní 
siluety malé uzavřená ocel kompaktní objem ikona nádoba Fire water tower Brooklyn

recyklace  objekt 
vodojem a umění

kultura umělecký 
objekt

požární vodojem 
přeměněn v 
umělecký objekt, 
hra světel, výhledy, 
průhledy

příliš malé 
rozměry

identifikace komunitní 
identity solitér inovativní řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý reutilizace

065

technická 
infrastruktura 
výroby tovární vodojem komplex ne stavitelsky řemeslné město

širší centrum města 
továrna v rámci 
města, součást 
komplexu továrny

vertikální objekt, 
symbol malé uzavřená

kombinace 
železobeton  zdivo vertikála ikona nádoba na duté věži Public Folly

zpřístupnění 
konverze objekt 
konverze areál 
perforace otvorů v 
obálce

rekreace kultura 
umělecký objekt 
společenské využití

nejasná funkce 
nového nevšedního 
veřejného prostoru, 
vertikální vestavba, 
hra světla a barev

vertikalita příliš 
malé rozměry jinakost symbol

solitér v novém 
komplexu inovativní řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý reutilizace

066

technická 
infrastruktura 
sídel městský vodojem komplex ano KP architektonizované město širší centrum města

vertikální objekt, 
symbol střední

uzavřená - 
perforovaná

kombinace 
železobeton  zdivo vertikála dominanta

nádoba uvnitř 
konstrukce věže Vodárenská věž Letná konverze renovace kultura vzdělávání

citlivá rekonstrukce 
naznačení pozice 
nádrže

lokalita v 
centru města

viditelnost oficiálně 
uznaná kulturně - 
historická hodnota

solitér v novém 
komplexu kreativní řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý reutilizace

067

technická 
infrastruktura 
dopravy železniční vodojem komplex ne architektonizované město širší centrum města

zdánlivě obyčejný 
objekt v rámci 
městské sítě malé

uzavřená - 
perforovaná

kombinace 
železobeton  zdivo kompaktní objem vztažný bod

nádoba uvnitř 
konstrukce věže Kupe, vodárenská věž Opava konverze renovace kultura citlivá rekonstrukce

nejasné vlastnictví / 
nejasná 
zodpovědnost

vazby na 
město 
dopravní 
dostupnost 
odolnost solitér komnvenční řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý

reutilizace, 
společenská 
zodpovědnost

068

technická 
infrastruktura 
výroby tovární vodojem komplex ano architektonizované město

okraj města 
součást komplexu 
továrny návrší

masivní vertikální 
objekt, 
dvanáctistěn, 
dominanta střední

uzavřená - 
perforovaná železobeton vertikála

dominanta / 
monumentalita / 
ikona nádoba na duté věži Ateliér vodná veža

konverze objekt 
iniciace areál 
přepatrování 
perforace otvorů v 
obálce

administrativa 
architektonický 
atelier

vertikální kancelář, 
velkorysý prostor, 
jinakost jako 
součást PR ateliéru

vertikalita, 
masivní 
konstrukce

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

vazby na 
město 
odolnost

oficiálně uznaná 
kulturně - historická 
hodnota viditelnost 
paměť lokality komplex konvenční řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý reutilizace

069

technická 
infrastruktura 
sídel městský vodojem solitér ano

architektonizované 
(novogotické fasády) město

součást městských 
hradeb

pravoúhlá vertikální 
kvádr střední

uzavřená - 
perforovaná zdivo  ocel vertikála

dominanta / ikona / 
vztažný bod

nádoba uvnitř 
konstrukce věže Watertoren Den Bosch

konverze objekt 
přepatrování 
doplnění oken v 
obálce administrativa

přepatrování, 
soudobý interier, 
vytvoření 
standartních 
dispozic, přidání 
stylizovaných 
otvorů

existence otvorů 
na fasádě, 
nezávislost 
nádrže na fasádě

lokalita v 
centru města

architektonizovaná 
stavba solitíér kreativní řešení zásadní středně intenzivní trvalý reutilizace

(„luxusní“) 
industriální 
estetika

070

technická 
infrastruktura 
sídel vodojem solitér ne

architektonizované 
(skandinávská 
moderna) město

širší centrum města 
návrší

pravoúhlá vertikální 
kvádr malé uzavřená

kombinace 
železobeton zdivo vertikála vztažný bod nádoba na duté věži Watertower Dwelling Soest

konverze objekt 
přepatrování 
perforace otvorů v 
obálce rodinné bydlení

vertikální bydlení, 
velký otvor ve 
fasádě místo 
mnoha malých

vertikalita, úzký 
průměr

lokalizace v 
organismu 
městečka

architektonizovaná 
stavba solitíér kreativní řešení zásadní středně intenzivní trvalý reutilizace

071

technická 
infrastruktura 
sídel městský vodojem solitér ano

architektonizované 
(novogotické fasády) město

umístění v 
městském parku 
návrší

pravoúhlá vertikální 
osmistěn gigantické

uzavřená - 
perforovaná

kombinace 
železobeton zdivo kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita

nádoba uvnitř 
konstrukce věže Mövenpick Hotel

konverze objekt 
vestavba do 
původní obálky 
doplnění oken v 
obálce přístavba ubytování hotel

použití původní 
obálky pro její 
kulturně - 
historickou 
hodnotu, renovace 
střechy

přílišná 
monumentalita

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

lokalita, 
možnost 
úpravy fasád - 
doplnění 
otvorů

architektonizovaná 
stavba solitér konvenční řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

072

technická 
infrastruktura 
sídel městský vodojem solitér ano architektonizované město širší centrum města

pravoúhlá vertikální 
kvádr střední

uzavřená - 
perforovaná

kombinace 
železobeton zdivo vertikála

dominanta / vztažný 
bod 

nádoba uvnitř 
konstrukce věže The water tower

konverze objekt 
přepatrování 
perforace otvorů v 
obálce přístavba 
nástavba bydlení

unikátní typologie 
jako součást luxusu 
nadstandardního 
individuálního 
bydlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

lokalizace v 
širším centru 
velkého měst

architektonizovaná 
stavba jinakost solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

(„luxusní“) 
industriální 
estetika

073

technická 
infrastruktura 
sídel městský vodojem solitér ano architektonizované město širší centrum města

pravoúhlá vertikální 
osmistěn střední

uzavřená - 
perforovaná

kombinace 
železobeton zdivo vertikála

dominanta / vztažný 
bod

nádoba uvnitř 
konstrukce věže Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt

konverze objekt 
přepatrování 
přístavba

administrativa 
archiv

přepatrování + 
přístavba, 
konstrast materiálů 
a stylu

architektonizovaná 
stavba solitér kreativní řešení středně intenzivní zásadní trvalý reutilizace

kontrast nové – 
původní, citlivá 
rekonstrukce 
věže

074

technická 
infrastruktura 
sídel městský vodojem solitér ne věcné město

širší centrum města 
poblíž kanálu - voda

kombinace nízký 
válec na vysoké 
subtilní konstrukci malé kombinace železobeton

kompaktní objem / 
vertikála vztažný bod

nádoba na volné 
konstrukci Tom Dixon tower house

konverze objekt 
přepatrování 
perforace otvorů v 
obálce vestavba 
do nosné 
konstrukce nádrže rodinné bydlení

vertikální bydlení, 
jinakost jako 
podnikatelský 
záměr, využití 
možnosti 
etapizace, obklad 
dřevem

vertikalita 
(umístění objemu 
ve výšce), úzký 
průměr

lokalizace v 
širším centru 
velkého 
města voda jinakost jako marketing solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý

reutilizace, tepelný 
výměník užívající 
vodu z blízkého 
kanálu, větrná 
elektrárna na střeše

původně airbnb, 
v současnosti 
dům toma 
dixona
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tab

„tvrdé“ „měkké“ (soc.) „tvrdé“ „měkké“ (soc.)

ŠK
ÁL

A
težba / skládka / 
hutnictví / 
energetika / 
výroba a sklad 
plynu / průmysl 
stavebních hmot 
/ námořní 

komplex / soustava / 
solitér

věcné / stavitelsky 
řemeslné / 
architektonizované

centrum sídla 
(města - vsi) / okraj 
sídla (města - vsi) / 
krajina / přístav / 
nábřeží / dopravní 
uzel / voda

pravoúhlá / kruhová 
/ amorfní / 
kombinace

malé / střední / 
velké / gigantické

uzavřená / 
perforovaná / volná 
/ kombinace

ocel / železobeton / 
zdivo / kámen / 
smíšené / jiné

vertikála / 
horizontála / 
kompaktní objem / 
rozvolněná 
kompozice

dominanta / 
monumentalita / 
ikona / vztažný bod 
/ významné území

recyklace / iniciace 
/ zpřístupnění / 
renovace / 
regenerace / 
konverze

rekreace // park // 
jezero // rozhledna 
// kultura // muzeum 
// umělecký objekt 
// společenské 
využití // kostel // 
sport / zemědělství 

komplex / soustava 
/ solitér / solitér v 
novém komplexu

utilitární řešení / 
konvenční řešení / 
kreativní řešení / 
inovativní řešení

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

jednorázový / 
dočasný / 
opakovaný / trvalý / 
vratný

ROZSAH
TYP 
PRŮMYSLU

ADAPTACE

TYP ADAPTACE  NOVÁ FUNKCE

MÍRA ZÁSAHU - 
CELKOVĚ V 
AREÁLU

ŽIVOTNOST 
ZÁSAHU (či jeho 
AMBICE)

