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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá aktuální problematikou zachování a nového využití 
architektonických objektů průmyslového dědictví z období 18. až začátku 20. století formou 
jejich konverze a integrace nových nevýrobních funkcí. V rámci úvodní části disertační práce 
byl definován význam a aktuálnost výzkumu v oblasti problematiky zachování historických 
průmyslových objektů formou jejich konverze; byl stručně popsán stav současného poznání 
této problematiky. Dále následuje analytická práce, zaměřená na zkoumání základních 
charakteristik průmyslové architektury 18. až začátku 20. století včetně identifikace a analýzy 
její charakteristiky a vlastností. Jako přijatelný způsob nového využití se navrhuje konverze, 
a to také z hlediska strategie udržitelného rozvoje a památkové péče, s následným vývojem 
komplexního systému nevýrobních funkcí. V návaznosti na předchozí výsledky se definují 
základní principy a aspekty konverze včetně provedení analýzy tzv. přirozené kompatibility 
typologie průmyslových staveb a také zkoumání charakteru možných způsobů intervence do 
původního řešení objektu. Kriteriální analýza vybraných případových studií identifikuje 
současné trendy, rozmanitost a funkčnost implementovaných programů a také další 
související charakteristiky realizovaných konverzí. Výstupem práce je návrh univerzální 
metodologie konverze, optimalizace systému hodnocení a přijetí řešení, který také zahrnuje 
definici základních metod konverze historických průmyslových objektů a návrh systému 
hodnocení a přijetí řešení včetně vývoje tzv. logického modelu konverze objektů průmyslového 
dědictví. 
 
Klíčová slova: průmyslová architektura, průmyslové dědictví, historické průmyslové stavby, 
brownfield, památková ochrana, konverze, udržitelný rozvoj 
 
 
  



 

 
  



 

Abstract 

This dissertation thesis deals with the current issue of preservation and adaptive reuse of 
industrial heritage architecture from the 18th to the beginning of the 20th century in the form 
of their adaptive reuse with the integration of new non-production functions. The importance 
and relevancy of research in the field of preservation of historical industrial buildings in the 
form of their adaptive reuse is defined in the frame of the introductory part of the dissertation 
thesis. It also includes the brief description of the state of current knowledge. The thesis 
presents results of the analytical work focused on the research of the typology of industrial 
architecture from the 18th to the beginning of the 20th century that includes identification and 
analysis of its general characteristics. Furthermore, the adaptive reuse proposes as an 
acceptable way of preservation and new effective use of the historic industrial objects, also in 
terms of sustainable development and heritage preservation strategy; complex system of non-
production functions is developed. Based on the previous results, the basic principles and 
aspects of the adaptive reuse are defined. Analysis of the so-called “natural compatibility” of 
the typology of industrial buildings is carried out as well as other possible ways of intervention 
into the original state of the historic industrial buildings. Criteria analysis of the selected case 
studies with the identification of current trends, functionality of implemented programs as well 
as other related characteristics of realized projects in adaptive reuse are carried out. As an 
output of the dissertation thesis a proposal of universal methodology of adaptive reuse, 
optimization of evaluation system and solution acceptance is developed, which also includes 
the definition of basic methods of adaptive reuse, development of evaluation system for 
solution acceptance and development of the logical model of adaptive reuse of industrial 
heritage architecture. 
 
Key words: industrial architecture, industrial heritage, historic industrial buildings, brownfield, 
preservation, adaptive reuse, sustainable development 
  



 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

„Lid bez znalosti své historie, původu  
a kultury, je jako strom bez kořenů.“ 
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1. Úvod 

Vznik průmyslu na území České republiky byl ovlivněn určitou řadou faktorů, které mají 
hospodářsky charakter. Jde především o bohatství přírodních zdrojů (např. lesy, spádové řeky 
a rozsáhlá území úrodné půdy), zásoby černého a hnědého uhlí, železných i neželezných rud. 
Pozitivní vliv na rozvoj průmyslu v českých zemích měla také sociální úroveň obyvatelstva 
včetně jejího rozdělení: dostatečné množství levné pracovní sily zaměřené na řemesla 
a dělnické profese a také vysoká vzdělanost podnikatelů a odborníků technických sfér. 
 
První fází vývoje průmyslu z hlediska architektonického byl přechod od tzv. cechovní výroby 
v řemeslnických dílnách do manufakturní výroby, který postupně proběhl v 18. století. Právě 
v tomto období došlo k prvnímu přehodnocení konfigurace průmyslových staveb [1–3].  
 
Mezi nové požadavky patřily především následující [4, 5]:  
— zajištění výrazně většího počtu pracovních míst „pod jednou střechou“; 
— rychlá adaptace pracovníků a snadná organizace práce; 
— postupné zavádění prvních primitivních technologií a strojů.  
 
Začátek 19. století přináší ty nejlepší zkušenosti a novátorské přístupy organizace 
a mechanizace výroby, optimalizace práce a také významné změny konstrukčního řešení 
průmyslových staveb a jejich typologie. V tomto období se rozvíjí lehký průmysl. Vyrůstají nové 
textilky, sklárny, porcelánky, kartounky, továrny na výrobu oleje, svíček, třaskavin, mýdla, staví 
se cukrovary, pivovary, lihovary, mlýny, továrny na zpracování tabáku, výrobu drobné 
konfekce, papírny, celulózky, koželužny a v druhé polovině 19. století také závody lehkého 
strojírenství [1, 2, 6–13]. Průmyslové stavby se výrazně zvětšují v půdorysu, mají otevřenější 
strukturu členění vnitřních prostranství a také „rostou nahoru“ (tj. vznikají nové výrobní 
vícepodlažní továrny, tzv. etážové výrobní budovy, nebo „etážovky“). Začíná se nová etapa 
industriální éry – éra těsné spolupráce člověka v duetu se stroji a zařízení [1, 5, 11, 14–16]. 
 
V druhé polovině 19. století se také aktivně rozrůstá těžký průmysl a přichází do praxe nový 
stavební materiál – železobeton [5, 6–9]. Průmyslové stavby již mají otevřenou strukturu 
uspořádaní vnitřních prostor a jsou adaptibilní jakýmkoliv technologiím a potřebám. Na rozdíl 
od obecné konfigurace průmyslových staveb 18. století, v tomto období průmyslová 
architektura začíná v plné míře „sloužit“ těžebním, zpracovatelským a výrobním technologiím.  
 
Je důležité zmínit, že na vývoj architektury průmyslových staveb v neposlední řadě měl vliv 
progres ve vývoji technologií „ovládání“ zdrojů energie. Nejdříve energií řek, později se do 
výrobních procesů a technologií integrovala energie parních strojů, která následně byla 
nahrazena elektrickými stroji [2, 5, 15]. 
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Období industrializace nám kromě celosvětového progresu, který ovlivnil vývoj všech 
důležitých sfér (např. vývoj hospodářství ekonomicky, technicky, digitálních technologií včetně 
značného zvýšení sociální, kulturní a obecně mentální úrovní obyvatelstva), odkázalo množství 
velmi cenných pokladů v podobě historických průmyslových architektonických objektů [5, 4, 
9, 16, 11, 12, 17]. Ve dnešní době jsou tyto objekty nejen skutečnými stopami významného 
historického jevu, ale jsou také hlavním „symbolem“ celé epochy. Z hlediska přínosu pro 
celosvětový vývoj architektury je důležité mimo jiné zmínit kvalitní dynamické proměny 
typologie architektury průmyslových staveb, evoluci konstruktivního řešení a vývoj 
progresivních stavebních materiálů, bohatá a rozmanitá „stylistická ztvárnění“ a také vývoj 
vztahů mezi člověkem, průmyslem, architekturou a technologiemi. 
 
Je důležité zmínit, že většina významných průmyslových objektů 18. až začátku 20. století 
včetně jejich areálů1 v současné době nejsou funkční – jsou opuštěné a jsou v chátrajícím 
stavu. V některých případech se tyto objekty částečné udržují kvůli jejich dočasnému použití 
např. pro skladování nebo provozování jiných činností, které „nepřispívají“ zachování. Problém 
ochrany a nového efektivního využití architektonických objektů průmyslového dědictví je 
v současné době velmi aktuálním tématem [4, 5, 16, 18–23]. 
 
Prostřednictvím zachování historických průmyslových staveb je možné vyřešit velkou řadu 
důležitých problémů a potenciálních úloh jako např. zachování historických hodnot objektu 
(stavební materiály a technologie, způsoby ovládání přírodních zdrojů energie, vývoj 
těžebních, zpracovatelských a výrobních strojů a zařízení, způsoby organizace výroby a práce 
apod.), zachování architektonických a uměleckých hodnot objektu (původní řešení fasád, 
interiérů, členění prostor, informační grafika, nábytek atd.), vytvoření nových kapacit pro vývoj 
územního plánu, zlepšení environmentální situace prostřednictvím řešení problémů znečistění 
a kontaminace území, zlepšení vizuálního prostředí a také následně zvýšení sociální a kulturní 
úrovně obyvatel, demografických ukazatelů a všeobecné zlepšení kriminogenní situace 
ve městech [5, 24–30]. 
 
V současné době je třeba vyvinout pro tzv. fond průmyslového dědictví speciální postupy, 
podmínky a systém opatření pro jejich nové „nevýrobní“ využití, které budou relevantní pro 
všechny související aspekty v urbanistickém, udržitelném, ochranném, a veřejným kontextu. 
Jedinou přijatelnou a efektivní cestou je zachovaní objektů průmyslového dědictví např. 
prostřednictvím jejich konverze [5, 18–24, 31–33]. 
 
Problémem ochrany a konverze architektury průmyslového dědictví v České republice se dnes 
zabývají především oborníci Národního památkového ústavu, Českého národního komitétu 
ICOMOS, Fakulty stavební a Fakulty architektury Českého vysokého učení technického 
v Praze (Výzkumný centrum průmyslového dědictví FA ČVUT a Platforma vědeckého výzkumu 
průmyslového dědictví Industrial Heritage 2.0), Vysokého učení technického v Brně, Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava a mnozí další [16, 20, 21, 32, 34–41]. 
 
Na vědeckém přínosu v oblasti ochrany a konverze architektury průmyslového dědictví se také 
podílelo velké množství kolegů ze zahraničních institucí. Např. ve Spojeném království kulturní 

 
1  V současné praxi se také používá pojem „brownfield“ (anglicky: „brownfield land“) – objekt, pozemek nebo 

areál, který ztratil svoji původní funkcí/funkčnost, je nedostatečně využíván, je v chátrajícím stavu a může 
být i kontaminován. 
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nezisková organizace „English Heritage“, v Německu Památkový ústav Porýní a Akademie 
výtvarných umění Braunschweig, ve Španělsku Barcelonská univerzita, v Maďarsku Univerzita 
v Miškolci, v Srbsku Univerzita ve městě Novi Sad, v Ruské federaci Ruská akademie věd 
architektury a stavebnictví, v Lotyšsku Technická univerzita v Rize, na Slovensku Slovenská 
technická univerzita v Bratislavě, v Turecku Univerzita Dokuz Eylul a mnohé další výzkumné 
instituce [20, 21, 42]. 
 
Existuje také mnoho odborných organizací a institucí, a to nejen v České republice, které se 
zabývají problémem ochrany a konverzí architektury průmyslového dědictví na mezinárodní 
úrovni – vědecká a výzkumná instituce, centra a organizace, neziskové organizace, spolky 
a také další formy podpory iniciativ včetně nezávislých odborníků a jednotlivců. Např. 
International United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 
Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH), International Council 
on Monuments and Sites (ICOMOS), European Route of Industrial Heritage (ERIH), Industrial 
heritage of Wallonia and Brussels, Directorate for Cultural Heritage in Oslo, Association 
for Industrial Archeology in Telford, Mezinárodní visegrádský fond a mnohé další [5, 20, 21, 
35, 38–40, 42–45]. 
 
Ve svých výzkumných pracích a praxi odborníci zkoumají urbanistické problémy, relevantní 
aspekty památkové péče, základní příčiny a vhodné podmínky konverze architektury 
průmyslového dědictví. Věnují se také problematice identifikace, evidence, mapovaní 
historických průmyslových objektů a popularizaci průmyslového cestovního ruchu jako 
takového. Je důležité zmínit, že problematika komplexního zkoumání základních 
typologických a funkčních charakteristik architektonických objektů průmyslového dědictví, 
definice základních principů a aspektů konverze, hodnocení kapacit typologických 
charakteristik, vývoje jednotného systému nevýrobních funkcí a navrhování obecné 
metodologie konverze jsou aktuálním tématem pro výzkum v současnosti i v nejbližší 
budoucnosti.  
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2. Téma, cíle a metody zpracování  
disertační práce 

Téma disertační práce „Metodologie konverze objektů průmyslového dědictví pro nové 
nevýrobní funkce“. Práce se zabývá aktuální problematikou zachování a nového využití 
architektonických objektů průmyslového dědictví formou jejích konverze a integrace nových 
nevýrobních funkcí. 
 
Objektem výzkumu jsou architektonické objekty průmyslového dědictví: významné historické 
těžební, zpracovatelské nebo výrobní průmyslové objekty 18. až začátku 20. století, které 
postupně ztratily svoji funkčnost, jsou opuštěné a v chátrajícím stavu. 
 
Cílem disertační práce je komplexní zkoumaní problematiky zachování a nového využití 
architektonických objektů průmyslového dědictví formou jejích konverze a integrace nových 
nevýrobních funkcí s následným vývojem univerzálního metodologického systému.  
 
Mezi hlavní úlohy disertační práce patří:  
— definovat význam a aktuálnost výzkumu v oblasti problematiky zachovaní historických 

průmyslových objektů formou jejich konverze; 
— identifikovat a klasifikovat průmyslové dědictví, tj. významné historické průmyslové stavby 

18. až začátku 20. století prostřednictvím zkoumání jejich základních typologických 
a funkčních charakteristik, tzv. „typos“; 

— vyvinout komplexní systém nevýrobních funkcí jako vhodný program pro konverzi; 
— definovat základní principy a aspekty konverze; 
— navrhnout univerzální model metodologii konverze, optimalizace systému hodnocení 

a přijetí řešení. 
 
Metodika zpracování. K naplnění stanovených cílů a úloh disertační práce byly využité 
teoretický, aplikovaný a metodologický typy výzkumu. Obecná metodologie výzkumu má 
převážně kvalitativní charakter. Během práce na výzkumu byly použité různé relevantní 
metody, které jsou popsaný níže. 
 
Pro vymezení tématu, cílů a úloh práce byly uplatněny metody komparace a dedukce. 
Je důležité zmínit, že rozpracování disertační práce předpokládá především použití 
analytických metody formou sběru relevantních primárních a sekundárních dat (např. práce 
s odbornou literaturou, vědeckými a odbornými časopisy, významnými výzkumnými pracemi 
atd.). Tzv. jev industrializace a nové pohledy na typologii průmyslové architektury 18. až 
počátku 20. století byl zkoumán v rámci provedeného povrchního historického výzkumu. Pro 
identifikaci a klasifikaci průmyslového dědictví, tj. významných historických průmyslových 
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staveb 18. až začátku 20. století prostřednictvím zkoumání jejich základních typologických 
a funkčních charakteristik byla uplatněna metoda indukce, analýzy a také syntézy. Komplexní 
systém nevýrobních funkcí jako vhodný program pro konverzi byl vyvinout prostřednictvím 
uplatnění metody dedukce, analýzy a klasifikace. Pro definovaní základní principy a aspekty 
konverze byly použité metody dedukce. Univerzální metodologický model konverze, 
optimalizace systému hodnocení a přijetí řešení byl rozpracován prostřednictvím uplatnění 
metod dedukce generalizace. Pro zkoumání tuzemské a zahraniční zkušenosti konverzí 
historických průmyslových staveb s následnou integraci nových nevýrobních funkcí byly 
použité metody pozorování a analogií. 
 
Je důležité také zmínit další uplatněné výzkumné metody jako např. logické modelování, 
inventarizace a kategorizace, terénní výzkum, graficko-analytické metody (tj. fotografování, 
příprava grafických podkladů včetně grafů a tabulek), aprobace předběžných výsledků 
na vědeckých konferencích a v rámci dalších odborných událostí, konzultace s odborníky 
relevantních oborů, neformální odborné diskuze a také systematizace zkoumaných materiálů 
a dosazených výzkumných výsledků. 
 
Vědecký přínos práce: 
— zkoumání základních typologických charakteristik těžebních, zpracovatelských a výrobních 

historických průmyslových objektů (tj. architektonických objektů průmyslového dědictví 
z období 18. až začátku 20. století) v rámci jednotného modelu včetně analýzy jejich 
adaptability; 

— vývoj komplexního systému nevýrobních funkcí jako vhodného univerzálního programu pro 
zachování a konverzi historických průmyslových objektů s jejich následnou klasifikací, 
analýzou udržitelnosti a náročnosti integrace;  

— vývoj modelu tzv. přirozené kompatibility historických průmyslových objektů a návrh 
komplexního systému nevýrobních funkcí; 

— návrh univerzálního modelu metodologie konverze, optimalizace systému hodnocení 
a přijetí řešení včetně definice základních metod konverze. 