EKO - PRINCIPY 
APLIKOVANÉ PŘI 
ŘEŠENÍ

ARCHITEKTO
NICKÝ 
FENOMÉN 
(estetický) / 
ZAJÍMAVOSTKONCEPTOBJEMOVÝ TYP

CHARAKTERISTIKA
: UPŘESNĚNÍ 
LOKALIZACE

CHARAKTERISTIKA
: OBJEM a 
GEOMETRIE

CHARAKTERISTIKA
: MĚŘÍTKO 
OBJEKTU

PŘÍLEŽITOST PRO NOVÉ VYUŽITÍLIMIT PRO NOVÉ VYUŽITÍ
PŮVODNÍ OBJEKT

NÁZEV (NOVĚ VYUŽITO)ČÍSLO PROJEKTU

MÍRA PŘÍMÝCH 
(STAVEBNÍCH) 
ZÁSAHŮ DO 
OBJEMU 
OBJEKTUROZSAH

LOKALIZACE:   
MĚSTO / VENKOV

PAMÁTKOVÁ 
OCHRANAPŮVODNÍ VYUŽITÍ

ARCHITEKTONICKÉ 
AMBICE 
PŮVODNÍHO 
NÁVRHU

CHARAKTERISTIKA
: PROPUSTNOST 
KONSTRUKCE

CHARAKTERISTIKA
: PŘEVLÁDAJÍCÍ 
MATERIÁL

CHARAKTERISTIKA
: KOMPOZICE

CHARAKTERISTIKA
: PŮSOBENÍ V 
KRAJINĚ

MÍRA 
KREATIVITY

POSUZOVANÁ 
KATEGORIE

075

technická 
infrastruktura 
zemědělství vodojem u farmy solitér ne věcné venkov

v areálu farmy 
krajina

kombinace nízký 
válec na vysoké 
subtilní konstrukci malé kombinace železobeton vertikála vztažný bod

nádoba na volné 
konstrukci Water tower Brasschaat

konverze objekt 
vestavba do volné 
nosné konstrukce rodinné bydlení

vertikální bydlení, 
transparentní 
obálka kolem 
nosné konstrukce 
věže - zachování 
charakteru, kontrast

volný prostor v 
nosné konstrukci 
věže utilitárnost

skromné 
měřítko jinakost jednoduchost solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

kontrast nové - 
původní, 
zachování 
industriální 
patiny

076

technická 
infrastruktura 
sídel městský vodojem komplex ne věcné město

u městského 
nádraží širší 
centrum města 
dopravní uzel

kombinace masivní 
válec na vysoké 
vyzdívané 
skeletové 
konstrukci velké kombinace železobeton

kompaktní objem / 
vertikála

dominanta / 
monumentalita nádoba na věži Jægersborg Vandtårn

konverze objekt 
konverze areál 
vestavba do nosné 
konstrukce

studentské 
ubytování

vestavba do nosné 
konstrukce věže, 
zanechání nádoby 
bez úprav

volný prostor v 
nosné konstrukci 
věže, nádoba 
příliš kompaktní utilitárnost

vazby na 
město 
dopravní 
dostupnost 
odolnost symbol solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

modulární 
architektura, 
kontrast nové – 
původní

výroba a sklad 
plynu (hutnictví, 
energetika, 
technická 
infrastruktura) plynojemy  nádoby

077

hutnictví - plyn 
jako vedlejší 
produkt

suchý plynojem s 
vodicí kostrou komplex ano UNESCO věcné město

okraj města tovární 
plynojem, součást 
komplexu

kruhová válec o 
velkém průměru velké kombinace ocel kompaktní objem

dominanta / vztažný 
bod / ikona nádoba TauchRevier Gasometer

renovace objekt 
využití stávajícího 
objemu

sport hlubinný 
potápěčský 
tréninkový bazén

využití existujícího 
prostoru

nákladnost 
údržbových 
prací, velký 
objem

utilitárnost, 
ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

prostorová 
rezerva

součást 
regenerovaného 
komplexu komplex utilitární řešení minimální minimální trvalý reutilizace

078

výroba a sklad 
plynu - technická 
infrastruktura 
sídel a výroba

kulový tlakový 
plynojem solitér ano KP stavitelsky řemeslné město

 návrší v parku ve 
městě kruhová koule malé uzavřená ocel kompaktní objem

dominanta / vztažný 
bod / ikona nádoba Plynojem Libeň renovace objekt věda a vzdělání

minimum zásahů - 
přirozené 
prostorové 
působení specifický objem

vazby na 
město jinakost paměť místa solitér konvenční řešení minimální minimální

dočasný / trvalý / 
vratný reutilizace

079

výroba a sklad 
plynu - technická 
infrastruktura 
sídel a výroba

suchý plynojem se 
zvonem komplex ano stavitelsky řemeslné město

městský plynojem – 
plynárna okraj 
města

kruhová válec o 
velkém průměru velké uzavřená

kombinace zdivo 
ocel kompaktní objem

monumentalita / 
vztažný bod nádoba Gashouder Westergasfabriek

renovace objekt 
využití stávajícího 
objemu

společenské využití 
kultura

minimum zásahů – 
nové  konstrukce 
viditelně odděleny velký objem

utilitárnost, 
ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

prostorová 
rezerva paměť místa komplex konvenční řešení minimální minimální

dočasný / trvalý / 
vratný reutilizace

080

hutnictví - plyn 
jako vedlejší 
produkt

suchý plynojem se 
zvonem komplex ano UNESCO věcné město

okraj města tovární 
plynojem, součást 
komplexu

kruhová vysoký 
válec velké uzavřená ocel kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita / 
vztažný bod / ikona nádoba Gasometer Oberhausen

konverze objekt 
využití stávajícího 
objemu regenerace 
areál

kultura muzeum 
rozhledna

využití existujícího 
prostoru velký objem utilitárnost

prostorová 
rezerva

hodnota pro celistvost 
areálu komplex kreativní řešení středně intenzivní minimální

dočasný / trvalý / 
vratný reutilizace

081

výroba a sklad 
plynu - městská 
infrastruktura

suchý plynojem s 
vodicí kostrou komplex ano Grade II stavitelsky řemeslné město

městský plynojem – 
širší centrum města 
- kanál - voda kruhová střední kombinace ocel kompaktní objem vztažný bod / ikona

kostra obklopující 
(již neexistující) 
nádobu Kings cross gasholder park

konverze objekt 
recyklace  objekt 
konverze areál 
vestavba do vodicí 
kostry plynojemu rekreace park

přemístění 
konstrukce, 
vepsání parku do 
průměru válce

nákladnost 
údržbových prací utilitárnost, 

mentální spojení s 
neblahými 
někdejšími vlivy

lehkost, 
demontovatel
nost, možný 
přesun

symbol paměť lokality
solitér v novém 
komplexu inovativní řešení mimimální zásadní trvalý

reutilizace, nová 
zeleň ve městě

081

výroba a sklad 
plynu - technická 
infrastruktura 
sídel a výroba

suchý plynojem s 
vodicí kostrou komplex ano Grade II stavitelsky řemeslné město

městský plynojem – 
širší centrum města 
- kanál - voda kruhová velké kombinace ocel kompaktní objem

dominanta / vztažný 
bod / ikona

kostra obklopující 
(již neexistující) 
nádobu Gasholders London

konverze objekt 
vestavba do vodicí 
kostry plynojemu bydlení

novostavba 
bydlení, tvar 
podřízen kostře 
plynojemu, dvůr v 
centru

degradace 
materiálu 
vandalismus

utilitárnost, 
mentální spojení s 
neblahými 
někdejšími vlivy

lehkost, 
demontovatel
nost, možný 
přesun

symbol jinakost jako 
marketing paměť 
lokality soustava kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

082

výroba a sklad 
plynu - technická 
infrastruktura 
sídel a výroba

suchý plynojem s 
vodicí kostrou komplex ano stavitelsky řemeslné město

městský plynojem – 
přístav kruhová střední kombinace ocel kompaktní objem vztažný bod / ikona

kostra obklopující 
(již neexistující) 
nádobu Gasswork plaza

konverze objekt 
recyklace  objekt 
konverze areál 
vestavba do vodicí 
kostry plynojemu park komerce

přemístění 
konstrukce, ikona a 
symbol někdejší 
funkce v parku, 
hranice „intimního“ 
veřejného prostoru

degradace 
materiálu 
vandalismus utilitárnost, 

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

lehkost, 
demontovatel
nost, možný 
přesun

symbol jinakost jako 
marketing

solitér v novém 
komplexu inovativní řešení minimální zásadní trvalý

reutilizace, nová 
zeleň ve městě

083

výroba a sklad 
plynu - technická 
infrastruktura 
sídel a výroba

suchý plynojem s 
vodicí kostrou komplex ano stavitelsky řemeslné město

městský plynojem – 
širší centrum města kruhová velké kombinace ocel kompaktní objem

dominanta / vztažný 
bod / ikona

kostra obklopující 
(již neexistující) 
nádobu The Alliance

konverze objekt 
konverze areál 
vestavba do vodicí 
kostry plynojemu bydlení

novostavba 
bydlení, tvar 
podřízen kostře 
plynojemu, dvůr v 
centru

degradace 
materiálu 
vandalismus

utilitárnost, 
ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

lehkost, 
demontovatel
nost, možný 
přesun

symbol
solitér v novém 
komplexu inovativní řešení zásadní zásadní trvalý

reutilizace, zeleň ve 
dvoře

084

hutnictví - plyn 
jako vedlejší 
produkt

suchý plynojem se 
zvonem komplex ano KP věcné město

okraj města tovární 
plynojem, součást 
komplexu kruhová velké uzavřená ocel kompaktní objem

dominanta / vztažný 
bod nádoba Aula Gong

konverze objekt 
vestavba do 
původní obálky 
doplnění oken v 
obálce přístavba 
regenerace areál

společenské využití 
kultura

velké otvory v 
obálce, vestavba 
hlediště

degradace 
materiálu 
vandalismus

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby, 
mentální spojení s 
neblahými 
někdejšími vlivy velký objem

součást 
regenerovaného areálu 
dochovanost komplex kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

konverze za 
použití mnoha 
úprav a 
výrazových 
prostředků

085

výroba a sklad 
plynu - technická 
infrastruktura 
sídel a výroba suchý plynojem soustava ano architektonizované město

městský plynojem – 
okraj města návrší kruhová gigantické

uzavřená - 
kombinace zdivo  ocel kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita / 
ikona

nádoba uvnitř 
konstrukce věže Wiener Gasometer

konverze objekt 
vestavba do 
původní obálky 
doplnění oken v 
obálce přístavba

bydlení komerce 
administrativa

čtyři různé formy 
konverzí pro čtyři 
válce

přílišná 
monumentalita

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

velký 
objem,lokalita 
v organismu 
velkoměsta

síla čtveřice, historická 
a památková hodnota 
staveb, historizující a 
méně technický vzhled - 
větší motivace k 
zachování komplex inovativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

vestavby, 
přístavba – 
doznívající 
postmoderna

těžký i lehký 
průmysl linie, vertikály

086 energetika komín komplex ne věcné město centrum města kruhová střední uzavřená
kombinace ocel  
železobeton

kompaktní objem + 
vertikály

dominanta / vztažný 
bod vertikála Seaholm power plant

areál: konverze 
komíny: renovace

komerce 
administrativa

 zachování komínů 
+ přiznání a akcent 
kompoziční role v 
celku utilitárnost

ekonomická 
náročnost údržby viditelnost část celku komplex konvenční řešení minimální (komín) trvalé reutilizace

087 strojírenství komín solitér ano památková zóna stavitelsky řemeslné město širší centrum města kruhová střední uzavřená zdivo
kompaktní objem + 
vertikála vztažný bod vertikála Kotelna

objekt: konverze 
komíny: renovace

administrativa 
gastro

zachování + 
přiznání role v 
celku utilitárnost

ekonomická 
náročnost údržby

součást 
regenerované 
čtvrti část celku solitér konvenční řešení minimální (komín) trvalé reutilizace

088 hutnictví

čisticí věže 
odpadních vod 
koksovny solitér ano stavitelsky řemeslné venkov krajina kruhová střední uzavřená zdivo vertikály vztažný bod soustava vertikála Biotürme konverze přístavba muzeum rozhledna

adice objemu, 
iniciace, využití 
výšky - rozhled utilitárnost

ekonomická 
náročnost údržby

v srdci 
přírody turistický potenciál soustava kreativní řešení středně intenzivní trvalé reutilizace

089 strojírenství komín solitér ne věcné město širší centrum města kruhová velké uzavřená železobeton vertikála dominanta vertikála Solivaria

konverze částečná 
demolice, přidaná 
konstrukce komerce

dominanta + 
lákadlo 
(neuskutečněný), 
reklamní poutač 
(realita) utilitárnost

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby viditelnost symbol soustava utilitární řešení zásadní trvalé pokus o reutilizaci sliby chyby)

117 energetika komín solitér ano architektonizované město
centrum města 
nábřeží voda

pravoúhlá vysoký 
úzký kvádr velké uzavřená zdivo

kompaktní objem + 
vertikála

dominanta / 
monumentalita vertikála v celku Tate Modern* konverze nástavba kultura galeire komín jako pouteč utilitárnost

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby viditelnost

turistický potenciál 
paměť lokality solitér inovativní řešení zásadní trvalé reutilizace

090 strojírenství komín solitér ne věcné město širší centrum města
kruhová vysoký 
úzký válec malé uzavřená zdivo vertikála

dominanta / vztažný 
bod vertikála Artscape Wychwood Barns konverze akcent

společenské využití 
kultura

akcent komína, 
komunitní centrum 
a repair café utilitárnost

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby viditelnost symbol komplex konvenční řešení středně intenzivní trvalé reutilizace

091 textilní výroba komín solitér ne věcné město širší centrum města
kruhová vysoký 
úzký válec velké uzavřená železobeton vertikála dominanta vertikála Chiesa del Santo Volto

konverze 
interpretace, 
přidaná konstrukce

společenské využití 
kostel

komín jako 
zvonice, utilitárnost

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby viditelnost

symbol forma nahrává 
nové funkci paměť 
lokality komplex inovativní řešení zásadní trvalé reutilizace

odkaz k 
renesanční 
figuře kostela a 
zvonice

118 energetika komín solitér ano architektonizované město
širší centrum města 
nábřeží voda kruhová velké uzavřená zdivo

kompaktní objem + 
4 vertikály

dominanta / 
monumentalita / 
ikona vertikála v celku Battersea power station

konverze 
vestavba, nová 
náplň rekreace rozhledna

komín jako 
rozhledna utilitárnost

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby viditelnost

symbol turistický 
potenciál komplex inovativní řešení

092 energetika
chladicí věž jaderné 
elektrárny komplex ne věcné venkov

při velké řece, 
stranou od osídlení 
krajina voda

kruhová 
hyperboloid velkých 
rozměrů gigantické uzavřená železobeton vertikála

dominanta / 
monumentalita vertikála o velkém průměruWunderland Kalkar

konverze nátěr 
stěn a vložení 
nezávislých objektů

společenské využití 
zábavní park

nevšední prostory 
jako zábavní 
prostředí rozlehlost

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
stín původního 
využití odolnost jinakost komplex inovativní řešení středně intenzivní středně intenzivní

dočasný / trvalý 
(vratný) reutilizace

doprava horizontály

093
železniční 
doprava

železniční trať, 
viadukt komplex ano

věcné, stavitelsky 
řemeslné město

linka skrze 
městskou strukturu 
širší centrum města

amorfní pravoúhlá 
lineární přítomnost 
v městské struktuře velké volná / uzavřená

kombinace 
železobeton a ocel horizontála

monumentalita / 
vztažný bod linie New York High Line

konverze řezy a 
úpravy objemu, 
přístavby, zeleň lineární park

lineární park = 
zelená tepna - 
symbolické 
zachycení estetiky 
úpadku

degradace 
rozlehlost

tlak na nový 
development

vazby na 
město

linka - vliv na velkou 
část města komplex inovativní řešení zásadní trvalé

reutilizace, nová 
zeleň ve městě gentrifikace

094
železniční 
doprava

železniční trať, 
viadukt komplex ano architektonizované město

linka skrze 
městskou strukturu 
širší centrum města

amorfní pravoúhlá 
lineární přítomnost 
v městské struktuře velké volná / uzavřená

kombinace 
železobeton kámen 
zdivo  ocel horizontála

monumentalita / 
vztažný bod linie Promenade plantée

konverze řezy a 
úpravy objemu, 
přístavby, 
vestavby, zeleň

lineární park 
komerce kultura 
gastro

volný prostor v 
nosné konstrukci 
viaduktu

tlak na nový 
development

lokalita v 
centru města

linka - vliv na velkou 
část města komplex inovativní řešení zásadní trvalé

reutilizace, nová 
zeleň ve městě

095
železniční 
doprava

železniční trať, 
viadukt komplex ano částečně

věcné, stavitelsky 
řemeslné město

linka skrze 
městskou strukturu 
širší centrum města

amorfní pravoúhlá 
lineární přítomnost 
v městské struktuře střední volná / uzavřená

kombinace 
železobeton kámen 
zdivo  ocel horizontála

monumentalita / 
vztažný bod linie Im viadukt

konverze 
vestavba, 
dostavba

rekreace stezka 
komerce gastro

využití 
“objemových 
proluk” v městské 
infrastruktuře, 
foodcourt

volný prostor v 
nosné konstrukci 
viaduktu

tlak na nový 
development

vazby na 
město 
dopravní 
dostupnost

linka - vliv na velkou 
část města komplex kreativní řešení středně intenzivní trvalé reutilizace

096
železniční 
doprava

železniční zvedací 
most solitér ano stavitelsky řemeslné město

přesun z původní 
pozice - kdekoli na 
břehu Nilu - voda

pravoúhlá 
horizontální 
příhradová 
konstrukce malé / střední volná ocel horizontála ikona horizontála Old Imbaba Bridge

konverze řez 
objemu, 
přemístění, 
nástavba, nová 
funkce administrativa

fragment 
konstrukce - nositel 
paměti

administrativně 
složité zachování 
mostu, nulová 
ochrana 
technických 
památek v zemi symbol lokální význam solitér inovativní řešení zásadní

097
železniční 
doprava

železniční pivotový 
most solitér ano stavitelsky řemeslné město

centrum města u 
kanálu voda

pravoúhlá 
horizontální 
konstrukce + 
otočná technologie malé volná ocel horizontála ikona horizontála Café restaurant OPEN Amsterdam konverze nástavba

gastro restaurant 
kavárna

superpozíice, adice 
objemu - využití 
konstrukčních kvalit

degradace 
materiálu

specifičnost pro 
určité využití

dopravní 
dostupnost symbol solitér inovativní řešení zásadní trvalé reutilizace

098 námořní doprava jeřábová dráha solitér ne věcné město
bývalý přístav 
velkoměsta - voda

pravoúhlá 
horizontální 
konstrukce v moři střední volná železobeton horizontála

monumentalita / 
vztažný bod horizontála Kraanspoor konverze nástavba administrativa

superpozíice, adice 
objemu - využití 
konstrukčních kvalit utilitárnost přístav / voda lokální význam solitér inovativní řešení zásadní trvalé reutilizace

099 silniční doprava dálniční tunel komplex ne věcné venkov
městský obchvat 
okraj města

amorfní lineární 
podzemní prostor velké uzavřená

železobeton  
kámen, zdivo  ocel horizontála

monumentalita / 
vztažný bod tunel Tunnel di Trento konverze vestavba kultura galerie

přístup 
přirozeného 
osvětlení utilitárnost

prostorová 
rezerva solitér inovativní řešení středně intenzivní trvalé reutilizace

100
železniční 
doprava železniční tunel solitér ano věcné město

centrum města u 
nádraží dopravní 
uzel

amorfní kruhová 
soustava 
podzemních střední uzavřená zdivo horizontála tunel House of Vans konverze vestavba

sport společenské 
využití kultura

využití řazení 
prostor, vestavba 
nezávislá na 

přístup 
přirozeného 
osvětlení

prostorová 
rezerva solitér kreativní řešení zásadní trvalé reutilizace
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tab

„tvrdé“ „měkké“ (soc.) „tvrdé“ „měkké“ (soc.)