 
Praktické přínosy práce a využití výsledků: 
— optimalizace státního systému identifikace, evidence a hodnocení objektů průmyslového 

dědictví, změna přístupů navrhování programu konverze a jeho „obhajoby“ a také přípravy 
realizace konverze včetně snížení negativního vlivu tzv. lidského faktoru na všech etapách 
souvisejících s přijetím řešení; 

— využití práce za účelem přípravy studijních materiálů pro výuku souvisejících předmětů 
na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze; 

— pokračovaní provedení výzkumu na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze 
v rámci problematiky, které se věnuje tato disertační práce, a to ve formě řešení grantových 
projektů, organizace odborných konferencí a také rozšíření profilu Platforma vědeckého 
výzkumu průmyslového dědictví Industrial Heritage 2.0. 
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3. Průmyslová architektura  
18. až začátku 20. století 

3.1. Industrializace a nové pohledy na typologii  
průmyslové architektury 

Vývoj naší civilizace ve vztahu k životnímu prostředí, a to ve všech historických obdobích 
a také v současnosti, je jedním z nejaktuálnějších témat v historii včetně dějin architektury. Od 
samého začátku své existence se lidstvo neustále snaží ovládat a transformovat veřejný 
prostor. Časem se tato činnost obohatila o estetiku a stavební znalosti a také se stala 
nezávislým a velice důležitým oborem zvaným architektura. 
 
Celosvětový vývoj architektury se dnes skládá ze tří hlavních období: období primitivní 
architektury, předindustriální lidové architektury a moderní architektury – tj. architektury 
industriální a post-industriální éry [46–48]. Co se týče historie stavění průmyslových objektů 
(těžebních, zpracovatelských, výrobních a dalších technických staveb), lze specifikovat 
následující období: primitivní výroby, přípravy strojní výroby, průmyslové revoluce, technické 
revoluce, racionalizace, vědeckotechnické revoluce a období automatizace a digitalizace [1]. 
 
První procesy industrializace, tj. průmyslová revoluce, byly zahájeny v Anglii na konci 
18. století při zavádění prvních výrobních továren. Brzy také industrializaci následovala 
Francie a Německo; do konce 19. století i celá Evropa. Industrializace učinila určitý impuls pro 
realizaci výroby ve velkém rozsahu, rozšíření těžebních, zpracovatelských a výrobních odvětví 
a také vývoje nových progresivních technologií [1, 2, 6, 11, 14, 15]. Následně tato skutečnost 
změnila celý světový trh. Je důležité zmínit, že industrializace ovlivnila celosvětový vývoj všech 
dalších oborů jako např. strojírenství, doprava, logistika, elektrická a atomová energie, rádio 
a telekomunikace, automatizace, digitální technologie, robotika, kyber-fyzikální systémy atd. 
[10, 15, 33, 49].  
 
Ve výsledku industriální éra ovlivnila globální změny, které se pozitivně odehrály v celém 
systému evropského průmyslu včetně České republiky, což znamenalo konstantní generování 
nových cílů a úloh a také návrh nových způsobů a prostředků k jejich dosažení. Hlavním 
„zprostředkovatelem“ těchto procesů ve všech výše zmíněných obdobích byla především 
architektura. Proces přechodu od manufakturní a řemeslné výroby k výrobě tovární ovlivnila 
tvorbu nových „typologických jednotek“, které nahradily první prototypy průmyslových staveb 
– tzv. cechy a řemeslnické dílny [1]. 
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Jak již bylo zmíněno výše, průmysl se začal postupně rozdělovat do různých jednotlivých 
odvětví a kategorií, např. textilní průmysl, cukrovarství a mlynářství, pivovarnictví, lihovarství, 
škrobárenství, sklářský průmysl a výroba porcelánu, papírenský, železářský, strojírenský 
průmyslu atd. [1, 2, 7, 15]. Každé průmyslové odvětví vyžadovalo nové „ztvárnění“, a to nejen 
ve stylistickém kontextu. Důležité byly především následující požadavky [5]: 
— vynalezení nových stavebních materiálů a technologií; 
— přehodnocení principů členění vnitřních prostor; 
— obecná univerzálnost a variabilita staveb; 
— unifikace a typizace stavebních prvků a technologií; 
— snadná integrace výrobních technologií, jejich modernizace a údržba;  
— vytváření vhodných podmínek pro efektivní a bezpečnou organizaci práce; 
— zvýšení nároku průmyslových objektů na požární bezpečnost. 
 
Jinými slovy, průmyslová architektura začala sloužit nejen pro dělníky, ale i pro zařízení nové 
éry, které již bylo v tomto období nedílnou součástí průmyslových staveb. Prvním revolučním 
řešením byla integrace technologií rozvodu mechanické energie – průmyslové stavby začínají 
mít vice otevřenou strukturu členění vnitřních prostor a také mnohem větší velikost okenních 
ploch [1, 5, 7, 8, 15]. „Nové nároky na architektonická řešení splňovaly především konstrukce 
sestavené z nosných sloupů ve víceméně pravidelném rastru, podpírající stropy nebo střechy, 
zkráceně nazývané skelety“ [7, str. 214]. Tyto charakteristiky lze zřetelně vidět na obr. 1 až 4. 
 
První průmyslové stavby nové éry „měly masivní kamennou nebo zděnou obálku a vnitřní 
dřevěný skelet“ [7, str. 214] (viz obrázky 5 a 6). Trochu později spolu s novými stavebními 
materiály a technologiemi přišla nová řešení s vyloučením dřeva z nosných konstrukcí ve 
prospěch litinových konstrukcí [1, 5, 7] (viz obrázky 7 až 10). Toto konstrukční řešení bylo 
vhodné a vyhovující pro průmyslovou architekturu celého století.  
 
Na průmyslovou architekturu ale čekaly i další změny. Jde především o změnu materiálu 
nosných konstrukcí. V posledním desetiletí 19. století se jako nový stavební materiál začal 
používat železobeton, z kterého bylo na přelomu století již postaveno velké množství 
vícepodlažních výrobních budov s monolitickým železobetonovým systémem nosných 
konstrukcí (viz obrázek 6) [1, 7]. Toto období bylo ve znamení aplikací elektřiny do těžebních, 
zpracovatelských a výrobních technologií včetně vynálezů progresivních technologických 
a automatizovaných elektrických strojů a zařízení (viz obrázky 11 až 13). 
 
Na začátku post-industriálního období došlo ke změně přístupu tehdejší společnosti 
k organizaci těžebních, zpracovatelských a výrobních procesů, neustálé zvyšování výrobních 
kapacit a výkonů, velký technický progres v prospěch automatizace průmyslu a také 
v neposlední řadě nové „ztvárnění“ průmyslové architektury a zavedení nových stavebních 
technologií [1, 6, 11, 12, 15, 50]. Je důležité mimo jiné zmínit vývoj vztahů mezi člověkem, 
průmyslem, architekturou a technologiemi ve prospěch technologií automatizace, digitalizace, 
robotizace a kybernetizace výroby [1, 15, 50, 51]. Dynamika vývoje role člověka a technologií 
a také jejich vztahu mezi, průmyslem a architekturou je zobrazena na obrázku 14. 
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Obrázek 1 — Rozvod mechanické energie v šestipodlažní budově prádelny bavlny  
v Belperu, Derbyshire, Anglie (1803) [1] 
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Obrázek 2 — Rozvod mechanické energie: pohled do dílny v přízemí dvoupatrové  

Bracegirdleovy továrny na výrobu strojů v Jablonci (1840) [15] 

 

 
Obrázek 3 — Mechanická tkalcovna továrny na vlněné zboží Johanna Liebiga & comp.  

v Liberci koncem padesátých let 19. století [15] 
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Obrázek 4 — Celkový pohled na půdorys prádelny firmy M. Orrell ve Stockportu (1793) [1] 
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Obrázek 5 — Kombinace zděného vnitřního pláště a vnitřních dřevěných konstrukcí v budově muzea  

Red Star Line v Antverpách (původně sklady a řemeslnické dílny společnosti Red Star Line) [foto autora] 

 

 
Obrázek 6 — Kombinace zděných a dřevěných konstrukcí v budově  

továrny Mastných v Lomnici nad Popelkou, současný stav [foto autora] 
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Obrázek 7 — Litinové sloupy v budově továrny Mastných  

v Lomnici nad Popelkou, současný stav [foto autora] 

 

 
Obrázek 8 — Litinové sloupy v budově pivovaru v Kralupech nad Vltavou,  

současný stav [foto autora] 
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Obrázek 9 — Původní ocelové konstrukce plynojemu v Londýně,  

stav před zahájením konverze (2015) [foto autora] 

 

 
Obrázek 10 — Původní ocelové konstrukce plynojemu v Londýně,  

stav před zahájením konverze (2015) [foto autora] 
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Obrázek 11 — Interiér tkalcovny Vonwiller v Žamberku, Ústí nad Orlicí [33] 

 

 

Obrázek 12 — Interiér výrobní budovy Baťových závodů ve Zlíně (2008) [52] 
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Obrázek 13 — Interiér bývalé továrny barev Weissberger & spol. v Praze (2003) [52] 

 

 

 
Obrázek 14 — Trend dynamiky vývoje vztahu mezi člověkem a technologií  

v období 18. až začátku 20. století   

 

18. STOLETÍ                          19. STOLETÍ                        20. STOLETÍ                         21. STOLETÍ     
  

člověk technologie 
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Ve výsledku historické průmyslové stavby, které se zachovaly z období 18. až začátku 20. 
století, ztratily svoji původní funkčnost a potenciál pro další efektivní využití pro těžbu, 
zpracování nebo výrobu, a to především z následujících důvodů [3, 5, 33, 22, 53]: 
— ve většině případů jsou historické průmyslové objekty nebo areály, tj. brownfieldy, 

v současné době nedílnou součástí urbanistické struktury měst – jsou rozmístěné v těsné 
blízkosti center nebo historických částí měst, sídlišť atd.; 

— konfigurace a typologické charakteristiky průmyslových objektů neumožnují integraci 
moderních výrobních technologií (kompletní technická nezpůsobilost objektů); 

— většina průmyslových staveb tohoto období jsou dnes ve špatném technickém stavu, jejich 
rekonstrukce vyžaduje velké investice. 

 
Za účelem obecného přehledu evoluce výstavby průmyslových staveb s definováním 
klíčových charakteristik pro každé jednotlivé období byl zpracován chronologický model 
vývoje průmyslové architektury a výrobních technologií – viz tabulka 1. 

Tabulka 1 — Chronologický model vývoje průmyslové architektury a výrobních technologií 

OBDOBÍ NÁZEV KLÍČOVÉ CHARAKTERISTIKY 

13.–17. století Období přípravy strojní 
výroby – řemeslnická a 
cechovní výroba 

 

— vzestup výnosu zemědělství a 
všeobecný rozvoj výrobních sil; 

— pokročilá dělba práce a sociální 
diferenciace obyvatelstva; 

— zavádění řemeslnické výroby; 
— vývoj cechovní výroby, která postupně 

nahradila výrobou v tzv. dílnách; 
— vývoj jednoúčelových výrobních 

technologií s odlišnou funkční formou 
jako např. větrné mlýny, báňské stavby, 
železářské pece. 

17.–18. století Období přípravy strojní 
výroby – manufaktura 
 

— dělba práce; 
— velký skok v rozvoji technologií 

textilního průmyslu včetně vzniku strojů; 
— širší použiti vodního kola jako 

základního pohonného stroje. 

18. století Období přípravy strojní 
výroby – nové typy 
výrobních staveb 
 

— zvýšení nároku na výrobní plochu; 
— oddělení odlišných výrobních fází do 

prostorů uzpůsobených podle 
požadavků technologie; 

— začátek stavění nového 
specializovaného typu budov – 
výrobních staveb; 

— manufaktura dosahuje nejvyššího 
vývojového stupně. 
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18.–19. století Období průmyslové 
revoluce – textilní 
průmysl 

— textilní průmysl je vedoucím odvětvím 
během průmyslové revoluce (40 % 
veškeré výroby); 

— zavádění pracovních a parních strojů. 

19. století Období průmyslové 
revoluce – potravinářský 
průmysl 

— vznik a rychlý vývoj potravinářského 
průmyslu; 

— vznik prvních průmyslových cukrovarů; 
— rozvoj pivovarského průmyslu. 

19. století Období průmyslové 
revoluce – těžký a 
strojírenský průmysl 
 

— stále rostoucí poptávka po nových 
pracovních strojích a zařízení včetně 
strojů hnacích; 

— začátek kompletní výroby parních strojů 
a technologických zařízení; 

— vývoj a výroba nových zařízení pro 
potravinářský průmysl; 

— organizace moderních strojních továren, 
spojujících pracovní a pohonný stroj; 

— odpadla nutnost upevňování 
manufakturní dělby práce kvůli zvýšení 
výkonu strojů a schopnosti spojovat 
několik operací v jeden výkon; 

— stroje a zařízení postupně začínají 
nahrazovat dělníka; 

— nové výrobní systémy začínají také 
zahrnovat průmyslové stavby jako 
nedílnou součást výrobní technologie, 
tj. průmyslové stavby již „slouží“ 
výrobě, a ne dělníkovi a jeho práci. 

19. století Období průmyslové 
revoluce – hutní průmysl 
 

— zavedení prvních vysokých pecí; 
— začátek aktivního použití koksu při 

tavbě surového železa; 
— velká poptávka na výrobu stavebních 

konstrukcí z oceli; 
— budování železnic. 

konec 
19. století 

Období technické 
revoluce 
 

— dovršení průmyslové revoluce; 
— zlepšení a modernizace předcházejících 

technologií a strojů; 
— rozvoj nové techniky včetně množství 

progresivních vynálezů;  
— disponování mohutnějšími prostředky 

k zakládání velkých podniků vybavených 
nejnovější technikou; 
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— vznik potřeby odborné přípravy 
zaměstnanců (např. v učilištích); 

— ocel se stává hlavním materiálem na 
výrobu kolejnic, strojů, mostů a staveb; 

— využití nových energetických zdrojů, 
které začaly postupně nahrazovat málo 
účinný parní stroj; 

— postupné oddělení architektury 
a inženýrského díla; 

— zpřesnění nároků na konstrukci 
etážových výrobních budov; 

— objev nového druhu výrobní stavby – 
přizemní mnohotraktová hala; 

— převzetí iniciativy těžkým průmyslem 
(doly, hutě, chemie) 

začátek 
20. století 

Období racionalizace 
 

— elektrifikace výroby; 
— zavádění nového stavebního materiálu – 

novátorská realizace staveb 
v železobetonu; 

— průmysl se stává zdrojem inspirace 
funkcionalistické architektury; 

— vznik konstruktivismu; 
— vznik energetických staveb; 
— zavádění vědeckých metod zkoumání 

efektivity výrobních procesů a práce; 
— růst těžkého průmyslu (především 

ocelářského) a také odvětví vyrábějící 
výrobní prostředky; 

— růst produktivity výrobního systému; 
— zavádění masové výroby; 
— vynález montážní linky; 
— rozvoj komunikačních systémů jako 

např. telefon, rádio, film, automobil, 
letadlo atd.; 

— zjednodušení výroby prostřednictvím 
rozložení zracionalizovaných postupů 
v jednotlivé akce; 

— zavádění trendu rychlého 
a ekonomického stavění. 

20. století Období 
vědeckotechnické 
revoluce 
 

— poválečná „rekonstrukce“ průmyslu 
v postižených státech; 

— vznik trendu „racionální výstavby bez 
zvláštních architektonických ambicí“ 
s konkrétními funkcemi, úlohami 
a ekonomickými principy; 
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— zavedení nových kritérií současného 
průmyslu: funkčnost a efektivnost 
provozu, rychlost a hospodárnost 
výstavby, flexibilita a snadná možnost 
rozšiřování kapacit; 

— zavádění automatizace výroby. 

20.–21. století Období automatizace 
a digitalizace 

 

— pokračování rozvoje systémů 
automatizace průmyslu prostřednictvím 
integrace digitálních technologií; 

— integrace počítače do současných 
výrobních procesů a technologií; 

— robotizace výroby; 
— zahájení čtvrté průmyslové revoluce, 

tzv. Průmysl 4.0, 
— zavádění kyber-fyzikálních systémů; 
— vývoj technologií strojového učení 

(umělá inteligence). 
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3.2. Charakteristika architektury průmyslového dědictví 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1., průmyslová architektura 18. až začátku 20. století je 
ukazatelem nejen velkého skoku rozvoje inovativních technologií výstavby průmyslových 
staveb včetně vývoje stavebních materiálů, a také výroby samotné – výrobních technologií, 
strojů, zařízení a dalších souvisejících prostředků. V tomto období se zrodila úplně nová 
progresivní generace architektury průmyslových a technických staveb, která korespondovala 
se všemi moderními technologiemi, novátorskými vizemi inženýrů a ambicemi podnikatelů. 
Je také důležité zmínit, že industriální éra vytvořila základy typologie, která ve značně míře 
platí i pro současnou průmyslovou architekturu. 
 
3.2.1. Urbanistické charakteristiky 

Co se týče hlediska urbanistického, tj. velikosti a konfigurace pozemku, charakteru jeho využití 
a urbanistické kompozice jako takové, lze všechny průmyslové objekty z období tzv. 
průmyslové revoluce klasifikovat do čtyř základních typů (viz obrázek 15): 
1. Průmyslové samostatné objekty (tj. samostatný objekt bez využití pozemku v jeho okolí; 

např. řemeslnické dílny, tabákové továrny, tiskárny, vydavatelství apod.). 
2. Průmyslové areály (pozemek, na kterém je umístěno několik průmyslových objektů, 

spojených jedním technologickým procesem, tj. funkčním určením – viz kapitola 3.2.3.; 
např. pivovary, cukrovary atd.). 