ŠK
ÁL

A

težba / skládka / 
hutnictví / 
energetika / 
výroba a sklad 
plynu / průmysl 
stavebních hmot 
/ námořní 

komplex / soustava / 
solitér

věcné / stavitelsky 
řemeslné / 
architektonizované

centrum sídla 
(města - vsi) / okraj 
sídla (města - vsi) / 
krajina / přístav / 
nábřeží / dopravní 
uzel / voda

pravoúhlá / kruhová 
/ amorfní / 
kombinace

malé / střední / 
velké / gigantické

uzavřená / 
perforovaná / volná 
/ kombinace

ocel / železobeton / 
zdivo / kámen / 
smíšené / jiné

vertikála / 
horizontála / 
kompaktní objem / 
rozvolněná 
kompozice

dominanta / 
monumentalita / 
ikona / vztažný bod 
/ významné území

recyklace / iniciace 
/ zpřístupnění / 
renovace / 
regenerace / 
konverze

rekreace // park // 
jezero // rozhledna 
// kultura // muzeum 
// umělecký objekt 
// společenské 
využití // kostel // 
sport / zemědělství 

komplex / soustava 
/ solitér / solitér v 
novém komplexu

utilitární řešení / 
konvenční řešení / 
kreativní řešení / 
inovativní řešení

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

jednorázový / 
dočasný / 
opakovaný / trvalý / 
vratný

ROZSAH
TYP 
PRŮMYSLU

ADAPTACE

TYP ADAPTACE  NOVÁ FUNKCE

MÍRA ZÁSAHU - 
CELKOVĚ V 
AREÁLU

ŽIVOTNOST 
ZÁSAHU (či jeho 
AMBICE)

EKO - PRINCIPY 
APLIKOVANÉ PŘI 
ŘEŠENÍ

ARCHITEKTO
NICKÝ 
FENOMÉN 
(estetický) / 
ZAJÍMAVOSTKONCEPTOBJEMOVÝ TYP

CHARAKTERISTIKA
: UPŘESNĚNÍ 
LOKALIZACE

CHARAKTERISTIKA
: OBJEM a 
GEOMETRIE

CHARAKTERISTIKA
: MĚŘÍTKO 
OBJEKTU

PŘÍLEŽITOST PRO NOVÉ VYUŽITÍLIMIT PRO NOVÉ VYUŽITÍ
PŮVODNÍ OBJEKT

NÁZEV (NOVĚ VYUŽITO)ČÍSLO PROJEKTU

MÍRA PŘÍMÝCH 
(STAVEBNÍCH) 
ZÁSAHŮ DO 
OBJEMU 
OBJEKTUROZSAH

LOKALIZACE:   
MĚSTO / VENKOV

PAMÁTKOVÁ 
OCHRANAPŮVODNÍ VYUŽITÍ

ARCHITEKTONICKÉ 
AMBICE 
PŮVODNÍHO 
NÁVRHU

CHARAKTERISTIKA
: PROPUSTNOST 
KONSTRUKCE

CHARAKTERISTIKA
: PŘEVLÁDAJÍCÍ 
MATERIÁL

CHARAKTERISTIKA
: KOMPOZICE

CHARAKTERISTIKA
: PŮSOBENÍ V 
KRAJINĚ

MÍRA 
KREATIVITY

POSUZOVANÁ 
KATEGORIE

075

technická 
infrastruktura 
zemědělství vodojem u farmy solitér ne věcné venkov

v areálu farmy 
krajina

kombinace nízký 
válec na vysoké 
subtilní konstrukci malé kombinace železobeton vertikála vztažný bod

nádoba na volné 
konstrukci Water tower Brasschaat

konverze objekt 
vestavba do volné 
nosné konstrukce rodinné bydlení

vertikální bydlení, 
transparentní 
obálka kolem 
nosné konstrukce 
věže - zachování 
charakteru, kontrast

volný prostor v 
nosné konstrukci 
věže utilitárnost

skromné 
měřítko jinakost jednoduchost solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

kontrast nové - 
původní, 
zachování 
industriální 
patiny

076

technická 
infrastruktura 
sídel městský vodojem komplex ne věcné město

u městského 
nádraží širší 
centrum města 
dopravní uzel

kombinace masivní 
válec na vysoké 
vyzdívané 
skeletové 
konstrukci velké kombinace železobeton

kompaktní objem / 
vertikála

dominanta / 
monumentalita nádoba na věži Jægersborg Vandtårn

konverze objekt 
konverze areál 
vestavba do nosné 
konstrukce

studentské 
ubytování

vestavba do nosné 
konstrukce věže, 
zanechání nádoby 
bez úprav

volný prostor v 
nosné konstrukci 
věže, nádoba 
příliš kompaktní utilitárnost

vazby na 
město 
dopravní 
dostupnost 
odolnost symbol solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

modulární 
architektura, 
kontrast nové – 
původní

výroba a sklad 
plynu (hutnictví, 
energetika, 
technická 
infrastruktura) plynojemy  nádoby

077

hutnictví - plyn 
jako vedlejší 
produkt

suchý plynojem s 
vodicí kostrou komplex ano UNESCO věcné město

okraj města tovární 
plynojem, součást 
komplexu

kruhová válec o 
velkém průměru velké kombinace ocel kompaktní objem

dominanta / vztažný 
bod / ikona nádoba TauchRevier Gasometer

renovace objekt 
využití stávajícího 
objemu

sport hlubinný 
potápěčský 
tréninkový bazén

využití existujícího 
prostoru

nákladnost 
údržbových 
prací, velký 
objem

utilitárnost, 
ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

prostorová 
rezerva

součást 
regenerovaného 
komplexu komplex utilitární řešení minimální minimální trvalý reutilizace

078

výroba a sklad 
plynu - technická 
infrastruktura 
sídel a výroba

kulový tlakový 
plynojem solitér ano KP stavitelsky řemeslné město

 návrší v parku ve 
městě kruhová koule malé uzavřená ocel kompaktní objem

dominanta / vztažný 
bod / ikona nádoba Plynojem Libeň renovace objekt věda a vzdělání

minimum zásahů - 
přirozené 
prostorové 
působení specifický objem

vazby na 
město jinakost paměť místa solitér konvenční řešení minimální minimální

dočasný / trvalý / 
vratný reutilizace

079

výroba a sklad 
plynu - technická 
infrastruktura 
sídel a výroba

suchý plynojem se 
zvonem komplex ano stavitelsky řemeslné město

městský plynojem – 
plynárna okraj 
města

kruhová válec o 
velkém průměru velké uzavřená

kombinace zdivo 
ocel kompaktní objem

monumentalita / 
vztažný bod nádoba Gashouder Westergasfabriek

renovace objekt 
využití stávajícího 
objemu

společenské využití 
kultura

minimum zásahů – 
nové  konstrukce 
viditelně odděleny velký objem

utilitárnost, 
ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

prostorová 
rezerva paměť místa komplex konvenční řešení minimální minimální

dočasný / trvalý / 
vratný reutilizace

080

hutnictví - plyn 
jako vedlejší 
produkt

suchý plynojem se 
zvonem komplex ano UNESCO věcné město

okraj města tovární 
plynojem, součást 
komplexu

kruhová vysoký 
válec velké uzavřená ocel kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita / 
vztažný bod / ikona nádoba Gasometer Oberhausen

konverze objekt 
využití stávajícího 
objemu regenerace 
areál

kultura muzeum 
rozhledna

využití existujícího 
prostoru velký objem utilitárnost

prostorová 
rezerva

hodnota pro celistvost 
areálu komplex kreativní řešení středně intenzivní minimální

dočasný / trvalý / 
vratný reutilizace

081

výroba a sklad 
plynu - městská 
infrastruktura

suchý plynojem s 
vodicí kostrou komplex ano Grade II stavitelsky řemeslné město

městský plynojem – 
širší centrum města 
- kanál - voda kruhová střední kombinace ocel kompaktní objem vztažný bod / ikona

kostra obklopující 
(již neexistující) 
nádobu Kings cross gasholder park

konverze objekt 
recyklace  objekt 
konverze areál 
vestavba do vodicí 
kostry plynojemu rekreace park

přemístění 
konstrukce, 
vepsání parku do 
průměru válce

nákladnost 
údržbových prací utilitárnost, 

mentální spojení s 
neblahými 
někdejšími vlivy

lehkost, 
demontovatel
nost, možný 
přesun

symbol paměť lokality
solitér v novém 
komplexu inovativní řešení mimimální zásadní trvalý

reutilizace, nová 
zeleň ve městě

081

výroba a sklad 
plynu - technická 
infrastruktura 
sídel a výroba

suchý plynojem s 
vodicí kostrou komplex ano Grade II stavitelsky řemeslné město

městský plynojem – 
širší centrum města 
- kanál - voda kruhová velké kombinace ocel kompaktní objem

dominanta / vztažný 
bod / ikona

kostra obklopující 
(již neexistující) 
nádobu Gasholders London

konverze objekt 
vestavba do vodicí 
kostry plynojemu bydlení

novostavba 
bydlení, tvar 
podřízen kostře 
plynojemu, dvůr v 
centru

degradace 
materiálu 
vandalismus

utilitárnost, 
mentální spojení s 
neblahými 
někdejšími vlivy

lehkost, 
demontovatel
nost, možný 
přesun

symbol jinakost jako 
marketing paměť 
lokality soustava kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

082

výroba a sklad 
plynu - technická 
infrastruktura 
sídel a výroba

suchý plynojem s 
vodicí kostrou komplex ano stavitelsky řemeslné město

městský plynojem – 
přístav kruhová střední kombinace ocel kompaktní objem vztažný bod / ikona

kostra obklopující 
(již neexistující) 
nádobu Gasswork plaza

konverze objekt 
recyklace  objekt 
konverze areál 
vestavba do vodicí 
kostry plynojemu park komerce

přemístění 
konstrukce, ikona a 
symbol někdejší 
funkce v parku, 
hranice „intimního“ 
veřejného prostoru

degradace 
materiálu 
vandalismus utilitárnost, 

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

lehkost, 
demontovatel
nost, možný 
přesun

symbol jinakost jako 
marketing

solitér v novém 
komplexu inovativní řešení minimální zásadní trvalý

reutilizace, nová 
zeleň ve městě

083

výroba a sklad 
plynu - technická 
infrastruktura 
sídel a výroba

suchý plynojem s 
vodicí kostrou komplex ano stavitelsky řemeslné město

městský plynojem – 
širší centrum města kruhová velké kombinace ocel kompaktní objem

dominanta / vztažný 
bod / ikona

kostra obklopující 
(již neexistující) 
nádobu The Alliance

konverze objekt 
konverze areál 
vestavba do vodicí 
kostry plynojemu bydlení

novostavba 
bydlení, tvar 
podřízen kostře 
plynojemu, dvůr v 
centru

degradace 
materiálu 
vandalismus

utilitárnost, 
ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

lehkost, 
demontovatel
nost, možný 
přesun

symbol
solitér v novém 
komplexu inovativní řešení zásadní zásadní trvalý

reutilizace, zeleň ve 
dvoře

084

hutnictví - plyn 
jako vedlejší 
produkt

suchý plynojem se 
zvonem komplex ano KP věcné město

okraj města tovární 
plynojem, součást 
komplexu kruhová velké uzavřená ocel kompaktní objem