3. Průmyslová území (průmyslové objekty s poměrně velkou těžební, zpracovatelskou nebo 
výrobní infrastrukturou, která pro svůj provoz vyžaduje větší plošné kapacity; např. doly, 
vysoké pece a železárny). 

4. Průmyslové krajiny (průmyslové objekty, které mají bezprostřední vztah k území jako 
zdroje pro těžbu surovin s její následnou transformací; např. lomy, výsypky, haldy apod.). 

 

 
Obrázek 15 — Klasifikace průmyslových objektů 18. až začátku 20. století  

z hlediska charakteru jejich urbanistického řešení 

Průmyslová krajina 

Průmyslové území 

Průmyslový areál 

Samostatný objekt 

    

        

        

O A Ú K 

 



 

 39 

Dalším důležitým faktorem, charakterizujícím architekturu průmyslového dědictví z období 18. 
až začátku 20. století je charakter umístění průmyslového objektu na pozemku z hlediska 
pravidelnosti. Na základě provedeného zkoumání praxe stavění historických průmyslových 
staveb a také urbanistického řešení jejich areálů lze definovat následující kategorie charakteru 
umístění průmyslových objektů na pozemku [3, 13, 54, 55]: 
— kompaktní umístění; 
— pravidelné umístění; 
— nepravidelné (volné) umístění. 
 
Co se týče charakteru uspořádání a obecné konfigurace umístění průmyslových objektů 
na pozemku lze definovat následující kategorie [3, 13, 54–57]: 
— kompaktní uspořádání; 
— blokové uspořádání; 
— kombinované uspořádání. 
 
Je důležité zmínit, že průmysl se nejdříve zakládal a vyvíjel ve struktuře největších 
a nejprogresivnějších měst, která v této době byla velkými tržními středisky. Mezi důležité 
faktory, které měly vliv na umístění budoucího objektu, byla také blízkost přírodních zdrojů 
včetně spádových řek a lidských zdrojů. Ale na přelomu 18. a 19. století se průmysl postupně 
„stěhuje“ do nových lokalit vzdálených od měst včetně v pohraničních oblastí, kde vznikají 
také nová osídlení. Tyto změny byly ovlivněny především rychlým růstem průmyslových areálů, 
budováním a rozšířením komunikační sítě (např. zakládání železničních tratí a zlepšení silniční 
dopravy), potřebností ve velkým počtu levné pracovní sily, mezinárodní konkurence atd. 
Ke konci 19. století většina průmyslových objektů měla vlastní zabydlené plochy, tj. osídlení, 
které se následně stávalo samostatnými městy, nebo součástí vedlejších rostoucích měst. 
Z hlediska územních vztahů mezi průmyslem a osídlením v období 18. až začátku 20. století 
lze definovat následující kategorie (viz obrázek 16) [54]: 
— jednostranná poloha průmyslu k osídlení; 
— dvoustranná poloha průmyslu k osídlení; 
— souběžná poloha osídlení a průmyslu dle řeky; 
— řetězové uspořádaní osídlení a průmyslu podél řeky; 
— průmysl vrostlý do městského osídlení; 
— průmysl uvnitř městského osídlení; 
— průmyslové obvody kolem osídlení; 
— osídlení obklopené průmyslem; 
— průmysl přilehající k obytným obvodům. 
 
Na základě provedené analytické práce, zaměřené na zkoumání charakteru rozmístění 
historických průmyslových objektů v současné urbanistické struktuře měst, byly definované 
následující kategorie [55, 56]: 
— ve struktuře města: 

— v historickém centru; 
— v blízkostí historického centra; 
— ve struktuře městské části. 

— na hranicích měst a městských aglomerací (nebo okrajové městské části); 
— na tzv. vnitřních hranicích konurbace (srostlých měst, velkoměst nebo aglomerací); 
— mimo město. 
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JEDNOSTRANNÁ POLOHA 

PRŮMYSLU K OSÍDLENÍ 
 

 
 

DVOUSTRANNÁ POLOHA 
PRŮMYSLU K OSÍDLENÍ 

SOUBĚŽNÁ POLOHA OSÍDLENÍ  
A PRŮMYSLU DLE ŘEKY 

        
ŘETĚZOVÉ USPOŘÁDANÍ OSÍD-
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K OBYTNÝM OBVODŮM 

 

Obrázek 16 — Typy územních vztahů mezi průmyslem a osídlením  
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Velice důležitým faktorem při hodnocení charakteru rozmístění historických průmyslových 
objektů v současné urbanistické struktuře měst ve dnešní době mimo jiné je také jejich 
dostupnost z hlediska dopravy, tj. dopravní dostupnost. V tomto případě lze definovat 
následující kategorie2: 
— napojení na linky MHD, 
— v blízkosti linek MHD, 
— napojení na meziměstskou hromadnou dopravu, 
— v blízkosti meziměstské hromadné dopravy, 
— napojení na železniční trať, 
— v blízkosti železniční trati, 
— napojení na silniční dopravu, 
— v blízkosti silniční dopravy, 
— napojení na dálniční dopravu, 
— v blízkosti dálniční dopravy. 
 
3.2.2. Architektonické charakteristiky 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1. období industrializace kromě velkého technického 
progresu v oblasti modernizace výrobních technologií, strojů a zařízení přineslo také nové 
stavební materiály a vývoj progresivních stavebních technologií. Na základě provedené 
analytické práce byly definované následující typy konstrukčního řešení historických 
průmyslových objektů [1, 5, 7, 54]: 
— kamenné nebo zděné konstrukce v kombinaci s dřevěnými konstrukcemi; 
— kamenné nebo zděné konstrukce v kombinaci s litinovými konstrukcemi; 
— ocelové konstrukce; 
— železobetonové konstrukce. 
 
Je důležité zmínit, že v období industrializace, tj. 18. až začátku 20. století, se dynamicky měnil 
pohled společnosti na umělecké ztvárnění průmyslové architektury, tj. její architektonický styl. 
Mezi charakteristické styly tohoto období patří [55, 56]: 
— klasicismus; 
— secese; 
— nastupující moderna; 
— funkcionalismus; 
— eklektika; 
— bez architektonického stylu (technické objekty jako například těžní věže, komíny, tanky 

apod., anebo objekty ve špatném nebo chátrajícím stavu, u kterých architektonicky styl 
není možné identifikovat). 

 
3.2.3. Funkční charakteristiky 

Architektura historických průmyslových staveb, tj. současné průmyslové dědictví, má velkou 
řadu specifických charakteristik a zvláštností, a to v rámci celého systému faktorů a kategorií. 
Jedním z nejdůležitějších faktorů, který má určitý vliv na charakter ztvárnění průmyslového 
objektu a následně na jeho typologií je tzv. funkční určení – výrobní účel, pro který byla stavba 

 
2 Všechny uvedené kategorie mohou mít vztah k průmyslovým objektům jak samostatně, tak i v jakékoliv 

kombinaci. 
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postavena. V tomto případě jde bezprostředně o průmyslové odvětví. Z hlediska zkoumaného 
období lze definovat následující kategorie (odvětví): 
1. Těžký průmysl: 
— uhelný a těžební průmysl (např. doly a vápenky); 
— hutnictví (např. vysoké pece a železárny); 
— strojírenství; 
— elektrotechnický průmysl. 
2. Lehký průmysl: 
— potravinářství: 

— výroba potravin (např. mlýny, jatka, cukrovary, čokoládovny, pekárny apod.); 
— výroba nápojů (např. pivovary, lihovary atd.). 

— zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků; 
— oděvní průmysl: (např. textilky, továrny na výrobu drobné konfekce atd.); 
— obuvnický průmysl; 
— kožedělný průmysl (např. výroba usní, koželužny apod.); 
— papírnictví a polygrafie (např. papírny, celulózky, kartounky, továrny na výrobu papírové 

konfekce, tiskárny a vydavatelství atd.); 
— sklářský a porcelánový průmysl (např. sklárny a porcelánky); 
— nábytkářský průmysl; 
— běžné spotřebitelské výrobky (např. výroba svíček, mýdla atd.); 
— výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků; 
— výroba nekovových minerálních výrobků; 
— zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků; 
— výroba pryžových (a plastových) výrobků; 
— výroba chemických látek; 
— výroba třaskavin. 
 
Je důležité zmínit, že obecná struktura a pojmenování průmyslových odvětví bylo provedeno 
v souladu s modelem současného průmyslu v rámci státního jednotného systému klasifikace 
průmyslu – tj. Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností, která je zpracována na základě 
pokynů a pravidel závažných pro vytvoření odvětvových klasifikací členských států Evropské 
unie [58]. Viz příloha 2. 
 
Co se týče charakteru probíhajících procesů lze definovat následující kategorie: 
— hlavní: 

— těžba; 
— zpracování; 
— výroba. 

— vedlejší: 
— stavba; 
— skladování; 
— doprava; 
— řízení (vč. administrace). 

 
Dalším důležitým faktorem, ovlivňujícím charakter vývoje historických průmyslových staveb, 
je univerzálnost typologického řešení a jednotnost probíhajících technologických 
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procesů. V této souvislosti se všechny průmyslové stavby z období 18. až začátku 20. století 
dělí do třech základních kategorií [1, 24, 59, 60]: 
— víceúčelové; 
— jednoúčelové; 
— kombinované. 
 
Víceúčelové historické průmyslové objekty slouží především lehkému a (středně) těžkému 
zpracovatelskému průmyslu a také výrobě. Víceúčelové stavby mají zpravidla univerzální 
typologii, která koresponduje s lidským meřítkem a ergonomií výrobních procesů 
ve spolupráci člověka a strojů. Tato kategorie průmyslových staveb zachovává stejný princip 
z hlediska typologického pro různá relevantní odvětví průmyslu.  
 
Mezi víceúčelové historické průmyslové objekty patří: 
— etážovky – etážové výrobní budovy (včetně etážových skladů); 
— halové stavby; 
— řemeslnické dílny. 
 
Jednoúčelové průmyslové objekty slouží především těžebním, zpracovatelským a výrobním 
procesům těžkého průmyslu a jsou zaměřené na těžbu a zpracování výchozích surovin nebo 
výrobou ve velkém množství. Typologie této kategorie průmyslových objektů má svůj unikátní 
a specifický model pro každé jednotlivé odvětví a technologický proces. 
 
Mezi jednoúčelové historické průmyslové objekty patří [60]: 
— speciální technologické stavby: 

— těžní věže; 
— vysoké pece; 
— cihlářské pece; 
— koksovny; 
— vápenky. 

— technické stavby: 
— elektrárny; 
— kotelny; 
— strojovny; 
— chladící věže; 
— komíny. 

— nádoby: 
— sila; 
— plynojemy; 
— vodárenské věže; 
— tanky (nadzemní). 

— stroje a zařízení: 
— jeřáby; 
— pásové dopravníky; 
— lanové dopravníky; 
— průmyslová železnice. 
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Kombinované historické průmyslové objekty slouží k zajištění provozu specifických výrobních 
technologií formou jejich integrace do nových prostorových forem, součástí kterých jsou jak 
jednoúčelové, tak i víceúčelové prostory (jako jediný celek z hlediska architektonického 
a funkčního).  
 
Kombinované historické stavby slouží především pro potravinářskou výrobu [59]: 
— pivovary; 
— chmelařské objekty; 
— lihovary; 
— cukrovary; 
— mlýny; 
— další objekty potravinářského průmyslu. 
 
Tj. kombinované historické průmyslové objekty jsou tzv. specifické technologické jednotky 
jako např. ležácké sklepy u pivovarů, spilky a hvozdy. 
 
Klasifikace typologie průmyslové architektury z období 18. až začátku 20. století je zřetelně 
zobrazena na obrázku 17. Obecná charakteristika typologie architektury průmyslového 
dědictví z hlediska jejího vztahu k funkčnímu určení, tj. průmyslovým odvětvím – viz tabulka 2. 
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Průmyslové a technické stavby  
z období 18. až začátku 20. století 

 
Obrázek 17 — Klasifikace průmyslových a technických staveb 

z období 18. až začátku 20. století  
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Tabulka 2 — Charakteristika typologie architektury průmyslového dědictví ve vztahu k funkčnímu určení 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Těžký průmysl         
těžební průmysl    Ú   K , � �  � � � �  
hutnictví    A   Ú , � �  � � � �  
strojírenství    A , � � �  � � �  
elektrotechnický průmysl    A , � � �  � � �  

2. Lehký průmysl         

potravinářství    O   A .  � �  � � � � 
zpracování tabáku a výroba  
tabákových výrobků    O   A , 

 � �  �   � 

oděvní průmysl    O   A ,   �  �    
obuvnický průmysl    O   A , �  �  �    
kožedělný průmysl    O   A , �  �  �    
papírnictví a polygrafie    O   A , � � �  �  �  
sklářský a porcelánový průmysl    O   A , �  �  �    
nábytkářský průmysl    O   A , � � �  �    
běžné spotřebitelské výrobky    O   A , � � �  �  �  
výroba základních kovů, hutních  
a kovodělných výrobků    O   A , 

� �   �  �  

výroba nekovových minerálních výrobků    
 O   A , 

� �   �  �  

zpracování dřeva, výroba dřevařských 
výrobků    O   A , 

� �   �  �  

výroba pryžových (a plastových) výrobků   A ,  �   �    
výroba chemických látek    A   Ú .  �   �  �  
výroba třaskavin    A , � �   �    
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4. Problém nového využití 

4.1. Konverze jako přijatelný způsob nového využití 

Hlavní otázkou současnosti je budoucnost zachovaných průmyslových objektů z období 18. 
až začátku 20. století, které již dávno ztratily svoji původní funkčnost a potenciál pro další 
efektivní využití. Bude-li objekt zachován v původním stavu, zrekonstruován, přestavěn nebo 
zbourán zaleží dnes na majiteli a na jeho snaze s objektem „operovat“. 
 
Zachování historických průmyslových objektů v původním stavu a jejich údržba je finančně 
velmi náročná. Proto dnes většina objektů zůstává ve špatném technickém stavu (opuštěné 
areály, chátrající stavby atd.). V současné době je důležité změnit přístupy zachování objektů 
průmyslového dědictví a implementovat do praxe nové kvalitní způsoby jejich využití jako 
např. konverzi. Problematika zachování průmyslových staveb formou jejich konverze má velký 
celosvětový význam již více než padesát let. Tento trend se zrodil v šedesátých letech 20. 
století ve Velké Británii a během několika let stal populární také v západní Evropě (např. 
v Německu, Francii, Belgii apod.). Ve východní Evropě, tj. Polsku, České republice, Maďarsku 
atd., se s tímto trendem setkáváme až po pádu komunismu v roce 1989 [1, 5, 15, 16, 53]. 
 
Je důležité uvést, že zachování objektů formou jejich konverzí velice těsně koresponduje se 
strategií udržitelného rozvoje a umožňuje vyřešit všechny aktuální problémy včetně zvýšení 
kvality života obyvatel, řešení deficitu veřejné infrastruktury a památkové péče. Jinými slovy, 
kromě zachování objektu samotného (anebo celého průmyslového areálu), konverze 
ve výsledku tvoří nové trvale udržitelné kapacity veřejné infrastruktury, a v neposlední řadě 
také zvyšuje obecnou kvalitu života, sociální a kulturní úrovní obyvatel (viz kapitola 4.2., 5.1. 
a 5.2.). Mimo jiné je prostřednictvím konverze také možné vyřešit řadu dalších problémů jako 
např. urbanistických, sociálně-kulturních, kontaminačních a také jiných souvisejících aspektů 
včetně zachování tradic a historické kontinuity. 
 
Logický model konverze jako přijatelného způsobu nového využití průmyslové architektury 18. 
až začátku 20. století – viz obrázek 18. 
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Obrázek 18 — Konverze jako přijatelný způsob nového využití  
průmyslové architektury 18. až začátku 20. století – logický model 

  

průmyslové budovy stejně jako průmyslové areály se stávají nevhodné pro budoucí 
použití — již není možné efektivní použití průmyslové budovy pro výrobu 

 

 
 
 
postupný vývoj technologií, strojů a zařízení, ovládaní nových zdrojů energie, 
nové pohledy na typologii průmyslové architektury a roli člověka jako pracovní síly

Problém zachovaní a nového využití  
objektů průmyslového dědictví 

Technický proces, vývoj a integrace technologií 

 
nové progresivní technologie, automatizace a robotizace, nové trendy výroby apod. 

Post-industrializace 

Industrializace 

Strategie  
udržitelného rozvoje 

Zvýšení kvality života 

Deficit veřejné infrastruktury 

Zachování objektu (případně technologií a zařízení) 
 

Konverze jako přijatelný způsob nového  
využití objektů průmyslového dědictví 

charakter transformace,  
formy a míry zásahu atd. 

Vytvoření nových udržitelných kapacit veřejné infrastruktury, zvýšení kvality života, 
sociální a kulturní úrovně obyvatelstva atd. 
 

Ztráta funkčnosti průmyslové architektury, špatný stav vnějšího pláště, 
nosných konstrukcí a technologií 

Památková péče Výběr optimální metody 
 

Výběr vhodných 
funkcí (programu) 

Realizace konverze 

např. administrativa, zdravotnictví, bydlení, vzdělávání a výzkum, kultura, sport a rekreace, 
služby a obchod, doprava a také produkční, alternativní funkce nebo jiné víceúčelové využití 
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4.2. Konverze z hlediska strategie udržitelného rozvoje 

V současné době je konverze jediným přijatelným způsobem nového využití a zachování 
architektonických objektů průmyslového dědictví a také brownfieldů, který řeší celou řadu 
aktuálních problémů funkčního, estetického a historického charakteru. Kromě toho, konverze 
je nejefektivnějším způsobem „modernizace a regenerace“ městské veřejné infrastruktury 
z hlediska udržitelného rozvoje. 
 
Ve většině měst, a to nejen v České republice, která se podílela na průmyslovém vývoji 
v období industrializace v 18. až začátku 20. století, jsou dnes objekty průmyslového dědictví 
včetně brownfieldů zpravidla součástí historických, centrálních městských čtvrtí a sídlišť; jsou 
napojené na technickou a dopravní infrastrukturu apod. Jakékoliv změny v územním plánu 
historických, centrálních a nejvíce urbanizovaných čtvrtí včetně modernizace a integrace 
nových objektů veřejné infrastruktury jsou v současné době prakticky velmi omezené anebo 
nejsou vůbec možné. Proto využití architektonických objektů průmyslového dědictví 
s integrací nových veřejných funkcí má perspektivní a strategický charakter. 
 
Tento přístup přímo souvisí a odpovídá obecné strategii udržitelného rozvoje z hlediska 
ekonomického, sociálního a environmentálního. Objekty průmyslového dědictví, které dnes 
fungují buď v omezeném a neefektivním provozu, anebo nejsou vůbec funkční, se mohou stát 
základem pro vytvoření nových kapacit veřejné infrastruktury. Jedná se o způsob vytváření 
měst nejenom udržitelných ale i šetrných ke globálním otázkám a problémům životního 
prostředí [32, 61–63]. 
 
Vnímaní konverze architektonických objektů průmyslového dědictví jako univerzálního 
a efektivního nástroje ovlivňuje přínos pro objekty samotné i jejich lokality. Např. v kontextu 
modernizace a vytváření nových objektů občanského vybavení, rozšíření veřejných 
prostranství, zlepšení vizuálního prostředí (tzv. vizuální ekologie), zpřístupnění služeb atd. 
Kromě toho, tento přínos přispěje pozitivním změnám uvnitř současné společnosti včetně 
zvýšení sociokulturní úrovně obyvatel a kvality života. 
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4.3. Památková péče a ochrana industriálních památek 

V České republice se památková péče a ochrana industriálních památek realizuje na základě 
zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění 
prostřednictvím odpovídacích státních orgánů. Mezi její hlavní cíle a úlohy především patří 
ochrana kulturních památek jako nedílné součástí kulturního dědictví a svědectví dějin, 
vytvoření všestranných podmínek pro další prohlubování politicko-organizátorské a kulturně 
výchovné funkce státu při péči o kulturní památky, jejich zachování, zpřístupňování a vhodné 
využívání, aby se podílely na rozvoji kultury, umění, vědy a vzdělávání a tím přispívaly 
k dalšímu rozvoji společnosti [64]. Jinými slovy jde o „uchování památky, prodloužení jejího 
života a snaha o její další zapojení do současného života“ [65, s. 275–280]; „památková péče 
spočívá v hodnocení architektonického a stavebního dědictví na základě jeho estetických 
kvalit, historického významu, či stavebně-konstrukčních inovací a přirazení určitého stupně 
ochrany“ [60, s. 34]. 
 
Státní památkovou péči má v České republice na starosti:  
— Památková inspekce Ministerstva kultury; 
— Odbor památkové péče Ministerstva kultury; 
— Národní památkový ústav.  
 
Státní památková péče v České republice probíhá formou [64, 66]: 
— konzervace; 
— restaurace; 
— rekonstrukce; 
— restituce (tj. návrat původních prvků na původní místo); 
— asanace (tj. demolice objektu).  
 
Historické průmyslové objekty, lze rozdělit do dvou skupin [64]:  
— nemovité věci – nemovitosti (např. fabriky, technické stavby atd.); 
— movité věci – přenosné věci (např. stroje apod.; zpravidla je mají na starosti muzea). 
 
Co se týče ochrany průmyslového dědictví, v současné praxi jsou známé následující typy 
památkové ochrany [36, 64, 66]: 
— státní ochrana: 

— kulturní památka (prohlášení Ministerstvem kultury ČR); 
— národní kulturní památka (prohlášení vládou ČR); 
— plošná ochrana: 

— památková rezervace; 
— památková zóna. 

— mezinárodní ochrana: 
— European Heritage Label (EHL); 
— World Heritage List UNESCO. 

— bez státní ochrany: 
— lokální ochrana (na úrovní kraje, obce, města nebo jiné veřejné iniciativy); 
— příprava návrhu na udělení památkové ochrany. 
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Je důležité zmínit, že problematice památkové ochrany objektů průmyslového dědictví se 
v České republice dnes také věnují nestátní odborné organizace a instituce: vědecké 
a výzkumné instituce, centra a organizace, neziskové organizace, spolky a také další formy 
podpory iniciativ včetně nezávislých odborníků a jednotlivců, jako např. Výzkumné centrum 
průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze (Fakulta architektury ČVUT v Praze), Platforma 
vědeckého výzkumu průmyslového dědictví Industrial Heritage 2.0 (Fakulta stavební ČVUT 
v Praze), Český národní komitét ICOMOS, Dobrovolný svazek obcí a měst České dědictví 
UNESCO, Metodické centrum průmyslového dědictví NPÚ v Ostravě, Kolegium pro technické 
památky ČKAIT&ČSSI, Komise pro ochranu památkového fondu v oblasti železniční dopravy 
NPÚ v Ostravě, Klub Za starou Prahu,  Agentura CzechInvest (Národní databáze brownfieldů) 
atd. [36, 38–41, 67–71]. 
 
Konverze jako oficiální forma ochrany zatím ještě není vnímaná. V současné době je 
důležité také zahrnout do státní strategie památkové péče konverzi jako alternativní a efektivní 
způsob zachování movitého a nemovitého kulturního dědictví, a to včetně historických 
průmyslových staveb. V tomto případě realizace konverze koresponduje se všemi hlavními cíli 
a úlohami památkové péče, a to včetně: 
— kulturně-historických: ochrana historického významu objektu jako nedílné součásti 

kulturního dědictví a svědectví dějin; 
— sociálních: zpřístupnění objektu a jeho zapojení do současného života společnosti; 
— architektonických (a uměleckých): ochrana původního uměleckého a architektonického 

řešení objektu (např. fasád, vnějšího pláště apod.), vnitřní organizace a členění prostor 
včetně řešení interiérů; 

— technologických: ochrana specializovaných objektů výrobního procesu, např. technických 
objektů, výrobních strojů a zařízení, dopravních technologií atd.). 
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5. Nevýrobní funkce jako vhodný  
program pro konverzi 

5.1. Současný význam kvalitní městské veřejné infrastruktury 

Veřejnou infrastrukturu je komplexní systém vybavení měst, zaměřený na potřeby 
obyvatelstva, tzv. „služby obecného zájmu“ [72–74]. K veřejné infrastruktuře patří pozemky, 
stavby a zařízení, a to [72, 75]: 
— dopravní infrastruktura (např. stavby pozemních komunikací, vodních cest, drah, letišť 

a s nimi souvisejících zařízení, dopravní prostředky atd.); 
— technická infrastruktura (např. inženýrské sítě a technické vybavení území: vodovody, 

vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, 
trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě 
a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody atd.); 

— občanské vybavení (stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro předškolní a základní 
školní výchovu, vyšší vzdělávání, kulturu, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, 
veřejnou správu, administrativu, náboženství, bezpečnost a ochranu obyvatelstva, 
maloobchodní prodej, stravování, nevýrobní služby, výstavnictví, zábavní aktivity, kulturu 
atd.); 

— veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu (zejména náměstí, tržiště, 
silnice, místní komunikace, parky a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému 
bez omezení). 

 
Současná kvalitní městská veřejná infrastruktura je multioborovým komplexním systémem 
vybavení měst, který splňuje všechny potřeby obyvatelstva a zároveň má dlouhodobé záměry. 
Tímto problémem se dnes zabývají odborníci z různých sfér a oblastí včetně vědců, politiků 
a také široké veřejnosti po celém světě. Hlavním cílem je především průzkum potřeb současné 
společnosti, návrh řešení a opatření a také jejích integrace a aplikace ve veřejné infrastruktuře. 
Hlavní úlohou daného systému je také vytvoření kapacit pro jeho budoucí vývoj. 
 
Mezi hlavní faktory kvality městské veřejné infrastruktury, které ovlivňují současné vnímání 
problematiky a tendence budoucího vývoje, dnes patří pojem kvality života a udržitelnosti. 
 
Nároky společnosti na kvalitu života jsou v současné době velmi vysoké. Trend zvýšení kvality 
života jako strategický cíl se dnes aplikuje prakticky ve všech sférách. Společnost se např. 
snaží optimalizovat procesy potravinářské výroby a zlepšit kvalitu potravin, vytvořit univerzální 
bezbariérové veřejné prostranství, rozšířit bytový fond, zvětšit počet a kvalitu rekreačních 
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ploch, rozšířit síť spojů MHD, realizovat jednotný městský navigačně informační systém, 
vytvořit nové kapacity pro administrativu, zdravotnictví, školství a mnohé další sféry [76, 77].  
 
Jinými slovy jsou tyto cíle zaměřené na dopravní a technickou infrastrukturu měst, jejích 
občanské vybavení a veřejná prostranství, tj. veřejnou infrastrukturu [72, 76]. Toto 
konstatování také potvrzuje Evropská komise Organizace spojených národů (OSN), která 
v roce 1974 začlenila všechny relevantní sociální indikátory kvality života do osmi skupin [78]:  
— kvalita pracovního prostředí; 
— nákup zboží a služeb; 
— pocit sociální jistoty; 
— možnosti trávení volného času; 
— fyzikální kvalita životního prostředí; 
— možnosti rozvoje osobnosti; 
— možnost účasti na společenském životě.  
 
Druhým faktorem kvalitní městské veřejné infrastruktury je udržitelnost, tj. její modernizace 
a budoucí vývoj ve vztahu k udržitelnému rozvoji3. Světová komise ve své studii „Naše 
společná budoucnost“, kterou vydala v roce 1987, definuje udržitelný rozvoj jako rozvoj, který 
zabezpečuje uspokojení současných potřeb, aniž by ohrozil uspokojení potřeb budoucích 
generací [79]. 
 
Udržitelný rozvoj je dnes základem filozofie společnosti a strategickým přístupem, v kontextu 
vývoje moderních měst, jejich veřejné infrastruktury, průmyslu, kultury a dalších sfér 
s plnohodnotným zachováním životního prostředí. 
 
Současné požadavky na kvalitu městské veřejné infrastruktury v kontextu udržitelného rozvoje 
jsou definovány v mnoha různých dokumentech, normách a zákonech. Např. v dokumentech 
EU „Evropské perspektivy územního rozvoje“ a „Řídící principy udržitelného rozvoje 
na evropském kontinentu“ [80—83]. Ale oficiálním východiskem v České republice je Strategie 
udržitelného rozvoje ČR, která zahrnuje následující strategické úkoly: podpora rozvoje obcí a 
regionu ̊, veřejných služeb, sociální infrastruktury, zpřístupnění kultury, zlepšení činnosti 
veřejné správy atd. [84, 85]. 
 
Princip udržitelného rozvoje se také odehrál v novém stavebním zákoně, který konstatuje: 
„cílem územního plánovaní je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území...“ [86, 87]. 
 
 
  

 
3 V současné praxi se také používá pojem „trvale udržitelný rozvoj“. 
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5.2. Integrace nevýrobních funkcí jako forma nového využití 

Současný pohled na konverzi jako způsob zachovaní a nového využití architektonických 
objektů průmyslového dědictví zahrnuje široké spektrum faktorů a úloh, které vyžadují 
komplexní přístup pro jejich řešení. 
 
Ochrana objektu, jeho údržba a zachování v dobrém technickém stavu je prvotní úlohou 
konverze, která se charakterizuje lokální proměnou, tj. konverzí na mikroúrovni. Dalším krokem 
je řešení konverze na tzv. makroúrovni – definice budoucích rolí objektu v kontextu územního 
plánu, vztahu k veřejné infrastruktuře a také společnosti jako takové. Každý jednotlivý objekt, 
buď průmyslová stavba nebo celý brownfield, je dlouhodobě součástí městské veřejné 
infrastruktury. Proto jakýkoliv zásah bude mít na veřejnou infrastrukturu určitý vliv.  
 
Integrace nových nevýrobních funkcí jako vhodný, udržitelný program pro konverzi kromě 
zachování objektu samotného ovlivňují také změny a přínos v mnoha sférách včetně [5, 18, 
19, 23–25]: 
— ochrany a tzv. reprezentace historického, architektonického a také v některých případech 

funkčně-technického významu objektu; 
— modernizace územního plánu (včetně lokalit s omezenými kapacitami); 
— zvýšení atraktivity objektu a lokality jako takové; 
— rozšíření nabídky a zpřístupnění služeb obecného zájmu; 
— zlepšení kvality života společnosti; 
— podpory obecné strategie udržitelného rozvoje; 
— zlepšení vizuální ekologie v okolí objektu a navazující infrastruktury; 
— vytvoření nových turistických bodů (včetně globálního ruchu zaměřeného na průmyslovou 

turistiku); 
— vytvoření nových kapacit pro hospodářskou činnost; 
— vytvoření nových pracovních míst. 
 
5.2.1. Veřejné funkce 

Jak jíž bylo zmíněno výše, veřejnou infrastrukturou je komplexní systém vybavení měst, 
zaměřený na potřeby obyvatelstva4. Jinými slovy jde o systém služeb obecného zájmu, který 
se tvoří z veřejných funkcí v oblasti kultury, sportu, výchovy a vzdělávání, zdravotnictví, 
dopravní a technické infrastruktury, služeb a obchodu, stravování a zábavy, veřejných 
prostranství a také dalších sfér občanského vybavení [76]. Proto je důležité vzít také v úvahu 
problematiku zachování objektů průmyslového dědictví formou konverze na tzv. makroúrovni 
v kontextu integrace služeb obecného zájmu. Zaměření konverze na integraci vhodných 
veřejných funkcí je klíčovou úlohou a také „nejrozšířenější a objektivizovatelnou formou nového 
využití“ [24].  
 
5.2.2. Bydlení a hromadná ubytovací zařízení 

Další potenciálně přínosnou funkcí pro společnost z hlediska problematiky zachování objektů 
průmyslového dědictví formou jejich konverze je integrace soukromého bydlení (např. rodinné 

 
4 Viz kaptola 4.1. Současný význam kvalitní městské veřejné infrastruktury. 
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a bytové domy) a také hromadných ubytovacích zařízení, tzv. „dočasného bydlení“ (např. 
hotely, hostely, studentské koleje, ubytovny atd.). Soukromé bydlení a veřejné ubytovací 
zařízení vždy bylo a je nedílnou součástí existence společnosti, zajišťující řadu základních 
lidských potřeb, nutných pro fyzické a psychické zdraví, zakládání rodiny atd. Je důležité 
zmínit, že vytváření nových kapacit pro bydlení různých typologických forem, a to včetně 
ubytovacích zařízení, má v současné době velký potenciál a vysokou poptávku. 
 
5.2.3. Produkční a alternativní funkce 

Současné praxi jsou také známé i jiné typy veřejných funkcí, které svědčí o vývoji nových 
trendů a potřeb moderní společnosti, především pro vedení pracovní, umělecké, produkční, 
kreativní a dalších souvisejících činností — produkční a alternativní funkce. Tyto „trendy“ se 
ještě nezformovaly jako samostatná plnohodnotná typologická kategorie, ale během 
posledních pěti let se již integrovaly do veřejné infrastruktury většiny rozvinutých měst po 
celém světě jako nová perspektivní funkce.  
 
Co se týče funkcí produkčních, jde především o produkci nebo tzv. výrobu ve velmi malých 
nákladech, která je založená na ručním zpracování anebo prostřednictvím použití speciálních 
malých zařízení (např. výroba mýdla, 3D tisk, tvůrčí dílny, jednoduchá výroba a mnohé další). 
Tyto funkce mohou být také otevřené veřejností, a to ve formě jejího zapojení do produkčních 
procesů za účelem vzdělávání, zábavy nebo „připomínkové výroby“5. Je důležité zmínit, že 
současná produkce jako taková může také mít tzv. nehmotný charakter. V tomto případě jde 
o virtuální produkcí, např. malé pracovní skupiny zaměřené na vývoj softwaru (včetně 
webových prezentací a mobilních aplikací), nahrávací nebo ilustrátorské studio, zázemí pro 
práci freelancerů6 atd. 
 
Jak již bylo zmíněno, současná kategorie také zahrnuje kvalitní novou skupinu funkcí, která 
reprezentuje úplně nový pohled moderní společností na organizaci a využití prostranství pro 
individuální pracovní činnost a také skupinovou práci, kreativní činnost anebo účelové 
shromáždění lidí — alternativní funkce. Ke kategorii alternativních funkcí lze také zařadit 
víceúčelové objekty s libovolnou kombinací nebo spojením funkcí napříč sférám působení. 
  