dominanta / vztažný 
bod nádoba Aula Gong

konverze objekt 
vestavba do 
původní obálky 
doplnění oken v 
obálce přístavba 
regenerace areál

společenské využití 
kultura

velké otvory v 
obálce, vestavba 
hlediště

degradace 
materiálu 
vandalismus

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby, 
mentální spojení s 
neblahými 
někdejšími vlivy velký objem

součást 
regenerovaného areálu 
dochovanost komplex kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

konverze za 
použití mnoha 
úprav a 
výrazových 
prostředků

085

výroba a sklad 
plynu - technická 
infrastruktura 
sídel a výroba suchý plynojem soustava ano architektonizované město

městský plynojem – 
okraj města návrší kruhová gigantické

uzavřená - 
kombinace zdivo  ocel kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita / 
ikona

nádoba uvnitř 
konstrukce věže Wiener Gasometer

konverze objekt 
vestavba do 
původní obálky 
doplnění oken v 
obálce přístavba

bydlení komerce 
administrativa

čtyři různé formy 
konverzí pro čtyři 
válce

přílišná 
monumentalita

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

velký 
objem,lokalita 
v organismu 
velkoměsta

síla čtveřice, historická 
a památková hodnota 
staveb, historizující a 
méně technický vzhled - 
větší motivace k 
zachování komplex inovativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

vestavby, 
přístavba – 
doznívající 
postmoderna

těžký i lehký 
průmysl linie, vertikály

086 energetika komín komplex ne věcné město centrum města kruhová střední uzavřená
kombinace ocel  
železobeton

kompaktní objem + 
vertikály

dominanta / vztažný 
bod vertikála Seaholm power plant

areál: konverze 
komíny: renovace

komerce 
administrativa

 zachování komínů 
+ přiznání a akcent 
kompoziční role v 
celku utilitárnost

ekonomická 
náročnost údržby viditelnost část celku komplex konvenční řešení minimální (komín) trvalé reutilizace

087 strojírenství komín solitér ano památková zóna stavitelsky řemeslné město širší centrum města kruhová střední uzavřená zdivo
kompaktní objem + 
vertikála vztažný bod vertikála Kotelna

objekt: konverze 
komíny: renovace

administrativa 
gastro

zachování + 
přiznání role v 
celku utilitárnost

ekonomická 
náročnost údržby

součást 
regenerované 
čtvrti část celku solitér konvenční řešení minimální (komín) trvalé reutilizace

088 hutnictví

čisticí věže 
odpadních vod 
koksovny solitér ano stavitelsky řemeslné venkov krajina kruhová střední uzavřená zdivo vertikály vztažný bod soustava vertikála Biotürme konverze přístavba muzeum rozhledna

adice objemu, 
iniciace, využití 
výšky - rozhled utilitárnost

ekonomická 
náročnost údržby

v srdci 
přírody turistický potenciál soustava kreativní řešení středně intenzivní trvalé reutilizace

089 strojírenství komín solitér ne věcné město širší centrum města kruhová velké uzavřená železobeton vertikála dominanta vertikála Solivaria

konverze částečná 
demolice, přidaná 
konstrukce komerce

dominanta + 
lákadlo 
(neuskutečněný), 
reklamní poutač 
(realita) utilitárnost

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby viditelnost symbol soustava utilitární řešení zásadní trvalé pokus o reutilizaci sliby chyby)

117 energetika komín solitér ano architektonizované město
centrum města 
nábřeží voda

pravoúhlá vysoký 
úzký kvádr velké uzavřená zdivo

kompaktní objem + 
vertikála

dominanta / 
monumentalita vertikála v celku Tate Modern* konverze nástavba kultura galeire komín jako pouteč utilitárnost

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby viditelnost

turistický potenciál 
paměť lokality solitér inovativní řešení zásadní trvalé reutilizace

090 strojírenství komín solitér ne věcné město širší centrum města
kruhová vysoký 
úzký válec malé uzavřená zdivo vertikála

dominanta / vztažný 
bod vertikála Artscape Wychwood Barns konverze akcent

společenské využití 
kultura

akcent komína, 
komunitní centrum 
a repair café utilitárnost

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby viditelnost symbol komplex konvenční řešení středně intenzivní trvalé reutilizace

091 textilní výroba komín solitér ne věcné město širší centrum města
kruhová vysoký 
úzký válec velké uzavřená železobeton vertikála dominanta vertikála Chiesa del Santo Volto

konverze 
interpretace, 
přidaná konstrukce

společenské využití 
kostel

komín jako 
zvonice, utilitárnost

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby viditelnost

symbol forma nahrává 
nové funkci paměť 
lokality komplex inovativní řešení zásadní trvalé reutilizace

odkaz k 
renesanční 
figuře kostela a 
zvonice

118 energetika komín solitér ano architektonizované město
širší centrum města 
nábřeží voda kruhová velké uzavřená zdivo

kompaktní objem + 
4 vertikály

dominanta / 
monumentalita / 
ikona vertikála v celku Battersea power station

konverze 
vestavba, nová 
náplň rekreace rozhledna

komín jako 
rozhledna utilitárnost

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby viditelnost

symbol turistický 
potenciál komplex inovativní řešení

092 energetika
chladicí věž jaderné 
elektrárny komplex ne věcné venkov

při velké řece, 
stranou od osídlení 
krajina voda

kruhová 
hyperboloid velkých 
rozměrů gigantické uzavřená železobeton vertikála

dominanta / 
monumentalita vertikála o velkém průměruWunderland Kalkar

konverze nátěr 
stěn a vložení 
nezávislých objektů

společenské využití 
zábavní park

nevšední prostory 
jako zábavní 
prostředí rozlehlost

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
stín původního 
využití odolnost jinakost komplex inovativní řešení středně intenzivní středně intenzivní

dočasný / trvalý 
(vratný) reutilizace

doprava horizontály

093
železniční 
doprava

železniční trať, 
viadukt komplex ano

věcné, stavitelsky 
řemeslné město

linka skrze 
městskou strukturu 
širší centrum města

amorfní pravoúhlá 
lineární přítomnost 
v městské struktuře velké volná / uzavřená

kombinace 
železobeton a ocel horizontála

monumentalita / 
vztažný bod linie New York High Line

konverze řezy a 
úpravy objemu, 
přístavby, zeleň lineární park

lineární park = 
zelená tepna - 
symbolické 
zachycení estetiky 
úpadku

degradace 
rozlehlost

tlak na nový 
development

vazby na 
město

linka - vliv na velkou 
část města komplex inovativní řešení zásadní trvalé

reutilizace, nová 
zeleň ve městě gentrifikace

094
železniční 
doprava

železniční trať, 
viadukt komplex ano architektonizované město

linka skrze 
městskou strukturu 
širší centrum města

amorfní pravoúhlá 
lineární přítomnost 
v městské struktuře velké volná / uzavřená

kombinace 
železobeton kámen 
zdivo  ocel horizontála

monumentalita / 
vztažný bod linie Promenade plantée

konverze řezy a 
úpravy objemu, 
přístavby, 
vestavby, zeleň

lineární park 
komerce kultura 
gastro

volný prostor v 
nosné konstrukci 
viaduktu

tlak na nový 
development

lokalita v 
centru města

linka - vliv na velkou 
část města komplex inovativní řešení zásadní trvalé

reutilizace, nová 
zeleň ve městě

095
železniční 
doprava

železniční trať, 
viadukt komplex ano částečně

věcné, stavitelsky 
řemeslné město

linka skrze 
městskou strukturu 
širší centrum města

amorfní pravoúhlá 
lineární přítomnost 
v městské struktuře střední volná / uzavřená

kombinace 
železobeton kámen 
zdivo  ocel horizontála

monumentalita / 
vztažný bod linie Im viadukt

konverze 
vestavba, 
dostavba

rekreace stezka 
komerce gastro

využití 
“objemových 
proluk” v městské 
infrastruktuře, 
foodcourt

volný prostor v 
nosné konstrukci 
viaduktu

tlak na nový 
development

vazby na 
město 
dopravní 
dostupnost

linka - vliv na velkou 
část města komplex kreativní řešení středně intenzivní trvalé reutilizace

096
železniční 
doprava

železniční zvedací 
most solitér ano stavitelsky řemeslné město

přesun z původní 
pozice - kdekoli na 
břehu Nilu - voda

pravoúhlá 
horizontální 
příhradová 
konstrukce malé / střední volná ocel horizontála ikona horizontála Old Imbaba Bridge

konverze řez 
objemu, 
přemístění, 
nástavba, nová 
funkce administrativa

fragment 
konstrukce - nositel 
paměti

administrativně 
složité zachování 
mostu, nulová 
ochrana 
technických 
památek v zemi symbol lokální význam solitér inovativní řešení zásadní

097
železniční 
doprava

železniční pivotový 
most solitér ano stavitelsky řemeslné město

centrum města u 
kanálu voda

pravoúhlá 
horizontální 
konstrukce + 
otočná technologie malé volná ocel horizontála ikona horizontála Café restaurant OPEN Amsterdam konverze nástavba

gastro restaurant 
kavárna

superpozíice, adice 
objemu - využití 
konstrukčních kvalit

degradace 
materiálu

specifičnost pro 
určité využití

dopravní 
dostupnost symbol solitér inovativní řešení zásadní trvalé reutilizace

098 námořní doprava jeřábová dráha solitér ne věcné město
bývalý přístav 
velkoměsta - voda

pravoúhlá 
horizontální 
konstrukce v moři střední volná železobeton horizontála

monumentalita / 
vztažný bod horizontála Kraanspoor konverze nástavba administrativa

superpozíice, adice 
objemu - využití 
konstrukčních kvalit utilitárnost přístav / voda lokální význam solitér inovativní řešení zásadní trvalé reutilizace

099 silniční doprava dálniční tunel komplex ne věcné venkov
městský obchvat 
okraj města

amorfní lineární 
podzemní prostor velké uzavřená

železobeton  
kámen, zdivo  ocel horizontála

monumentalita / 
vztažný bod tunel Tunnel di Trento konverze vestavba kultura galerie

přístup 
přirozeného 
osvětlení utilitárnost

prostorová 
rezerva solitér inovativní řešení středně intenzivní trvalé reutilizace

100
železniční 
doprava železniční tunel solitér ano věcné město

centrum města u 
nádraží dopravní 
uzel

amorfní kruhová 
soustava 
podzemních střední uzavřená zdivo horizontála tunel House of Vans konverze vestavba

sport společenské 
využití kultura

využití řazení 
prostor, vestavba 
nezávislá na 

přístup 
přirozeného 
osvětlení

prostorová 
rezerva solitér kreativní řešení zásadní trvalé reutilizace
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tab

„tvrdé“ „měkké“ (soc.) „tvrdé“ „měkké“ (soc.)