 
5

  Připomínková výroba je zvláštní formou tzv. reprezentace historických technologií výroby, která propojuje 
vzdělávací činnost a také vytváří kapacity pro zábavu (např. podnik na ruční výrobu čokolády podle receptů 
a technologií z konkrétního období a regionu integrovaný do prodejny, který umožňuje do výrobních 
procesů zapojit návštěvníky). Tato funkce může také sloužit jako připomínka původní funkce nebo 
technologie průmyslového objektu, do kterého byla integrovaná. 

6 Nezávislý profesionál bez stálého zaměstnání nebo pracovního úvazku, který je zaměřený především na 
informační technologie a umělecké obory. 
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5.3. Vývoj komplexního systému nevýrobních funkcí 

5.3.1. Definice a klasifikace nevýrobních funkcí 

Na základě provedené analytické práce a syntéze dosažených výsledků byly definovány 
všechny relevantní funkce, které tvoří současný systém občanského vybavení, veřejná 
prostranství a také nové trendy existence a rozvoje současné společností. Po následné 
selekci, zaměřené především na hodnocení sféry působení, byly všechny funkce rozděleny do 
dvanácti klíčových skupin: 
1. Správa a administrativa. 
2. Zdravotnictví. 
3. Bydlení a hromadná ubytovací zařízení. 
4. Výchova, vzdělávání a výzkum. 
5. Kultura a zábava. 
6. Cestovní ruch. 
7. Sport a rekreace. 
8. Stravovací zařízení. 
9. Obchod. 
10. Služby. 
11. Doprava. 
12. Produkční a alternativní funkce. 
 
5.3.1.1. Správa a administrativa 
Hlavní součástí života většiny obyvatelstva všech progresivních a moderních měst je práce – 
tzv. „cílevědomá lidská činnost“, která vede k vytváření statků a služeb. V architektonickém 
kontextu jsou dnes nejvíce vyžadovány objekty, určené především pro administrativu – tj. 
kancelářské objekty s širokou nabídkou vybavenosti. Pod kategorii Správa a administrativa 
také spadají orgány veřejné správy, např. veřejné služby zaměřené na řízení veřejných 
záležitostí a zajištění těchto záležitostí ve veřejném zájmu (např. ústřední, územní, politické 
a odborné orgány státní správy včetně subjektů oprávněných k výkonu veřejné správy). Pro 
kategorii Správa a administrativa jsou definovány následující podkategorie, resp. veřejné 
funkce: 
— kancelářské objekty, 
— veřejná správa. 
 
5.3.1.2. Zdravotnictví 
Další kategorií nevýrobních funkcí relevantní pro obyvatele velkých měst je zdravotnictví. 
Hlavní úlohou zdravotnictví je především organizace dostupné zdravotní péče a zajišťování 
veřejného zdraví obyvatelstva. V rámci kategorie Zdravotnictví jsou definovány následující 
typy zdravotnických zařízení: 
— nemocnice; 
— polikliniky; 
— ordinace lékařů; 
— zdravotnická záchranná služba; 
— hygienická služba; 
— specializované léčebné ústavy; 
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— výzkumné ústavy; 
— laboratoře; 
— lékárny; 
— lázně. 
 
5.3.1.3. Bydlení a hromadná ubytovací zařízení 
Jak jíž bylo zmíněno v kapitole 5.2.2., je bydlení nedílnou součástí existence společnosti, 
zajišťující řadu základních lidských potřeb nutných pro fyzické a psychické zdraví, zakládání 
rodiny atd. V neposlední řadě je důležité také tzv. dočasné bydlení, tj. různé formy 
hromadných ubytovacích zařízení. Pro tuto kategorii byly definovány následující typy bydlení 
a hromadných ubytovací zařízení: 
— soukromé bydlení; 
— bytové bydlení; 
— hotely; 
— hostely; 
— studentské koleje; 
— ubytovny; 
— domovy s pečovatelskou službou; 
— dětské domovy. 
 
5.3.1.4. Výchova, vzdělávání a výzkum 
Další „municipální povinností“ současné společnosti je výchova, vzdělávání a také vývoj vědy 
a výzkumu. V rámci vývoje komplexního systému nevýrobních funkcí jsou definovány 
následující typy školských, vzdělávajících a výzkumných zařízení:  
— zařízení předškolního vzdělávání (jesle, mateřské školy); 
— zařízení základního, středoškolského a vyššího odborného vzdělávání; 
— zařízení vysokoškolského vzdělávání; 
— výzkumné instituce; 
— vzdělávací centra; 
— konferenční a přednášková zařízení; 
— zájmové kroužky (např. výtvarné umění, hudební a zpěvácké spolky, taneční kluby, kurzy 

šití, fotografické kroužky atd.); 
— další účelová zařízení. 
 
5.3.1.5. Kultura a zábava 
Jedním z hlavních ukazatelů kvalitního a progresivního vývoje moderní společnosti je úroveň 
její výchovy z hlediska sociálního. V současné době je velmi důležité zajistit maximální 
přístupnost zařízení kulturní výchovy a zábavy v odpovídajících oborech jako např. výtvarné 
umění, hudba, literatura, kinematografie, případně i náboženství a filosofie, které mají člověka 
rozvíjet a zušlechťovat. V neposlední řadě je také důležité zajistit i společenskou zábavu. Pro 
kategorii Kultura a zábava jsou definovány následující typy zařízení: 
— divadla; 
— amfiteátry; 
— kina; 
— knihovny; 
— kulturní domy; 
— výstaviště; 



 

 58 

— galerie a muzea; 
— diskotéky a noční kluby; 
— hudební kluby; 
— herny (specializovaná zařízení určená pro hraní společenských či karetních her a také pro 

hry dětí); 
— únikové hry; 
— shromažďovací prostory; 
— víceúčelová kulturní zařízení. 
 
5.3.1.6. Cestovní ruch 
Objekty průmyslového dědictví ve vztahu k cestovnímu ruchu mají velice široké spektrum 
způsobů jejich využití, a to v různých formátech a pro různé účely. Např. průmyslová stavba 
může sloužit jako sídlo turistických informačních center, nebo být samostatným turistickým 
bodem. V tomto případě je důležité zmínit současný trend ve sféře cestovního ruchu – 
průmyslovou turistiku7. V rámci této kategorie jsou definovány objekty s následujícím funkčním 
určením: 
— turistická informační centra; 
— průmyslové objekty jako památky nebo turistické body. 
 
5.3.1.7. Sport a rekreace 
Další relevantní kategorií nevýrobních funkcí je Sport a rekreace, která je zaměřená na vyřešení 
dvou základních úloh – tělesné výchovy (základní pohybové vzdělání, zlepšení zdraví a zvýšení 
fyzické kondice) a odpočinku (aktivního nebo pasivního). Pro tuto kategorii jsou definovány 
následující typy zařízení: 
— běžná sportovní zařízení (např. posilovny, fitness centra, gymnastická studia atd.); 
— specializovaná sportovní zařízení (např. umělé horolezecké stěny, tenisové areály, atletická 

zařízení atd.); 
— venkovní sportovní zařízení; 
— promenády; 
— parky; 
— vyhlídky a rozhledny. 
 
5.3.1.8. Stravovací zařízení 
Konzumace jídla a pití ve veřejných stravovacích zařízeních je nedílnou součástí životního stylu 
moderní společnosti. Je důležité zmínit, že tato skutečnost není pouze záležitostí pro příjemné 
trávení volného času, příležitost pro potkávání a komunikaci s kolegy, kamarády nebo rodinou 
(např. v barech, kavárnách, restauracích atd.). Strava je především podporou zdraví, a proto 
je důležité zajistit dostačující množství stravovacích zařízení, dostupných během celého dne 
(např. restaurace, jídelny, bufety a tzv. „food courty“). Tato skutečnost je také podpořena 
Zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.).  

 
7 Průmyslová turistika je zvláštní formou cestovního ruchu, která je zaměřena na propagaci a popularizaci 

míst, objektů a událostí spojených s průmyslovou produkcí. Průmyslová turistika je zaměřená převážně na 
průmyslové dědictví z období průmyslové revoluce, ale v současné době se také stává populární návštěva 
moderních a progresivních průmyslových objektů. Průmyslovou turistikou se v Evropě v současné době 
zabývá velké množství výzkumných institucí a projektů včetně InduCult2.0 (program Interreg Central 
Europe, spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj) a turistická informační síť objektů 
průmyslového dědictví Evropy European Route of Industrial Heritage (Creative Europe Programme of the 
Europian Union). 
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Pro kategorii Stravovací zařízení jsou definovány následující typy stravovacích zařízení: 
— pivnice, hospody a hostince; 
— restaurace; 
— kavárny, cukrárny, čajovny; 
— bary; 
— jídelny; 
— bufety a food courty. 
 
5.3.1.9. Obchod  
Další potenciální kategorií navrženého komplexního systému nevýrobních funkcí je Obchod. 
V tomto případě jde především o maloobchod – stacionární jednotky, tj. prodejny stálé 
s pevným stanovištěm. Pro tuto kategorii jsou definovány následující typy zařízení: 
— nákupní parky; 
— obchodní centra; 
— obchodní domy; 
— hypermarkety; 
— supermarkety; 
— tržiště; 
— bleší trhy; 
— specializované prodejny. 
 
5.3.1.10. Služby 
V návazností na předchozí kapitolu je také důležité zahrnout do navrženého systému 
nevýrobních funkcí kategorii Služby. Služby předpokládají rozmanitou činnost v různých 
sférách a oborech uspokojující určité potřeby obyvatelstva pro zlepšení kvality života, zajištění 
komfortu v různých oblastech a sférách života, odpočinku a také pomoc při řešení běžných 
potřeb. Pro kategorii Služby jsou definovány následující typy zařízení: 
— relaxační služby a wellness; 
— krása, móda a styl (např. salóny krásy a kadeřnictví, krejčovství, piercing tattoo salóny atd.); 
— drobné spotřebitelské služby (např. výroba klíčů, oprava oděvů, obuvi, elektroniky, tiskové 

a kopírovací služby atd.). 
 
5.3.1.11. Doprava 
Další kategorií v rámci navrženého komplexního systému nevýrobních funkcí je Doprava. Vývoj 
dopravních technologii, tj. dopravní infrastruktury a dopravních prostředků, je ve dnešní době 
jednou z prioritních cílů pro vývoj kvalitní městské veřejné infrastruktury. V rámci této kategorie 
jsou definovány objekty s následujícím funkčním určením: 
— stanice a zastávky MHD; 
— vlaková nádraží (příměstská železnice); 
— autobusová nádraží; 
— parkovací domy; 
— veloparkingy; 
— P+R; 
— B+R. 
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5.3.1.12. Produkční a alternativní funkce 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.2.3., produkční a alternativní funkce jsou dnes novým 
trendem alternativního přístupu k využití prostranství pro realizaci úloh v rámci svého 
funkčního určení. Pro tuto kategorii jsou definovány následující typy zařízení: 
— produkční objekty; 
— objekty virtuální produkce; 
— coworking8; 
— happening9; 
— víceúčelové objekty. 
 
5.3.2. Analýza udržitelnosti 

Následující fází vývoje komplexního systému nevýrobních funkcí jako potenciálně vhodného 
programu pro konverze architektonických objektů průmyslového dědictví je analýza jejich 
charakteristik z hlediska udržitelnosti s následnou identifikací tzv. udržitelných funkcí (¢). 
Navržená metodika zkoumání, hodnocení a analýzy nevýrobních funkcí definovaných 
v kapitole 5.3.1. předpokládá kriteriální analýzu na základě následujícího systému kritérií: 
1. Charakter využití funkce z hlediska trvání činnosti nebo provozu: 

— trvalé využití; 
— dlouhodobé využití; 
— dočasné nebo přechodné využití;  
— sezonní využití; 
— příležitostné využití. 

2. Charakter funkcí z hlediska kapacit pro její využití (nebo návštěvnosti): 
— individuální využití (do 5 osob); 
— nízká kapacita (5–30 osob); 
— střední kapacita (30–100 osob); 
— vysoká kapacita (více než 100 osob). 

3. Hodnocení funkcí z hlediska úrovně jejího deficitu v současné struktuře moderních měst 
a také systému jejich občanského vybavení: 

— vysoký deficit; 
— střední deficit; 
— nízký deficit. 

 
Klíčovou podmínkou pro zařazení funkce do kategorie udržitelných funkcí v rámci provedené 
analýzy je splnění následujících kriteriálních charakteristik: trvalé a dlouhodobé využití 
funkcí v kombinaci s vysokým deficitem pro území, město, obec nebo kraj. Hodnocení 
funkce z hlediska kapacit pro její využití nebo návštěvnosti (bod č. 2 navrženého systému 
kritérií) je v tomto případě doplňující charakteristikou pro širší hodnocení charakteru využití 
funkce. Výsledky analýzy udržitelnosti nevýrobních funkcí jsou názorně prezentované 
v tabulce 3 a také na obrázku 19.   

 
8 Coworking je moderní formou sdílení pracovního prostoru pro různé činnosti a účely, např. univerzální 

umělecké ateliéry pro jednotlivce a skupiny, studovny, kanceláře s hodinovým pronájmem atd. Coworking 
je populární mezi mladší generací: např. umělci, tzv. freelacery, podnikateli na volné noze, malými firmami, 
spolky a veřejnými iniciativami. 

9 Happening je netradiční formou předvádění uměleckých forem a prvků včetně divadelních, výtvarných nebo 
hudebních se záměrem provokovat diváky, zapojovat je do akce a také šokovat. 
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Tabulka 3 — Analýza udržitelnosti nevýrobních funkcí jako potenciálně vhodného programu  
pro konverze architektonických objektů průmyslového dědictví 
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lékárny � � �   � �    �  
lázně � �     � �   �  

3. Bydlení a hromadná ubytovací zařízení 
             

soukromé bydlení � �    �     �  
bytové bydlení �      � � �  �  
hotely � �     � � �   � 
hostely � �     � � �   � 
studentské koleje � �  �   � � �  �  
ubytovny � � � �   � � �   � 
domovy s pečovatelskou 
službou ¢ 

� �      � � �   

dětské domovy ¢ � �      � � �   
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Výchova, vzdělávání a výzkum 
             

zařízení předškolního 
vzdělávání ¢ 

� �    � � �  �   

zařízení základního, 
středoškolského a vyššího 
odborného vzdělávání 

� �     � � � �   

zařízení vysokoškolského 
vzdělávání 

� �     � � � �   

výzkumné instituce ¢ � �     � � � �   
vzdělávací centra � �     � �  �   
konferenční a přednášková 
zařízení 

� � �   � � � �  �  

zájmové kroužky � � � � �  � �   �  
další účelová zařízení � � � � �  � �   � � 

5. Kultura a zábava 
             

divadla ¢ � � � �   � � � �   
amfiteátry   � � �  � � �   � 
kina  � �  �   � � �   � 
knihovny ¢ � �     � � � �   
kulturní domy ¢ � �     � � � �   
výstaviště � �  � �   � �  �  
galerie a muzea ¢ � �   �  � � � �   
diskotéky a noční kluby � � � �    � �   � 
hudební kluby � � � �  � �    �  
herny � � � �  � �     � 
únikové hry � � � �  � �     � 
shromažďovací prostory � � � � �  � � �  �  
víceúčelová kulturní zařízení � �  � �  � � �  �  

6. Cestovní ruch 
             

turistická informační centra ¢ � � � �  � �   �   
prům. objekty jako památky 
nebo turistické body ¢ 

� � � � � � � � � �   

7. Sport a rekreace 
             

běžná sportovní zařízení  � �  �   � � �  �  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             

specializovaná sportovní 
zařízení ¢ 

� �  � � � � �  �   

venkovní sportovní zařízení ¢ � �  �  � � �  �   
promenády  � �  �  � � � �   � 
parky ¢ � �  �  � � � � �   
vyhlídky a rozhledny  � �    � �    �  

8. Stravovací zařízení 
             

pivnice, hospody a hostince � � �    � �    � 
restaurace � �     � �    � 
kavárny, cukrárny, čajovny � � �    � �    � 
bary � � �    � �    � 
jídelny  � �     � � �  �  
bufety a food courty � � �    � � �  �  

9. Obchod 
             

nákupní parky � �       �   � 
obchodní centra � �       �   � 
obchodní domy � �      � �   � 
hypermarkety � �       �   � 
supermarkety � �       �   � 
tržiště � �      � �   � 
bleší trhy � � � � �   � �   � 
specializované prodejny � �  � � � � �    � 

10. Služby 
             

relaxační služby a wellness � �    � � � �  �  
krása, móda a styl � �    � �     � 
drobné spotřebitelské služby � �    � �    �  

11. Doprava 
             

stanice a zastávky MHD ¢ � �    � � �  �   
vlaková nádraží (příměstská 
železnice) ¢ 

� �    � � � � �   

autobusová nádraží ¢ � �     � � � �   
parkovací domy ¢ � �     � � � �   
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             

veloparkingy ¢ � �  �   � � � �   
P+R ¢ � �      � � �   
B+R ¢ � �  �    � � �   

12. Produkční a alternativní funkce 
             

produkční objekty ¢ � � � � � � � � � �   
objekty virtuální produkce ¢ � � � � � � � � � �   
coworking ¢ � � � � � � � � � �   
happening � � � � �  � � �   � 
víceúčelové objekty � � � � � � � � �  �  
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SPRÁVA A ADMINISTRATIVA ZDRAVOTNICTVÍ BYDLENÍ A HROMADNÁ 

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
 

 
VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ  

A VÝZKUM 
KULTURA A ZÁBAVA CESTOVNÍ RUCH 

 
SPORT A REKREACE STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ OBCHOD 

 

 
SLUŽBY DOPRAVA PRODUKČNÍ A ALTERNATIVNÍ 

FUNKCE 

Obrázek 19 — Podíl udržitelných funkcí v rámci každé kategorie  
komplexního systému nevýrobních funkcí  

30 % 50 % 50 % 

25 % 30 % 100 % 

50 % 0 % 0 % 

0 % 100 % 60 % 
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5.3.3. Náročnost integrace 

Další důležitou etapou vývoje komplexního systému nevýrobních funkcí jako potenciálně 
vhodného programu pro konverze architektonických objektů průmyslového dědictví je analýza 
náročnosti jejich integrace. Náročnost integrace se určuje především následujícími faktory: 
— flexibilitou typologického modelu; 
— charakterem organizace vnitřních prostor a jejich provozu; 
— charakterem probíhajících funkčních procesů; 
— dalšími speciálními požadavky. 
 
Výsledky analýzy systému nevýrobních funkcí z hlediska náročnosti jejich integrace jsou 
prezentované v tabulce 4. Pro zjednodušení a vytvoření univerzální struktury hodnocení 
charakteristik funkce z hlediska náročnosti jejich integrace byly definovány následující 
hodnotící kategorie: 
— přirozená integrace (¢); 
— podmíněná integrace (¢); 
— náročná integrace (¢). 
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Tabulka 4 — Analýza systému nevýrobních funkcí z hlediska náročnosti jejich integrace  
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1. Správa a administrativa 
 

veřejná správa ¢    — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— nejsou žádné speciální požadavky. 

kancelářské objekty    — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— nejsou žádné speciální požadavky. 

2. Zdravotnictví 
 

ordinace lékařů 

 

  — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— nejsou žádné speciální požadavky 

s výjimkou hygienických. 
laboratoře 

 

  — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— nejsou žádné speciální požadavky 

s výjimkou hygienických. 
lékárny 

 

  — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— nejsou žádné speciální požadavky. 
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výzkumné ústavy    — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů s výjimkou 
laboratorních a zkušebních zařízení; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

lázně    — definovaný typologický model;  
— částečně stanovený charakter 

organizace vnitřních prostor a jejich 
provozu; 

— specifičnost funkčních procesů 
s výjimkou ubytovacích zařízení; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

nemocnice ¢    — přesně definovaný typologický model;  
— přesně stanovený charakter 

organizace vnitřních prostor a jejich 
provozu; 

— specifičnost funkčních procesů; 
— aplikují se speciální požadavky. 

polikliniky ¢    — přesně definovaný typologický model;  
— přesně stanovený charakter 

organizace vnitřních prostor a jejich 
provozu; 

— specifičnost funkčních procesů; 
— aplikují se speciální požadavky. 

zdravotnická záchranná 
služba ¢ 

   — přesně definovaný typologický model; 
— přesně stanovený charakter 

organizace vnitřních prostor a jejich 
provozu; 

— specifičnost funkčních procesů; 
— aplikují se speciální požadavky. 

hygienická služba    — přesně definovaný typologický model;  
— přesně stanovený charakter 

organizace vnitřních prostor a jejich 
provozu; 

— specifičnost funkčních procesů; 
— aplikují se speciální požadavky. 

specializované léčebné 
ústavy 

   — přesně definovaný typologický model;  
— přesně stanovený charakter 

organizace vnitřních prostor a jejich 
provozu; 

— specifičnost funkčních procesů; 
— aplikují se speciální požadavky. 
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3. Bydlení a hromadná ubytovací zařízení 
     

soukromé bydlení    — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— nejsou žádné speciální požadavky. 

hostely    — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— nejsou žádné speciální požadavky. 

dětské domovy ¢    — definovaný typologický model;  
— částečně stanovený charakter 

organizace vnitřních prostor a jejich 
provozu; 

— specifičnost funkčních procesů 
s výjimkou ubytovacích zařízení; 

— aplikují se speciální požadavky. 
bytové bydlení    — definovaný typologický model;  

— stanovený charakter organizace 
vnitřních prostor a jejich provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— nejsou žádné speciální požadavky. 
hotely    — definovaný typologický model;  

— stanovený charakter organizace 
vnitřních prostor a jejich provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů s výjimkou 
stravovacích zařízení a speciálních 
služeb; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

ubytovny    — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— mohou se aplikovat speciální 

požadavky. 
studentské koleje    — flexibilní typologický model; 

— volný charakter organizace vnitřních 
prostor a jejich provozu; 
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— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

domovy s pečovatelskou 
službou ¢ 

   — definovaný typologický model;  
— stanovený charakter organizace 

vnitřních prostor a jejich provozu; 
— specifičnost funkčních procesů; 
— aplikují se speciální požadavky. 

4. Výchova, vzdělávání a výzkum 
     

zájmové kroužky    — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— nejsou žádné speciální požadavky. 

konferenční a přednášková 
zařízení 

   — definovaný typologický model; 
— stanovený charakter organizace 

vnitřních prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— nejsou žádné speciální požadavky. 

další účelová zařízení    — flexibilní typologický model; 
— volný nebo částečné stanovený 

charakter organizace vnitřních 
prostor a jejich provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

výzkumné instituce ¢    — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů s výjimkou 
laboratorních a zkušebních zařízení; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

zařízení vysokoškolského 
vzdělávání 

   — definovaný typologický model;  
— stanovený charakter organizace 

vnitřních prostor a jejich provozu; 
— specifičnost funkčních procesů; 
— mohou se aplikovat speciální 

požadavky. 
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vzdělávací centra    — definovaný typologický model;  
— stanovený charakter organizace 

vnitřních prostor a jejich provozu; 
— specifičnost funkčních procesů; 
— mohou se aplikovat speciální 

požadavky. 
zařízení předškolního 
vzdělávání 

   — definovaný typologický model;  
— stanovený charakter organizace 

vnitřních prostor a jejich provozu; 
— specifičnost funkčních procesů; 
— aplikují se speciální požadavky. 

zařízení základního, 
středoškolského a vyššího 
odborného vzdělávání 

   — definovaný typologický model;  
— stanovený charakter organizace 

vnitřních prostor a jejich provozu; 
— specifičnost funkčních procesů; 
— aplikují se speciální požadavky. 

5. Kultura a zábava 
     

knihovny ¢    — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— nejsou žádné speciální požadavky. 

galerie a muzea ¢    — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— nejsou žádné speciální požadavky. 

výstaviště    — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— nejsou žádné speciální požadavky. 

amfiteátry    — definovaný typologický model; 
— stanovený charakter organizace 

vnitřních prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— nejsou žádné speciální požadavky. 

diskotéky a noční kluby    — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
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— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— nejsou žádné speciální požadavky. 
hudební kluby    — flexibilní typologický model; 

— volný charakter organizace vnitřních 
prostor a jejich provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— nejsou žádné speciální požadavky. 
únikové hry    — flexibilní typologický model; 

— volný charakter organizace vnitřních 
prostor a jejich provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— nejsou žádné speciální požadavky. 
herny    — flexibilní typologický model; 

— volný charakter organizace vnitřních 
prostor a jejich provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— nejsou žádné speciální požadavky. 
víceúčelová kulturní 
zařízení 

   — flexibilní nebo částečně definovaný 
typologický model; 

— částečně stanovený charakter 
organizace vnitřních prostor a jejich 
provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

shromažďovací prostory    — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních  

a vnějších prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— mohou se aplikovat speciální 

požadavky. 
divadla ¢    — definovaný typologický model; 

— stanovený charakter organizace 
vnitřních prostor a jejich provozu; 

— specifičnost funkčních procesů; 
— aplikují se speciální požadavky. 

kulturní domy ¢    — flexibilní nebo částečně definovaný 
typologický model; 
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— částečně stanovený charakter 
organizace vnitřních prostor a jejich 
provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

kina    — definovaný typologický model; 
— stanovený charakter organizace 

vnitřních prostor a jejich provozu; 
— specifičnost funkčních procesů; 
— aplikují se speciální požadavky. 

6. Cestovní ruch 
     

turistická informační  
centra ¢ 

   — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— nejsou žádné speciální požadavky. 

prům. objekty jako 
památky nebo turistické 
body ¢ 

   — nejsou žádné speciální požadavky. 

7. Sport a rekreace 
     

venkovní sportovní  
zařízení ¢ 

   — volný charakter organizace 
prostranství a jejich provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— nejsou žádné speciální požadavky. 
parky ¢    — volný charakter organizace 

prostranství a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— nejsou žádné speciální požadavky. 

vyhlídky a rozhledny ¢    — flexibilní typologický model; 
— stanovený charakter organizace 

vnitřních a vnějších prostranství  
a jejich provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— nejsou žádné speciální požadavky. 
běžná sportovní zařízení    — flexibilní typologický model; 

— volný charakter organizace vnitřních 
prostor a jejich provozu; 
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— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

promenády    — volný charakter organizace 
prostranství a jejich provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— nejsou žádné speciální požadavky. 
specializovaná sportovní 
zařízení ¢ 

   — definovaný typologický model; 
— stanovený charakter organizace 

vnitřních prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— mohou se aplikovat speciální 

požadavky. 

8. Stravovací zařízení 
     

pivnice, hospody 
a hostince 

   — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— mohou se aplikovat speciální 

požadavky. 
kavárny, cukrárny, čajovny    — flexibilní typologický model; 

— volný charakter organizace vnitřních 
prostor a jejich provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— nejsou žádné speciální požadavky. 
bary    — flexibilní typologický model; 

— volný charakter organizace vnitřních 
prostor a jejich provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

bufety a tzv. food courty    — částečně definovaný typologický 
model; 

— částečně stanoveny charakter 
organizace vnitřních prostor a jejich 
provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 
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— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

restaurace    — definovaný typologický model; 
— stanovený charakter organizace 

vnitřních prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— mohou se aplikovat speciální 

požadavky. 
jídelny    — definovaný typologický model; 

— stanovený charakter organizace 
vnitřních prostor a jejich provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

9. Obchod 
     

nákupní parky    — volný charakter organizace vnitřních  
a vnějších prostor a jejich provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

hypermarkety    — definovaný typologický model; 
— stanovený charakter organizace 

vnitřních prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— mohou se aplikovat speciální 

požadavky. 
supermarkety    — definovaný typologický model; 

— stanovený charakter organizace 
vnitřních prostor a jejich provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

tržiště    — flexibilní typologický model; 
— částečně stanovený charakter 

organizace vnitřních prostor a jejich 
provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 
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bleší trhy    — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních  

a vnějších prostranství a jejich 
provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— nejsou žádné speciální požadavky. 
specializované prodejny    — definovaný typologický model; 

— stanovený charakter organizace 
vnitřních prostor a jejich provozu; 

— specifičnost funkčních procesů; 
mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

obchodní centra    — flexibilní typologický model; 
— částečně stanovený charakter 

organizace vnitřních prostor a jejich 
provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

obchodní domy    — částečně definovaný typologický 
model; 

— částečně stanovený charakter 
organizace vnitřních prostor a jejich 
provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

10. Služby 
     

relaxační služby a wellness    — částečně definovaný typologický 
model; 

— volný charakter organizace vnitřních 
prostor a jejich provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

krása, móda a styl    — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— nejsou žádné speciální požadavky. 
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drobné spotřebitelské 
služby 

   — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— nejsou žádné speciální požadavky. 

11. Doprava 
     

stanice a zastávky MHD    — definovaný typologický model; 
— stanovený charakter organizace 

vnitřních a vnějších prostranství  
a jejich provozu; 

— specifičnost funkčních procesů; 
— mohou se aplikovat speciální 

požadavky. 
veloparkingy    — flexibilní typologický model; 

— volný charakter organizace vnitřních  
a vnějších prostranství a jejich 
provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— nejsou žádné speciální požadavky. 
P+R    — volný charakter organizace vnitřních  

a vnějších prostranství a jejich 
provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— nejsou žádné speciální požadavky 
B+R    — volný charakter organizace vnitřních  

a vnějších prostranství a jejich 
provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— nejsou žádné speciální požadavky 
vlaková nádraží 
(příměstská železnice) 

   — definovaný typologický model; 
— stanovený charakter organizace 

vnitřních a vnějších prostor a jejich 
provozu; 

— specifičnost funkčních procesů; 
— mohou se aplikovat speciální 

požadavky. 
autobusová nádraží    — definovaný typologický model; 

— stanovený charakter organizace 
vnitřních a vnějších prostor a jejich 
provozu; 
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— specifičnost funkčních procesů; 
— mohou se aplikovat speciální 

požadavky. 
parkovací domy    — flexibilní typologický model; 

— volný charakter organizace vnitřních 
prostor a jejich provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

12. Produkční a alternativní funkce 
     

produkční objekty ¢    — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— mohou se aplikovat speciální 

požadavky. 
objekty virtuální  
produkce ¢ 

   — flexibilní typologický model; 
— volný charakter organizace vnitřních 

prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— mohou se aplikovat speciální 

požadavky. 
coworking ¢    — flexibilní typologický model; 

— volný charakter organizace vnitřních 
prostor a jejich provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— nejsou žádné speciální požadavky. 
víceúčelové objekty    — flexibilní typologický model; 

— volný charakter organizace vnitřních 
prostor a jejich provozu; 

— univerzálnost a jednoduchost 
funkčních procesů; 

— mohou se aplikovat speciální 
požadavky. 

happening    — flexibilní typologický model; 
— částečně volný charakter organizace 

vnitřních prostor a jejich provozu; 
— univerzálnost a jednoduchost 

funkčních procesů; 
— nejsou žádné speciální požadavky. 
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6. Základní principy a aspekty konverze 

 
6.1. Adaptabilita objektů průmyslového dědictví 

Prvním důležitým faktorem, který má vliv na hodnocení charakteru adaptability objektů 
průmyslového dědictví je jejich konstrukční řešení, tj. dostupnost a univerzálnost vnitřních 
prostorů pro budoucí proměny včetně integrace nových funkcí.   
 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.2. architekturu průmyslového dědictví tvoří objekty, které 
mají kamenné nebo zděné konstrukce v kombinaci s dřevěnými konstrukcemi, kamenné nebo 
zděné konstrukce v kombinaci s litinovým skeletem, železobetonové konstrukce nebo ocelové 
konstrukce (technické objekty). 
 
Průmyslové stavby s kamennými nebo zděnými konstrukcemi v kombinaci s dřevěnými jsou 
zpravidla menší objekty (např. řemeslnické dílny, nebo první generace výrobních hal 
a etážovek), které patří k období začátku industrializace. V kontextu adaptibility mají tyto 
objekty výrazně menší kapacity pro využití jejich vnitřních prostor včetně omezené 
kompatibility s novými potenciálními funkcemi. 
 
Kamenné nebo zděné konstrukce v kombinaci s litinovým skeletem jako další krok evoluce 
konstrukčního řešení průmyslových staveb umožnily celou řadu pozitivních změn včetně 
vytvoření mnohem větší a otevřenější vnitřní struktury objektů. Tyto objekty mají poměrně 
vysokou úroveň adaptibility a kapacity pro integraci nových veřejných funkcí. 
 
Na začátku 20. století při projektování a stavbě průmyslových objektů se již používal 
železobeton. Železobetonové konstrukce, na rozdíl od kamenných nebo zděných konstrukcí 
v kombinaci s dřevěnými konstrukcí nebo litinovým skeletem, jsou i dnes univerzálním 
a efektivním řešením. Z hlediska otevřenosti vnitřní struktury a univerzálnosti kapacit pro 
integraci nových veřejných funkcí železobetonové průmyslové stavby mají také poměrně 
vysokou úroveň adaptibility. 
 
Součástí průmyslových objektů a areálů jsou také různé technologické objekty a technická 
zařízení. Konstrukční řešení těchto objektů nebo jejich vnějšího pláště jsou zpravidla ocelové 
konstrukce. Vzhledem ke své konfiguraci a funkčnímu určení tyto objekty mají minimální 
kapacity pro využití v kontextu nových funkcí. 
 
Nedílnou součástí všech průmyslových objektů jsou také integrované technologie – těžební, 
zpracovatelské, výrobní, dopravní a další druhy zařízení. Jejich velikost, konfigurace a způsob 
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integrace do struktury architektonických objektů jsou určeny především účelem těchto objektů 
a konfigurací výrobních procesů (tj. funkčním určením). Tyto technologie ve značné míře 
ovlivňují kvalitní hodnocení průmyslového objektu ve vztahu k jeho konverzi a integraci nových 
funkcí. 
 
Ve většině případů (jde především o lehký průmysl) jsou nainstalované výrobní technologie 
a zařízení odstranitelné bez (značného) zásahu do konstrukce objektu, což je dalším důležitým 
faktorem zvýšení kvality vnitřních prostor v kontextu konverze, tj. rozšíření kapacit 
adaptability. V některých případech jsou výrobní technologie a zařízení nedílnou součástí 
průmyslových objektů – jsou integrované do nosních konstrukcí a jejich odstranění není 
možné.  
 