ŠK
ÁL

A
težba / skládka / 
hutnictví / 
energetika / 
výroba a sklad 
plynu / průmysl 
stavebních hmot 
/ námořní 

komplex / soustava / 
solitér

věcné / stavitelsky 
řemeslné / 
architektonizované

centrum sídla 
(města - vsi) / okraj 
sídla (města - vsi) / 
krajina / přístav / 
nábřeží / dopravní 
uzel / voda

pravoúhlá / kruhová 
/ amorfní / 
kombinace

malé / střední / 
velké / gigantické

uzavřená / 
perforovaná / volná 
/ kombinace

ocel / železobeton / 
zdivo / kámen / 
smíšené / jiné

vertikála / 
horizontála / 
kompaktní objem / 
rozvolněná 
kompozice

dominanta / 
monumentalita / 
ikona / vztažný bod 
/ významné území

recyklace / iniciace 
/ zpřístupnění / 
renovace / 
regenerace / 
konverze

rekreace // park // 
jezero // rozhledna 
// kultura // muzeum 
// umělecký objekt 
// společenské 
využití // kostel // 
sport / zemědělství 

komplex / soustava 
/ solitér / solitér v 
novém komplexu

utilitární řešení / 
konvenční řešení / 
kreativní řešení / 
inovativní řešení

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

jednorázový / 
dočasný / 
opakovaný / trvalý / 
vratný

ROZSAH
TYP 
PRŮMYSLU

ADAPTACE

TYP ADAPTACE  NOVÁ FUNKCE

MÍRA ZÁSAHU - 
CELKOVĚ V 
AREÁLU

ŽIVOTNOST 
ZÁSAHU (či jeho 
AMBICE)

EKO - PRINCIPY 
APLIKOVANÉ PŘI 
ŘEŠENÍ

ARCHITEKTO
NICKÝ 
FENOMÉN 
(estetický) / 
ZAJÍMAVOSTKONCEPTOBJEMOVÝ TYP

CHARAKTERISTIKA
: UPŘESNĚNÍ 
LOKALIZACE

CHARAKTERISTIKA
: OBJEM a 
GEOMETRIE

CHARAKTERISTIKA
: MĚŘÍTKO 
OBJEKTU

PŘÍLEŽITOST PRO NOVÉ VYUŽITÍLIMIT PRO NOVÉ VYUŽITÍ
PŮVODNÍ OBJEKT

NÁZEV (NOVĚ VYUŽITO)ČÍSLO PROJEKTU

MÍRA PŘÍMÝCH 
(STAVEBNÍCH) 
ZÁSAHŮ DO 
OBJEMU 
OBJEKTUROZSAH

LOKALIZACE:   
MĚSTO / VENKOV

PAMÁTKOVÁ 
OCHRANAPŮVODNÍ VYUŽITÍ

ARCHITEKTONICKÉ 
AMBICE 
PŮVODNÍHO 
NÁVRHU

CHARAKTERISTIKA
: PROPUSTNOST 
KONSTRUKCE

CHARAKTERISTIKA
: PŘEVLÁDAJÍCÍ 
MATERIÁL

CHARAKTERISTIKA
: KOMPOZICE

CHARAKTERISTIKA
: PŮSOBENÍ V 
KRAJINĚ

MÍRA 
KREATIVITY

POSUZOVANÁ 
KATEGORIE

101

městská 
hromadná 
doprava

terminál 
trolejbusové 
dopravy solitér ne věcné město

centrum města u 
nádraží dopravní 
uzel

amorfní pravoúhlá 
soustava 
podzemních 
prostor a tunelů malé uzavřená železobeton horizontála tunel Lowline Lab

iniciace, 
regenerace rekreace park

odhalení potenciálu 
podzemních 
prostor ve 
velkoměstech

přístup 
přirozeného 
osvětlení

prostorová 
rezerva výzva solitér inovativní řešení minimální trvalé

reutilizace, nová 
zeleň ve městě - 
výzkum světelných 
podmínek

doprava  
námořní 
doprava  
energetika, 
opevnění, 
letectví speciální objemy

102 námořní doprava
přístavní kóje pro 
skladování solitér ne věcné město přístav

pravoúhlá rastr 
pravoúhlých 
otevřených objemů - 
kóje, bez střechy střední uzavřená železobeton

rozvolněná 
kompozice vztažný bod soustava otevřených nádobGrindbakken Dok Noord iniciace, nátěr stěn kultura galerie

lokalita na 
břehu řeky, 
voda jinakost solitér kreativní řešení minimální minimální

dočasný / trvalý 
(vratný) reutilizace

103 opevnění
ponorková 
základna komplex ne věcné město

strategické místo 
na pobřeží oceánu 
krajina voda přístav 
širší centrum města

pravoúhlá soustava 
ohromných kvádrů gigantické uzavřená železobeton kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita kompaktní kvádr Lorient La Base zpřístupnění doprava marina musejní exponát

přílišná 
monumentalia 
masivní rigidní 
konstrukce 
degradace 
materiálu

připomínka neblahé 
historie, 
ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby únosnost

lokální význam 
vyrovnání s pamětí komplex konvenční řešení minimální minimální

dočasný / trvalý 
(vratný) reutilizace

104 opevnění
ponorková 
základna komplex ne věcné město

strategické místo 
na pobřeží oceánu 
krajina voda přístav 
širší centrum města

pravoúhlá ohromný 
kvádr gigantické uzavřená železobeton kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita kompaktní kvádr Alveole 14

zpřístupnění, 
iniciace kultura park

nevšední prostor 
pro umění, 
přirozená sukcese

přílišná 
monumentalia 
masivní rigidní 
konstrukce 
degradace 
materiálu

připomínka neblahé 
historie, 
ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

lokální význam 
vyrovnání s pamětí komplex kreativní řešení minimální minimální

dočasný / trvalý 
(vratný)

reutlizace, 
sukcesivní zahrada

105 námořní doprava
rampa pro servis 
lodí solitér ne věcné město

bývalý přístav 
velkoměsta - voda

pravoúhlá obrovská 
šikmá plocha 
rampy, mnoho 
podzemních 
prostor střední uzavřená železobeton kompaktní objem

vztažný bod / 
monumentalita nakloněná rovina Cykelköket Malmö zpřístupnění společenské využití

vložení vhodné 
funkce

přílišná 
monumentalia 
přístup 
přirozenného 
osvětlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

součást 
regenerované 
čtvrti komplex kreativní řešení minimální minimální

dočasný / trvalý 
(vratný) reutilizace

106 námořní doprava
rampa pro servis 
lodí komplex ne věcné město

bývalý přístav 
velkoměsta - 
nábřeží - voda

pravoúhlá obrovská 
šikmá plocha 
rampy, mnoho 
podzemních 
prostor střední uzavřená železobeton kompaktní objem

vztažný bod / 
monumentalita nakloněná rovina Les Cales, Ile de Nantes

konverze 
superpozice nové 
pochozí plochy na 
konstrukci komerce rekreace

interpretace šikmé 
plochy jako 
zážitkového 
prostoru, využití 
rozhledu po 
bývalém přístavu

velké rozměry, 
složitý přístup 
přirozeného 
světla

nábřeží, 
rozvojové 
území 
velkoměsta jinakost komplex kreativní řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý reutilizace

107 letectví
aerodynamický 
tunel komplex ano architektonizované venkov okraj vsi

kombinace tunel 
vestavěný do 
domu, velké 
kruhové vstupy v 
čelech střední perforovaná železobeton kompaktní objem vztažný bod, ikona aerodynamický tunel La Cigogne - La soufflerie

konverze renovace 
fasád a nutná 
dispoziční úprava

věda a vzdělání 
základní a 
mateřská škola

úcta k 
architektonické 
hodnotě i 
nevšednosti 
budovy jinakost solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

108
železniční 
doprava železniční depo solitér ano stavitelsky řemeslné město

centrum města u 
nádraží dopravní 
uzel

kruhová vlakové 
depo střední perforovaná

železobeton  zdivo  
ocel kompaktní objem vztažný bod srpek Lokremise St. Gallen

konverze renovace 
fasád vložení 
nezávislých objektů kultura

vložení nezávislých 
objemů, terasa ve 
středu - využití 
charakteru 
dispozice

lokalizace v 
širším centru 
velkého 
města jinakost jako marketing solitér kreativní řešení středně intenzivní zásadní trvalý reutilizace

109 námořní doprava
suchý dok pro 
servis lodí solitér ne věcné město

bývalý přístav - 
voda

kombinace prázdný 
prostor pod úrovní 
terénu ve tvaru lodi velké volná železobeton

kompaktní objem / 
negativní objem

vztažný bod / 
monumentalita speciální nádoba Museet for Søfart

konverze vložení 
nezávislých 
objemů a 
obestavění obvodu 
v podzemí muzeum

vestavba do 
podzemí za 
účelem zachování 
prostoru, vložení 
nezávislých objemů

netvoří vnitřní 
prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby přístav / voda jinakost jako marketing solitér inovativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

110 námořní doprava přístavní nábřeží solitér ne věcné město

bývalý přístav 
velkoměsta - 
nábřeží - voda pravoúhlá střední uzavřená železobeton kompaktní objem vztažný bod speciální linie

Mémorial de l’abolition de 
l’esclavage

konverze vestavba 
do podzemí 
konstrukce společenské využití

zpřístupnění dutiny - 
nevšední působení 
prostoru

nezajímavost 
původní konstrukce

přístav / voda 
součást 
regenerované 
čtvrti vyrovnání s pamětí solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