Všechny výše zmíněné skutečnosti posloužili jako základ pro následné provedení hodnocení 
a širší analýzu adaptability všech typologických typů objektů průmyslového dědictví ve vztahu 
ke konverzi na základě následujícího systému kritérií: 
1. Hodnocení dostupnosti a univerzálnosti organizace vnitřních prostor: 

— univerzální (adaptabilní) struktura (¢); 
— neadaptabilní struktura (¢). 

2. Hodnocení odstranitelnosti technologií: 
— odstranitelné technologie (¢); 
— neodstranitelné technologie (¢). 

3. Hodnocení obecného charakteru adaptabilnosti objektu: 
— neadaptabilní objekty (ã); 
— těžko adaptabilní objekty (ãã); 
— částečně adaptabilní objekty (ããã); 
— téměř úplně adaptabilní objekty (ãããã); 
— zcela adaptabilní objekty (ããããã); 

4. Hodnocení možností pro potenciální využití neadaptabilních objektů prostřednictvím jejich 
následné transformace, např. částečné využití vnitřních prostor, využití nosních konstrukcí 
anebo tzv. integrace průmyslového objektu do zcela nové stavby (podrobnější informace 
ohledně charakteru transformace a forem zásahu – viz kapitola 6.3.): 

— omezené možnosti pro využití objektu (s); 
— variabilní charakter využití – zaleží na konstrukčním a prostorovém řešení objektu (p); 
— široké možnosti pro využití (p); 
— využití objektu není možné (Ó). 

 
Souhrn výsledků analýzy adaptability objektů průmyslového dědictví, a to včetně všech 
typologií a jejich klasifikace, je zřetelně prezentován v tabulce 5. 
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Tabulka 5 — Analýza adaptability objektů průmyslového dědictví 

 
HODNOCENI UNIVERZÁLNOSTI ORGANIZACE 
VNITŘNÍCH PROSTOR 

HODNOCENÍ 
ADAPTABILITY 

Víceúčelové            
            

etážovky           ããããã           

halové stavby           ããããã           

řemeslnické dílny           ãããã           

Jednoúčelové            
            

speciální technologické stavby            
těžní věže 

          ã          s           

vysoké pece 
          ã          s           

cihlářské pece 
          ã          s           

koksovny 
          ã          s           

vápenky 
          ã          s           

technické stavby            
elektrárny           ããã           

kotelny           ããã           

strojovny           ããã           

chladící věže           ã          s           

komíny           ã          Ó           

nádoby 
sila            ã          s           

plynojemy (stavba)           ã          p           

plynojemy (zařízení)           ã          p           

vodárenské věže (stavba)           ã          p           

vodárenské věže (zařízení)           ã          p           

tanky (nadzemní)           ã          s           

stroje a zařízení 
jeřáby           ã          s           

pasové dopravníky           ã          Ó           

lanové dopravníky            ã          Ó           

průmyslová železnice           ã          Ó           

Kombinované            
            

specifické technologické jednotky           ãã           
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6.2. Přirozená kompatibilita typologie 

Základním a nejvíce důležitým principem pro jakoukoliv konverzi je především zachování 
objektu samotného, tj. jeho architektonického konceptu (např. fasád, konstrukčního řešení a 
členění vnitřních prostor), výrobních technologií a také technických zařízení a strojů tím 
„nejšetrnějším“ způsobem. V některých případech se bohužel tímto principem není možné 
řídit. Poměrně často program konverze vyžaduje pro efektivní integraci nových funkcí od 
samotného průmyslového objektu větších proměn a transformací, a to včetně značných 
zásahů do architektonického řešení, obecné a konstrukční konfigurace včetně členění prostor 
a dalších souvisejících charakteristik. 
 
Nicméně každý typ průmyslového objektu má svoje unikátní typologické charakteristiky 
a kapacity kompatibility pro konverzi a integraci nových funkcí. Tyto charakteristiky mohou 
v plné míře splnit všechny požadavky některých jednotlivých funkcí nebo jejich kombinací bez 
jakékoliv intervence do původních charakteristik objektu – tj. bez zásahu ve formě úprav 
architektonického nebo konstrukčního řešení, prostorové struktury, interiérů nebo 
technologického zařízení. 
 
Na základě provedené analytické práce byl definován model tzv. přirozené kompatibility 
typologie objektů průmyslového dědictví – viz tabulka 6.  
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Tabulka 6 — Model přirozené kompatibility typologie objektů průmyslového dědictví 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Správa a administrativa          
              

kancelářské objekty � � �  � �  �     
veřejná správa ¢ � � �  � �  �     

2. Zdravotnictví             
             

nemocnice ¢   �       ?   
polikliniky ¢   �       ?   
ordinace lékařů � � �          
zdravotnická 
záchranná služba ¢ 

 � �  �   �  ?   

hygienická služba � � �       ?   
specializované 
léčebné ústavy 

� � �  �     ?   

výzkumné ústavy � � �  �   �     
laboratoře � � �  �   �     
lékárny �    �     ?   
lázně  � �     �  ?   

3. Bydlení a hromadná ubytovací zařízení 
             

soukromé bydlení �    � �  �     
bytové bydlení   �     �     
hotely � � �     �     
hostely � � �  �   �     
studentské koleje   �          
ubytovny � � �  �   �     
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
             

domovy s 
pečovatelskou 
službou ¢ 

�  �       ?   

dětské domovy ¢ �  �     �  ?   

4. Výchova, vzdělávání a výzkum 
             

zařízení předškolního 
vzdělávání ¢ 

�  �          

zařízení základního, 
středoškolského a 
vyššího odborného 
vzdělávání 

�  �          

zařízení 
vysokoškolského 
vzdělávání 

  �          

výzkumné instituce ¢  � �  �   �     
vzdělávací centra � � �  �   �     
konferenční a 
přednášková zařízení 

� � �  �   �     

zájmové kroužky �  �  �   �     
další účelová zařízení � � �  �   �     

5. Kultura a zábava             
             

divadla ¢ � �   �   �     
amfiteátry  �           
kina   �           
knihovny ¢  � �     �     
kulturní domy ¢   �       ?   
výstaviště  �           
galerie a muzea ¢ � � �  �   �     
diskotéky a noční 
kluby 

 �   �   �     

hudební kluby � � �  �   �     
herny � � �  �   �     
únikové hry � � �  �   �     
shromažďovací 
prostory 

 � �     � �    
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
             

víceúčelová kulturní 
zařízení 

� � � � � � � � �    

6. Cestovní ruch             
             

turistická informační 
centra ¢ 

� � �  �   �     

prům. objekty jako 
památky nebo 
turistické body ¢ 

� � � � � � � � �    

7. Sport a rekreace             
             

běžná sportovní 
zařízení  

� � �     �     

specializovaná 
sportovní zařízení ¢ 

� � �  �   �     

venkovní sportovní 
zařízení ¢ 

        �    

promenády          �    
parky ¢         �    
vyhlídky a rozhledny     �  � �      

8. Stravovací zařízení             
             

pivnice, hospody 
a hostince 

� �   �   �     

restaurace � �   �   �     
kavárny, cukrárny, 
čajovny 

� �   �   �     

bary � �   �   �     
jídelny   �      �  ?   
bufety a food courty � �   �   �     

9. Obchod             
             

nákupní parky          ?   
obchodní centra          ?   
obchodní domy          ?   
hypermarkety  �           
supermarkety  �           
tržiště  �        ?   
bleší trhy  �       �    
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
             

specializované 
prodejny 

� � �  �   �     

10. Služby             
             

relaxační služby a 
wellness 

  �     �     

krása, móda a styl �  �  �   �     
drobné spotřebitelské 
služby 

� � �  �   �     

11. Doprava             
             

stanice a zastávky 
MHD ¢ 

 �        ?   

vlaková nádraží 
(příměstská železnice) 
¢ 

 �        ?   

autobusová nádraží ¢  �        ?   
parkovací domy ¢  �           
veloparkingy ¢  � �       ?   
P+R ¢  �        ?   
B+R ¢  �        ?   

12. Produkční a alternativní funkce 
             

produkční objekty ¢ � � �  � �  �     
objekty virtuální  
produkce ¢ 

� � �  � �  �     

coworking ¢ � � �  �   �     
happening     �   �     
víceúčelové objekty � � �  �   �     
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6.3. Charakter a formy zásahu  

Výsledky provedené analýzy, které jsou prezentovány ve formě modelu přirozené kompatibility 
typologie objektů průmyslového dědictví (viz kapitola 6.2., tabulka 6), svědčí o nízké 
kompatibilitě typologie průmyslových staveb ve vztahu ke konverzím s implementací různých 
programů, a to včetně jejich kombinace – tj. „nabídce“ navrženého komplexního systému 
nevýrobních funkcí. Tato analýza zřetelně konstatuje, že ve většině případů integrace nových 
funkcí do struktury historických průmyslových objektů vyžaduje určité formy zásahu 
s následnou transformací původního architektonického nebo konstrukčního řešení objektu, 
novým uspořádáním jeho vnitřních prostor včetně řešení interiérů nebo také manipulaci 
s technologickým zařízením a stroji. 
 
Vzhledem ke konfiguraci a oblasti implementace lze specifikovat následující typy zásahů: 
— urbanistický; 
— krajinářský; 
— stavební/architektonický; 
— interiérový. 
 
Na základě hodnocení různých způsobů a forem zásahů do tzv. původních charakteristik 
historických průmyslových objektů byly definovány následující kategorie míry zásahu: 
1. Minimální zásah. 
2. Střední zásah (středně intenzivní). 
3. Intenzivní zásah. 
 
Minimální zásah je tím „nejšetrnějším“ způsobem intervence, který umožňuje implementaci 
nového programu se zachováním objektu ve víceméně autentické podobě a málo významnými 
zásahy do vnitřního uspořádání. Mezi hlavní charakteristiky této formy zásahu patří:   
— zachování vzhledu a struktury fasád; 
— zachování střech nebo jejich úprava bez dopadu na původní řešení; 
— minimální úpravy původního systému uspořádaní vnitřních prostor; 
— zachování (nebo částečné zachování) konceptu řešení interiéru; 
— zachování nebo částečné odstranění technologií. 
 
Střední zásah (středně intenzivní) – nevýznamná transformace vnějšího pláště historického 
průmyslového objektu, znatelné zásahy do vnitřního uspořádaní objektu, tj.: 
— nevýznamný, ale pozorovatelný zásah do vzhledu a struktury fasád; 
— transformace střech; 
— zásah do původního systému uspořádaní vnitřních prostor; 
— zásah do původního řešení interiéru; 
— částečné nebo kompletní odstranění technologií; 
— integrace nebo propojení s novým architektonickým objektem. 
 
Forma Intenzivního zásahu předpokládá zcela neomezený charakter implementace nového 
programu konverze s významnou intenzitou zásahu do původního řešení historického 
průmyslového objektu, a to včetně jeho architektonického nebo konstrukčního řešení, 
uspořádání vnitřních prostor a řešení interiérů nebo také manipulaci s technologickým 
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zařízením a stroji. Je důležité zmínit, že charakter intervence této kategorie zásahu může 
způsobit velké proměny objektu, takže o původním objektu budou svědčit pouze některé dílčí 
zachované prvky. Mezi hlavní charakteristiky této formy zásahu patří: 
— znatelný zásah do vzhledu a struktury fasád; 
— neomezená transformace střech (včetně realizace nástavby); 
— znatelný zásah do původního systému uspořádání vnitřních prostor; 
— volná transformace interiérů; 
— kompletní odstranění technologií; 
— realizace rozsáhlé přístavby, integrace nebo propojení s novým architektonickým objektem. 
 
Z hlediska technických parametrů a charakteristik bezprostředně souvisejících s implementací 
nového programu konverze historických průmyslových objektů s následnou intervencí do 
jejich původního řešení, lze uvést následující nejčastější formy zásahu [59]: 
1. Adice: 

— přístavba; 
— vyplnění; 
— nástavba; 
— doplňkové konstrukce; 
— vestavba; 
— dílčí demolice; 
— zahuštění urbanistické struktury; 
— zakrytí dvorů. 

2. Úpravy uspořádání prostorové struktury: 
— propojení: 

— vertikální propojení; 
— horizontální propojení. 

— členění: 
— přestropení; 
— dělení; 
— vestavba elementů a struktur; 
— zcelení a spojování prostorů; 
— výměna vnitřní prostorové struktury; 
— výměna vnějšího pláště; 
— prostorový dialog staré vs. nové. 

— úpravy vnějšího pláště: 
— zásah do střech: 

— vikýře; 
— nástřešní světlík; 
— světlík; 
— střešní okno; 
— transparentní plášť. 

— zásahy do fasád: 
— rehabilitace; 
— přeformátování; 
— změna formátu perforace; 
— doplnění perforace. 
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— adice vrstev fasády: 
— předsazené vrstvy; 
— posun rozhraní. 

3. Manipulace s technologiemi: 
— částečné odstranění technologií; 
— kompletní odstranění technologií. 
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6.4. Administrativní a finanční aspekty konverze 

Implementace jakéhokoliv programu konverze objektů průmyslového dědictví, tj. integrace 
nových nevýrobních funkcí, a také jejich následující provoz, je souhrnem různých systémů 
a procesů, a to především stavebních a ekonomických. Tyto procesy ve značně míře ovlivňují 
administrativní a finanční aspekty konverze, tj. investice a jejich návratnost včetně finanční 
soběstačnosti objektu jako takové. 
 
Základem pro vývoj programu budoucí konverze je nastavení vztahu „iniciátor – zdroj 
financování“. Tento postup zpravidla určuje vlastník historického průmyslového objektu, 
kterým může být: 
— soukromá fyzická osoba; 
— soukromá právnická osoba (různé formy vlastnictví); 
— státní nebo vládní organizace; 
— příspěvková organizace; 
— kolektivní vlastnictví. 
 
Je důležité zmínit, že iniciátorem realizace konverze může být jak vlastník historického 
průmyslového objektu, tak i jiná osoba, a to buď ve spolupráci s vlastníkem, nebo samostatně 
(vlastník poskytuje objekt), např.: 
— investor; 
— budoucí provozovatel; 
— orgány státní správy (např. městské a krajské úřady atd.); 
— spolky a neziskové organizace; 
— veřejnost. 
 
Z hlediska zajištění investice, tj. financování realizace konverze, mohou být použity následující 
finanční zdroje (včetně jejich libovolné kombinace): 
— soukromé finanční prostředky (fyzická osoba); 
— soukromé finanční prostředky (právnická osoba, různé formy vlastnictví); 
— finanční prostředky z veřejných rozpočtů (městské, krajské úřady atd.); 
— finanční prostředky z dotačních programů a grantů; 
— finanční prostředky z charitativních akcí; 
— úvěry. 
 
Velice důležitým faktorem při navrhování programu konverze je také návrh zajištění návratnosti 
investic. Každá kategorie komplexního systému nevýrobních funkcí má různé nároky 
na návratnost investic, a to včetně obecného a také časového charakteru, např.: 
— postupná návratnost již během realizace konverze; 
— okamžitá návratnost před nebo při kolaudaci; 
— částečná návratnost před nebo při kolaudaci; 
— postupná návratnost po kolaudaci; 
— konverze nemá nároky na návratnost. 
 
Z hlediska fungování objektu po implementaci programu konverze je klíčové zajištění 
finančních prostředků k pokrytí provozních výdajů, a to v souvislosti s hlavní funkcí objektu 
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nebo prostřednictvím integrace doplňujících komerčních složek, tj. provozování dalších 
výdělečných funkcí.  
 
Objekt po implementaci programu konverze může mít následující charakter z hlediska pokrytí 
provozních výdajů: 
— finanční soběstačnost – hlavní nebo vedlejší činnost objektu je komerční s dostačujícími 

prostředky na pokrytí provozních výdajů; 
— finanční nesoběstačnost (kofinancování z vedlejších zdrojů): 

— dotace – finanční prostředky z veřejných rozpočtů, dotačních programů a grantů; 
— charita – finanční prostředky z charitativních akcí; 
— kombinace zdrojů. 

 
Komerční záměry objektů mohou mít následující charakter: 
— jako hlavní činnost programu konverze; 
— jako vedlejší činnost programu konverze; 
— jako vedlejší činnost implementovaná dodatečně, mimo program konverze; 
— program konverze neumožňuje žádné komerční složky. 
  



 

 92 

7. Návrh metodologie konverze, 
optimalizace systému hodnocení  
a přijetí řešení 

7.1. Definování základních metod konverze 

Závěrečnou fází této disertační práce je souhrn zkoumané odborné literatury a dokumentace, 
vědeckých prací, současné praxe a také výsledků všech provedených výzkumů s následným 
vývojem univerzálního metodického systému včetně definice modelu základních metod 
konverze architektonických objektů průmyslového dědictví. Hlavní úlohou vytvoření 
tohoto modelu je generalizace a specifikace charakteristických metod zachování historických 
průmyslových objektů formou jejich konverze s následnou integrací nových nevýrobních 
funkcí. 
 
Hlavním faktorem, na kterém je založena struktura navrženého modelu základních metod 
konverze architektonických objektů průmyslového dědictví, je míra zachování objektu 
samotného ve vztahu k charakteru a formě zásahu, tj. intervence (viz kapitola 6.3.). Mezi 
základní metody konverze patří:  
1. Metoda rehabilitace a konzervace. 
2. Metoda přirozené konverze. 
3. Metoda intervence. 
 