111 opevnění bunkr solitér ne věcné město širší centrum města
pravoúhlá uzavřený 
kvádr malé uzavřená železobeton kompaktní objem

vztažný bod / 
monumentalita kompaktní kvádr Kultur Bunker

konverze využití 
objemu + 
nástavba, bunkr 
jako sokl kultura hudba

nástavba, využití 
konstukčních kvalit, 
vložení vhodné 
funkce

degradace 
materiálu přístup 
přirozeného 
osvětlení přílišná 
monumentalita 
masivní rigidní 
konstrukce

stín původního 
využití ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby únosnost jinakost jako marketing solitér kreativní řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý reutilizace

112 opevnění bunkr solitér ano architektonizované město širší centrum města
pravoúhlá uzavřený 
kvádr střední

uzavřená - 
perforovaná železobeton kompaktní objem

vztažný bod / 
monumentalita kompaktní kvádr Bunker Boros

konverze využití 
objemu + 
nástavba, bunkr 
jako sokl kultura galerie

nástavba, využití 
konstukčních kvalit, 
vložení vhodné 
funkce, nevšední 
prostor pro umění

degradace 
materiálu přístup 
přirozeného 
osvětlení 
vpřílišná 
monumentalita 
masivní rigidní 
konstrukce

stín původního 
využití ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby únosnost vyrovnání s pamětí solitér kreativní řešení středně intenzivní zásadní trvalý reutilizace

113 opevnění bunkr solitér ano věcné město širší centrum města
pravoúhlá uzavřený 
kvádr střední uzavřená železobeton kompaktní objem

vztažný bod / 
monumentalita kompaktní kvádr Energiebunker

konverze využití 
objemu + ploch

ekologické 
energetické 
centrum + gastro

symbolická 
náprava: 
ekologická funkce 
(zásobník tepla, 
solární panely), 
kavárna na střeše

degradace 
materiálu přístup 
přirozeného 
osvětlení 
vandalismus

stín původního 
využití ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby únosnost

 jinakost jako marketing 
vyrovnání s pamětí 
příkladné řešení 
environmentálních 
problémů solitér kreativní řešení zásadní středně intenzivní trvalý

reutilizace, zelené 
energetické centrum

114 opevnění bunkr solitér ne věcné město širší centrum města
pravoúhlá uzavřený 
kvádr malé uzavřená železobeton kompaktní objem vztažný bod kompaktní kvádr La Fabrique - Trempolino

konverze využití 
objemu + 
nástavba, bunkr 
jako sokl kultura hudba

nástavba, využití 
konstukčních kvalit, 
vložení vhodné 
funkce

degradace 
materiálu přístup 
přirozeného 
osvětlení únosnost vyrovnání s pamětí solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

doprava  
námořní 
doprava  
energetika gigantické objemy

115 doprava námořní sklad soustava ano architektonizované město
nábřeží velkoměsto 
voda

pravoúhlá dvojice 
uzavřených kvádrů, 
atrium gigantické uzavřená železobeton kompaktní objem

ikona / vztažný bod 
/ monumentalita gigantický kvádr Brooklyn Army Terminal

zpřístupnění 
iniciace renovace hub výroba kultura

nárazové využití, 
hub 

degradace 
materiálu přílišná 
monumentalita 
masivní rigidní 
konstrukce

chátrání, špatný 
technický stav

přístav / voda 
v centru 
města jinakost paměť místa soustava kreativní řešení minimální - trvalý reutilizace

116 energetika uhelné prádlo komplex ano UNESCO stavitelsky řemeslné město širší centrum města

pravoúhlá uzavřený 
kvádr, s 
nepravidelně 
vysokými patry velké uzavřená železobeton  zdivo kompaktní objem

vztažný bod / 
monumentalita

gigantický kvádr, 
spjatý s technologií Ruhr museum konverze 

kultura museum 
galerie

dům - stroj - 
updated

degradace 
materiálu přílišná 
monumentalita

vazby na 
město součást cenného celku komplex inovativní řešení středně intenzivní zásadní trvalý reutilizace

117 energetika elektrárna solitér ano architektonizované město
nábřeží velkoměsto 
voda

pravoúhlá kvádr - 
turbínová hala - 
komín gigantické uzavřená železobeton  zdivo kompaktní objem

ikona / dominanta / 
monumentalita

gigantický kvádr + 
vertikála Tate Modern konverze kultura galerie

volný prostor = 
přednost z 
omezení & 
vertikála = poutač

přístav / voda 
v centru 
města jinakost paměť místa solitér inovativní řešení středně intenzivní - trvalý reutilizace

118 energetika elektrárna solitér ano architektonizované město
nábřeží velkoměsto 
voda

pravoúhlá kvádr - 
turbínová hala - 
komín gigantické uzavřená železobeton  zdivo kompaktní objem

ikona / dominanta / 
monumentalita

gigantický kvádr + 
vertikály Battersea power station

konverze 
regenerace území

administrativa / 
komerce / gastro / 
bydlení

přílišná 
monumentalita 
degradace 
materiálu 
vandalismus

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
nejasné vlastnictví / 
nejasná 
zodpovědnost 
chátrání, špatný 
technický stav

přístav / voda 
v centru 
města

ikona symbol paměť 
místa solitér inovativní řešení zásadní zásadní trvalý

reutilizace, 
technologie, zelené 
střechy
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tab

„tvrdé“ „měkké“ (soc.) „tvrdé“ „měkké“ (soc.)

ŠK
ÁL

A

težba / skládka / 
hutnictví / 
energetika / 
výroba a sklad 
plynu / průmysl 
stavebních hmot 
/ námořní 

komplex / soustava / 
solitér

věcné / stavitelsky 
řemeslné / 
architektonizované

centrum sídla 
(města - vsi) / okraj 
sídla (města - vsi) / 
krajina / přístav / 
nábřeží / dopravní 
uzel / voda

pravoúhlá / kruhová 
/ amorfní / 
kombinace

malé / střední / 
velké / gigantické

uzavřená / 
perforovaná / volná 
/ kombinace

ocel / železobeton / 
zdivo / kámen / 
smíšené / jiné

vertikála / 
horizontála / 
kompaktní objem / 
rozvolněná 
kompozice

dominanta / 
monumentalita / 
ikona / vztažný bod 
/ významné území

recyklace / iniciace 
/ zpřístupnění / 
renovace / 
regenerace / 
konverze

rekreace // park // 
jezero // rozhledna 
// kultura // muzeum 
// umělecký objekt 
// společenské 
využití // kostel // 
sport / zemědělství 

komplex / soustava 
/ solitér / solitér v 
novém komplexu

utilitární řešení / 
konvenční řešení / 
kreativní řešení / 
inovativní řešení

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

minimální - středně 
intenzivní - zásadní

jednorázový / 
dočasný / 
opakovaný / trvalý / 
vratný

ROZSAH
TYP 
PRŮMYSLU

ADAPTACE

TYP ADAPTACE  NOVÁ FUNKCE

MÍRA ZÁSAHU - 
CELKOVĚ V 
AREÁLU

ŽIVOTNOST 
ZÁSAHU (či jeho 
AMBICE)

EKO - PRINCIPY 
APLIKOVANÉ PŘI 
ŘEŠENÍ

ARCHITEKTO
NICKÝ 
FENOMÉN 
(estetický) / 
ZAJÍMAVOSTKONCEPTOBJEMOVÝ TYP

CHARAKTERISTIKA
: UPŘESNĚNÍ 
LOKALIZACE

CHARAKTERISTIKA
: OBJEM a 
GEOMETRIE

CHARAKTERISTIKA
: MĚŘÍTKO 
OBJEKTU

PŘÍLEŽITOST PRO NOVÉ VYUŽITÍLIMIT PRO NOVÉ VYUŽITÍ
PŮVODNÍ OBJEKT

NÁZEV (NOVĚ VYUŽITO)ČÍSLO PROJEKTU

MÍRA PŘÍMÝCH 
(STAVEBNÍCH) 
ZÁSAHŮ DO 
OBJEMU 
OBJEKTUROZSAH

LOKALIZACE:   
MĚSTO / VENKOV

PAMÁTKOVÁ 
OCHRANAPŮVODNÍ VYUŽITÍ

ARCHITEKTONICKÉ 
AMBICE 
PŮVODNÍHO 
NÁVRHU

CHARAKTERISTIKA
: PROPUSTNOST 
KONSTRUKCE

CHARAKTERISTIKA
: PŘEVLÁDAJÍCÍ 
MATERIÁL

CHARAKTERISTIKA
: KOMPOZICE

CHARAKTERISTIKA
: PŮSOBENÍ V 
KRAJINĚ

MÍRA 
KREATIVITY

POSUZOVANÁ 
KATEGORIE

101

městská 
hromadná 
doprava

terminál 
trolejbusové 
dopravy solitér ne věcné město

centrum města u 
nádraží dopravní 
uzel

amorfní pravoúhlá 
soustava 
podzemních 
prostor a tunelů malé uzavřená železobeton horizontála tunel Lowline Lab

iniciace, 
regenerace rekreace park

odhalení potenciálu 
podzemních 
prostor ve 
velkoměstech

přístup 
přirozeného 
osvětlení

prostorová 
rezerva výzva solitér inovativní řešení minimální trvalé

reutilizace, nová 
zeleň ve městě - 
výzkum světelných 
podmínek

doprava  
námořní 
doprava  
energetika, 
opevnění, 
letectví speciální objemy

102 námořní doprava
přístavní kóje pro 
skladování solitér ne věcné město přístav

pravoúhlá rastr 
pravoúhlých 
otevřených objemů - 
kóje, bez střechy střední uzavřená železobeton

rozvolněná 
kompozice vztažný bod soustava otevřených nádobGrindbakken Dok Noord iniciace, nátěr stěn kultura galerie

lokalita na 
břehu řeky, 
voda jinakost solitér kreativní řešení minimální minimální

dočasný / trvalý 
(vratný) reutilizace

103 opevnění
ponorková 
základna komplex ne věcné město

strategické místo 
na pobřeží oceánu 
krajina voda přístav 
širší centrum města

pravoúhlá soustava 
ohromných kvádrů gigantické uzavřená železobeton kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita kompaktní kvádr Lorient La Base zpřístupnění doprava marina musejní exponát

přílišná 
monumentalia 
masivní rigidní 
konstrukce 
degradace 
materiálu

připomínka neblahé 
historie, 
ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby únosnost

lokální význam 
vyrovnání s pamětí komplex konvenční řešení minimální minimální

dočasný / trvalý 
(vratný) reutilizace

104 opevnění
ponorková 
základna komplex ne věcné město

strategické místo 
na pobřeží oceánu 
krajina voda přístav 
širší centrum města

pravoúhlá ohromný 
kvádr gigantické uzavřená železobeton kompaktní objem

dominanta / 
monumentalita kompaktní kvádr Alveole 14

zpřístupnění, 
iniciace kultura park

nevšední prostor 
pro umění, 
přirozená sukcese

přílišná 
monumentalia 
masivní rigidní 
konstrukce 
degradace 
materiálu

připomínka neblahé 
historie, 
ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

lokální význam 
vyrovnání s pamětí komplex kreativní řešení minimální minimální

dočasný / trvalý 
(vratný)

reutlizace, 
sukcesivní zahrada

105 námořní doprava
rampa pro servis 
lodí solitér ne věcné město

bývalý přístav 
velkoměsta - voda

pravoúhlá obrovská 
šikmá plocha 
rampy, mnoho 
podzemních 
prostor střední uzavřená železobeton kompaktní objem

vztažný bod / 
monumentalita nakloněná rovina Cykelköket Malmö zpřístupnění společenské využití

vložení vhodné 
funkce

přílišná 
monumentalia 
přístup 
přirozenného 
osvětlení

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby

součást 
regenerované 
čtvrti komplex kreativní řešení minimální minimální

dočasný / trvalý 
(vratný) reutilizace

106 námořní doprava
rampa pro servis 
lodí komplex ne věcné město

bývalý přístav 
velkoměsta - 
nábřeží - voda

pravoúhlá obrovská 
šikmá plocha 
rampy, mnoho 
podzemních 
prostor střední uzavřená železobeton kompaktní objem

vztažný bod / 
monumentalita nakloněná rovina Les Cales, Ile de Nantes

konverze 
superpozice nové 
pochozí plochy na 
konstrukci komerce rekreace

interpretace šikmé 
plochy jako 
zážitkového 
prostoru, využití 
rozhledu po 
bývalém přístavu

velké rozměry, 
složitý přístup 
přirozeného 
světla

nábřeží, 
rozvojové 
území 
velkoměsta jinakost komplex kreativní řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý reutilizace

107 letectví
aerodynamický 
tunel komplex ano architektonizované venkov okraj vsi

kombinace tunel 
vestavěný do 
domu, velké 
kruhové vstupy v 
čelech střední perforovaná železobeton kompaktní objem vztažný bod, ikona aerodynamický tunel La Cigogne - La soufflerie

konverze renovace 
fasád a nutná 
dispoziční úprava

věda a vzdělání 
základní a 
mateřská škola

úcta k 
architektonické 
hodnotě i 
nevšednosti 
budovy jinakost solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

108
železniční 
doprava železniční depo solitér ano stavitelsky řemeslné město

centrum města u 
nádraží dopravní 
uzel

kruhová vlakové 
depo střední perforovaná

železobeton  zdivo  
ocel kompaktní objem vztažný bod srpek Lokremise St. Gallen

konverze renovace 
fasád vložení 
nezávislých objektů kultura

vložení nezávislých 
objemů, terasa ve 
středu - využití 
charakteru 
dispozice

lokalizace v 
širším centru 
velkého 
města jinakost jako marketing solitér kreativní řešení středně intenzivní zásadní trvalý reutilizace

109 námořní doprava
suchý dok pro 
servis lodí solitér ne věcné město

bývalý přístav - 
voda

kombinace prázdný 
prostor pod úrovní 
terénu ve tvaru lodi velké volná železobeton

kompaktní objem / 
negativní objem

vztažný bod / 
monumentalita speciální nádoba Museet for Søfart

konverze vložení 
nezávislých 
objemů a 
obestavění obvodu 
v podzemí muzeum

vestavba do 
podzemí za 
účelem zachování 
prostoru, vložení 
nezávislých objemů

netvoří vnitřní 
prostor

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby přístav / voda jinakost jako marketing solitér inovativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

110 námořní doprava přístavní nábřeží solitér ne věcné město

bývalý přístav 
velkoměsta - 
nábřeží - voda pravoúhlá střední uzavřená železobeton kompaktní objem vztažný bod speciální linie

Mémorial de l’abolition de 
l’esclavage

konverze vestavba 
do podzemí 
konstrukce společenské využití

zpřístupnění dutiny - 
nevšední působení 
prostoru

nezajímavost 
původní konstrukce

přístav / voda 
součást 
regenerované 
čtvrti vyrovnání s pamětí solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

111 opevnění bunkr solitér ne věcné město širší centrum města
pravoúhlá uzavřený 
kvádr malé uzavřená železobeton kompaktní objem

vztažný bod / 
monumentalita kompaktní kvádr Kultur Bunker

konverze využití 
objemu + 
nástavba, bunkr 
jako sokl kultura hudba

nástavba, využití 
konstukčních kvalit, 
vložení vhodné 
funkce

degradace 
materiálu přístup 
přirozeného 
osvětlení přílišná 
monumentalita 
masivní rigidní 
konstrukce

stín původního 
využití ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby únosnost jinakost jako marketing solitér kreativní řešení středně intenzivní středně intenzivní trvalý reutilizace

112 opevnění bunkr solitér ano architektonizované město širší centrum města
pravoúhlá uzavřený 
kvádr střední

uzavřená - 
perforovaná železobeton kompaktní objem

vztažný bod / 
monumentalita kompaktní kvádr Bunker Boros

konverze využití 
objemu + 
nástavba, bunkr 
jako sokl kultura galerie

nástavba, využití 
konstukčních kvalit, 
vložení vhodné 
funkce, nevšední 
prostor pro umění

degradace 
materiálu přístup 
přirozeného 
osvětlení 
vpřílišná 
monumentalita 
masivní rigidní 
konstrukce

stín původního 
využití ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby únosnost vyrovnání s pamětí solitér kreativní řešení středně intenzivní zásadní trvalý reutilizace

113 opevnění bunkr solitér ano věcné město širší centrum města
pravoúhlá uzavřený 
kvádr střední uzavřená železobeton kompaktní objem

vztažný bod / 
monumentalita kompaktní kvádr Energiebunker

konverze využití 
objemu + ploch

ekologické 
energetické 
centrum + gastro

symbolická 
náprava: 
ekologická funkce 
(zásobník tepla, 
solární panely), 
kavárna na střeše

degradace 
materiálu přístup 
přirozeného 
osvětlení 
vandalismus

stín původního 
využití ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby únosnost

 jinakost jako marketing 
vyrovnání s pamětí 
příkladné řešení 
environmentálních 
problémů solitér kreativní řešení zásadní středně intenzivní trvalý

reutilizace, zelené 
energetické centrum

114 opevnění bunkr solitér ne věcné město širší centrum města
pravoúhlá uzavřený 
kvádr malé uzavřená železobeton kompaktní objem vztažný bod kompaktní kvádr La Fabrique - Trempolino

konverze využití 
objemu + 
nástavba, bunkr 
jako sokl kultura hudba

nástavba, využití 
konstukčních kvalit, 
vložení vhodné 
funkce

degradace 
materiálu přístup 
přirozeného 
osvětlení únosnost vyrovnání s pamětí solitér kreativní řešení zásadní zásadní trvalý reutilizace

doprava  
námořní 
doprava  
energetika gigantické objemy

115 doprava námořní sklad soustava ano architektonizované město
nábřeží velkoměsto 
voda

pravoúhlá dvojice 
uzavřených kvádrů, 
atrium gigantické uzavřená železobeton kompaktní objem

ikona / vztažný bod 
/ monumentalita gigantický kvádr Brooklyn Army Terminal

zpřístupnění 
iniciace renovace hub výroba kultura

nárazové využití, 
hub 

degradace 
materiálu přílišná 
monumentalita 
masivní rigidní 
konstrukce

chátrání, špatný 
technický stav

přístav / voda 
v centru 
města jinakost paměť místa soustava kreativní řešení minimální - trvalý reutilizace

116 energetika uhelné prádlo komplex ano UNESCO stavitelsky řemeslné město širší centrum města

pravoúhlá uzavřený 
kvádr, s 
nepravidelně 
vysokými patry velké uzavřená železobeton  zdivo kompaktní objem

vztažný bod / 
monumentalita

gigantický kvádr, 
spjatý s technologií Ruhr museum konverze 

kultura museum 
galerie

dům - stroj - 
updated

degradace 
materiálu přílišná 
monumentalita

vazby na 
město součást cenného celku komplex inovativní řešení středně intenzivní zásadní trvalý reutilizace

117 energetika elektrárna solitér ano architektonizované město
nábřeží velkoměsto 
voda

pravoúhlá kvádr - 
turbínová hala - 
komín gigantické uzavřená železobeton  zdivo kompaktní objem

ikona / dominanta / 
monumentalita

gigantický kvádr + 
vertikála Tate Modern konverze kultura galerie

volný prostor = 
přednost z 
omezení & 
vertikála = poutač

přístav / voda 
v centru 
města jinakost paměť místa solitér inovativní řešení středně intenzivní - trvalý reutilizace

118 energetika elektrárna solitér ano architektonizované město
nábřeží velkoměsto 
voda

pravoúhlá kvádr - 
turbínová hala - 
komín gigantické uzavřená železobeton  zdivo kompaktní objem

ikona / dominanta / 
monumentalita

gigantický kvádr + 
vertikály Battersea power station

konverze 
regenerace území

administrativa / 
komerce / gastro / 
bydlení

přílišná 
monumentalita 
degradace 
materiálu 
vandalismus

ekonomická 
náročnost 
adaptace i údržby 
nejasné vlastnictví / 
nejasná 
zodpovědnost 
chátrání, špatný 
technický stav

přístav / voda 
v centru 
města

ikona symbol paměť 
místa solitér inovativní řešení zásadní zásadní trvalý

reutilizace, 
technologie, zelené 
střechy
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