Metoda rehabilitace a konzervace je zaměřená na zachování a obnovení historických 
průmyslových objektů včetně všech souvisejících technologií a strojů. V tomto případě jde 
o „fyzickou rehabilitaci“ nebo „nekonverzi“ nikoli obnovu výroby (s výjimkou připomínkové 
výroby, viz kapitola 5.2.3.). Ve výsledku tato metoda vytváří z objektů průmyslového dědictví 
nová umělecká nebo výtvarní díla, památky nebo tzv. „monumenty“ a „sochy v krajině“. 
Fasády a interiéry získávají zpátky svůj původní vzhled, technologie a stroje se nahrazují 
novým zařízením nebo se opětovně osazují chybějícími prvky. Tato forma je nejvíce přijatelná 
z hlediska památkové péče a také zachování objektu v autentickém stavu. 
 
Je důležité zmínit, že metoda rehabilitace a konzervace v rámci realizace konverze se může 
implementovat ve dvou vhodných formách (viz obrázky 20 až 25):  
1. Bez přístupu, tj. zachování historického průmyslového objektu s následným využitím jako 

„exponátu“ bez veřejného přístupu do vnitřních prostor (např. jako turisticky bod – součást 
veřejného prostranství); 

2. S přístupem, tj. objekt je také zpřístupněn zevnitř.  
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Obrázek 20 — Vinohradská vodárenská věž v Praze: metoda rehabilitace a konzervace bez přístupu [foto autora] 

 

 
Obrázek 21 — Zachované jeřáby v London Docklands: metoda rehabilitace a konzervace bez přístupu [foto autora] 
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Obrázek 22 — Národní kulturní památka Důl Michal v Ostravě:  

metoda rehabilitace a konzervace s přístupem [foto: Zdeněk Ročárek] 

 

 
Obrázek 23 — Národní kulturní památka Důl Michal v Ostravě:  

metoda rehabilitace a konzervace s přístupem [foto: Zdeněk Ročárek] 
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Obrázek 24 — Stará čistírna odpadních vod v Praze: metoda rehabilitace  

a konzervace s přístupem [88] 

 

 
Obrázek 25 — Stará čistírna odpadních vod v Praze: metoda rehabilitace  

a konzervace s přístupem [88] 
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Metoda přirozené konverze předpokládá integraci nových nevýrobních funkcí bez 
negativního vlivu na původní stav architektonického a konstrukčního řešení průmyslového 
objektu, uspořádání jeho vnitřních prostor a také technologického zařízení – tj. bez zásahu, 
který by mohl mít jakýkoliv vliv na významné a také obecné charakteristiky objektu (viz 
obrázky 26 až 31). Použití této metody je nejvíce kompromisním řešením pro konverzi, která 
ve značné míře respektuje požadavky památkové péče a také umožňuje plnocenné využití 
objektu v novém nevýrobním formátu. Jediným nedostatkem této metody je omezená nabídka 
pro program konverze, tj. nízké ukazatele kompatibility z hlediska vztahu typologie objektu vs. 
nové funkce. 
 
Konverze objektů průmyslového dědictví prostřednictvím integrace nových nevýrobních 
funkcí v rámci implementace Metody intervence se charakterizuje určitým zásahem 
do původního řešení objektu. Vzhledem k charakteru zásahu a jeho podílu při transformaci 
původního architektonického nebo konstrukčního řešení, uspořádání vnitřních prostor, 
interiérů nebo také technologického zařízení, lze definovat následující kategorie Metody 
intervence (viz obrázky 32 až 55): 
1. Intervence s malým podílem zásahu, tj. mírná úprava průmyslového objektu za účelem 

následné implementace nového programu konverze a všech souvisejících požadavků 
z hlediska organizace vnitřních prostor, vzhledu vnějšího pláště a interiérů a také funkčních 
procesů. Co se týče obecných charakteristik této metody, je důležité zmínit následující 
body: 

— implementace nového programu konverze se charakterizuje neznačným zásahem do 
původního řešení objektu – tj. minimálním zásahem (nebo v některých případech také 
středně intenzivním), který ve značné míře respektuje původní řešení objektu, ale 
přináší nové prvky; 

— vyšší míra kompatibility typologie objektu ve vztahu k nabídce komplexního systému 
nevýrobních funkcí; 

— uplatnění památkové ochrany je částečné omezené. 
2. Intervence s výrazným podílem zásahu, tj. podstatná transformace objektu. V tomto 

případě: 
— implementace nového programu konverze se charakterizuje středně intenzivním 

zásahem; 
— vyšší míra kompatibility typologie objektu ve vztahu k nabídce komplexního systému 

nevýrobních funkcí; 
— uplatnění památkové ochrany téměř není možné. 

3. Intervence se zásadním podílem zásahu, tj. intenzivní zásah do původního řešení objektu 
s následnou transformací architektonického nebo konstrukčního řešení, uspořádání 
vnitřních prostor, interiérů nebo také technologického zařízení. Původní vzhled objektu 
a jeho funkci připomínají pouze některé detaily. Je důležité zmínit také následující fakta: 

— implementace nového programu konverze se charakterizuje zásadním zásahem 
do původního řešení objektu 

— nejvyšší míra kompatibility typologie objektu ve vztahu k nabídce komplexního 
systému nevýrobních funkcí; 

— uplatnění památkové ochrany není možné. 
 
Všechny výše zmíněné charakteristiky jsou zřetelně zobrazeny na obrázku 56. 
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Obrázek 26 — Bývalá továrna barev Weissberger & spol. v Praze (nyní tiskárna AF BKK):  

metoda přirozené konverze [52] 

 

 
Obrázek 27 — Bývalá továrna barev Weissberger & spol. v Praze (nyní tiskárna AF BKK):  

metoda přirozené konverze [52] 
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Obrázek 28 — Bývalá továrna barev Weissberger & spol. v Praze (nyní tiskárna AF BKK):  

metoda přirozené konverze [52] 

 

 
Obrázek 29 — Bývalá továrna barev Weissberger & spol. v Praze (nyní tiskárna AF BKK):  

metoda přirozené konverze [52] 
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Obrázek 30 — Bývalá továrna na tabák v Košicích (nyní multifunkční kulturní centrum 

Tabačka Kulturfabrik): metoda přirozené konverze [foto: TSAR] 

 

 
Obrázek 31 — Bývalá továrna na tabák v Košicích (nyní multifunkční kulturní centrum 

Tabačka Kulturfabrik): metoda přirozené konverze [foto: Archinfo] 
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Obrázek 32 — Bývalá továrna na výrobu kávy a čaje v Rotterdamu, světová památka UNESCO:  

metoda intervence – intervence s malým podílem zásahu [foto autora] 

 

  
Obrázek 33 — Bývalý přístav v Rotterdamu Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (nyní kampus):  

metoda intervence – intervence s malým podílem zásahu [foto autora] 
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Obrázek 34 — Muzeum Inatura Natural Spectacle v Dornbirnu (původně strojírna):  

metoda intervence – intervence s malým podílem zásahu [foto autora] 

 

 
Obrázek 35 — Muzeum Inatura Natural Spectacle v Dornbirnu (původně strojírna):  

metoda intervence – intervence s malým podílem zásahu [foto autora] 
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Obrázek 36 — Vysoká škola Universität Liechtenstein ve Vaduz (bývalá přádelna bavlny):  

metoda intervence – intervence s malým podílem zásahu [foto autora] 

 

 
Obrázek 37 — The Granary Building v Londýně (bývalé sýpky):  

metoda intervence – intervence s malým podílem zásahu [foto autora] 
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Obrázek 38 — Multifunkční centrum Dizajn-zavod „Flakon“ v Moskvě (bývalá sklárna):  

metoda intervence – intervence s malým podílem zásahu [foto autora] 

 

 
Obrázek 39 — Multifunkční centrum Dizajn-zavod „Flakon“ v Moskvě (bývalá sklárna):  

metoda intervence – intervence s malým podílem zásahu [foto autora] 
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Obrázek 40 — Bývalé obilné sýpky Graansilo Maashaven v Rotterdamu (nyní kulturní  

multifunkční objekt): metoda intervence – intervence s malým podílem zásahu [foto autora] 

 

 
Obrázek 41 — Bývalá továrna na vodoměry v Praze (nyní multifunkční objekt):  

metoda intervence – intervence s malým podílem zásahu [foto autora] 
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Obrázek 42 — Bývalé mlýny Grands Moulins v Paříži (nyní univerzitní kampus):  

metoda intervence – intervence s malým podílem zásahu [foto autora] 

 

 
Obrázek 43 — Bývalý závod na stlačený vzduch v Paříži (nyní univerzitní budova):  

metoda intervence – intervence s malým podílem zásahu [foto autora] 
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Obrázek 44 — Bývalá továrna na cigarety Yenidze v Drážďanech (nyní multifunkční objekt):  

metoda intervence – intervence s malým podílem zásahu [foto autora] 

 

 
Obrázek 45 — Bývalá jeřábová dráha v Amsterdamu (nyní multifunkční centrum):  

metoda intervence – intervence s výrazným podílem zásahu [foto autora] 
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Obrázek 46 — Bývalá lisovna řepkového oleje v Praze (nyní bytový dům):  
metoda intervence – intervence s výrazným podílem zásahu [foto autora] 

 

 
Obrázek 47 — Bývalá lisovna řepkového oleje v Praze (nyní bytový dům):  
metoda intervence – intervence s výrazným podílem zásahu [foto autora] 
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Obrázek 48 — Bývalá továrna na výrobu plechových kotlů v Praze (nyní administrativní budova):  

metoda intervence – intervence s výrazným podílem zásahu [foto autora] 

 

 
Obrázek 49 — Bývalá továrna na výrobu parních kotlů v Praze (nyní multifunkční objekt):  

metoda intervence – intervence s výrazným podílem zásahu [foto autora] 
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Obrázek 50 — Bývalá elektrárna v Madridu (nyní kulturní centrum):  

metoda intervence – intervence s výrazným podílem zásahu [foto: Riccardo Ciampichetti]  

 

 
Obrázek 51 — Bývalý lihovar v Milánu (nyní multifunkční kulturní centrum):  

metoda intervence – intervence s výrazným podílem zásahu [foto: Bas Princen]  
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Obrázek 52 — Bývalý plynojem v Londýně (nyní bytový dům):  

metoda intervence – intervence se zásadním podílem zásahu [foto: Peter Landers]  

 

 
Obrázek 53 — Bývalý plynojem v Londýně (nyní bytový dům):  

metoda intervence – intervence se zásadním podílem zásahu [foto: Peter Landers]  
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Obrázek 54 — Bývalá pozemní a potrubní doprava v New Yorku (nyní rekreační a multifunkční objekt):  

metoda intervence – intervence se zásadním podílem zásahu [foto autora]  

 

 
Obrázek 55 — Bývalá pozemní a potrubní doprava v New Yorku (nyní rekreační a multifunkční objekt):  

metoda intervence – intervence se zásadním podílem zásahu [foto autora]  
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Obrázek 56 — Model základních metod konverze 

  

Určitý zásah do objektu: transformace původního architektonického 
nebo konstrukčního řešení, uspořádání vnitřních prostor, interiérů 
nebo také technologického zařízení 

Základní metody konverze 

Bez přístupu 

S přístupem 

Intervence s malým podílem zásahu 

Intervence s výrazným podílem zásahu 

Intervence se zásadním podílem zásahu 

Zachování a obnovení historických průmyslových objektů 
včetně všech souvisejících technologií a strojů – objekty 
průmyslového dědictví jako nová umělecká nebo výtvarní 
díla, památky nebo tzv. „monumenty“ a „sochy v krajině“ 

Metoda rehabilitace a konzervace 

Integrace nových nevýrobních funkcí bez negativního 
vlivu na původní stav architektonického a konstrukčního 
řešení průmyslového objektu, uspořádání jeho vnitřních 
prostor a také technologického zařízení – tj. bez zásahu 

Metoda přirozené konverze 

Metody intervence 
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7.2. Systém hodnocení a přijetí řešení 

Základním faktorem při hodnocení každého jednotlivého historického průmyslového objektu 
a také při dalších souvisejících postupech je charakter iniciativy konverze. Zpravidla jsou 
v současné praxi rozšířené tři typy charakteru iniciativ: 
— cílový program (funkce); 
— zachování objektu s otevřeným programem konverze; 
— komerční zájem. 
 
Prvním a nejdůležitějším krokem pro následující hodnocení objektu je příprava výchozích 
podkladů a dokumentace, tj.: 
— sběr historických fotografických záznamů, technické dokumentace a dalších relevantních 

podkladů a dat; 
— architektonický rozbor; 
— příprava technické dokumentace. 
 
Všechny údaje zmíněné výše, tj. výchozí podklady a dokumentace, jsou potřebné pro 
provedení hodnocení současného stavu objektu, jeho adaptibility a kapacit konverze.   
— hodnocení současného stavu objektu: 

— analýza a hodnocení technického stavu objektu včetně stavu nosných konstrukcí, 
— analýza a hodnocení architektonického (a uměleckého) významu objektu (fasád, 

vnějšího pláště, původního členění prostor atd.); 
— analýza a hodnocení technologického významu objektu – původních technologií 

a zařízení. 
— analýza a hodnocení historického významu objektu, technologií a zařízení; 
— hodnocení adaptibility a kapacit konverze. 
 
Vzhledem k charakteru iniciativy konverze je možná definice předběžného návrhu programu 
nebo strategie. Tento postup je vhodný v případě, kdy iniciativou konverze je cílový program 
(funkce) nebo komerční zájem v konkrétním oboru, tj. jsou předurčeny potenciální funkce nebo 
kombinace několika funkcí. 
 
Dalším krokem je shrnutí všech informací, dokumentace a také výsledků hodnocení pro jejich 
další zpracování za účelem přípravy studie proveditelnosti, jako výchozího podkladu, 
prezentujícího nejvyšší stupen analýzy všech souvisejících záměrů konverze, např. 
urbanistických, architektonických, ochranných, zásahových, investičních, podnikatelských 
atd. Studie proveditelnosti objektů průmyslového dědictví musí zahrnovat mimo jiné 
následující povinné položky: 
— identifikace relevantních položek z hlediska strategie a úloh památkové péče: 

— analýza a identifikace historického významu objektu; 
— analýza a identifikace architektonického (uměleckého) významu objektu; 
— analýza a identifikace technologického významu objektu. 

— návrh a zdůvodnění programu konverze: 
— výběr (a zdůvodnění) nové funkce nebo kombinace několika funkcí; 

— výběr a zdůvodnění metody konverze: 
— zdůvodnění vybrané metody konverze; 
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— návrh a zdůvodnění předpokládaného typu a charakteru zásahu; 
— specifikace předpokládaných forem zásahů a transformací. 

— rešerše (případová studie řešení podobných konverzí v České republice a také v zahraničí); 
— ekonomická analýza (tzv. analýza efektivnosti investičních a podnikatelských záměrů): 

— návrh zdroje nebo zdrojů financování realizace konverze; 
— návrh strategie refundovatelnosti realizace konverze a všech souvisejících investic; 
— návrh strategie finanční soběstačnost objektu po konverzi; 
— návrh a koncepce provozu komerčních složek objektu po konverzi. 

 
Nedílnou součástí studie proveditelnosti je zpracování koncepčního návrhu řešení konverze – 
architektonické studie. Architektonická studie je jediným možným způsobem přehledné 
a názorné prezentace záměrů konverze a také nejzásadnějším argumentem při jejich obhajobě 
a následném přijetí řešení. 
 
Dalším krokem je prezentace záměrů konverze průmyslového objektu ve formě studie 
proveditelnosti a architektonické studie za účelem odborného posouzení: 
— nezávislými odborníky nebo odbornými institucemi; 
— příslušnými odbory městských nebo krajských úřadů; 
— příslušnými odbory památkové péče (např. Národní památkový ústav). 
 
V případě úspěšné realizace všech předcházejících postupů se přijímá definitivní řešení – 
návrh koncepce konverze. V případě jakýchkoliv připomínek v rámci odborného posouzení 
musejí být provedeny úpravy návrhu včetně všech souvisejících podkladů, případně navrženo 
kompromisní řešení nebo zpracování nové studie. Tyto úpravy nebo návrhy musejí opětovně 
projit odborným posouzením.  
 
Shoda charakteru iniciativy, typologie objektu, jeho adaptibility a kapacit s návrhem konverze 
(se strategií a programem konverze prostřednictvím zpracování studie proveditelnosti 
a architektonické studie s následným pozitivním odborným posouzením) je závěrečnou etapou 
navrženého systému hodnocení a přijetí řešení, tj. fází přijetí řešení. 
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7.3. Logický model metodologie konverze 

 
Závěrečnou fází návrhu metodologie konverze, optimalizace systému hodnocení a přijetí 
řešení je vývoj tzv. logického modelu konverzí objektů průmyslového dědictví. Základem pro 
vývoj tohoto modelu posloužil především navržený systém hodnocení a přijetí řešení, který byl 
podrobně prezentován v kapitole 7.2.  
 
Navržený logický model metodologie konverze zahrnuje následující postupy:  
1. Příprava výchozích podkladů. 
2. Hodnocení současného stavu objektu, jeho adaptibility a kapacit. 
3. Hodnocení adaptibility a kapacit programu konverze 
4. Analýza charakteru iniciativy a definice programu konverze. 
5. Zpracování studie proveditelnosti, včetně výběru a zdůvodnění metody konverze. 
6. Zpracování architektonické studie. 
7. Odborné posouzení. 
8. Zpracování výsledků odborného posouzení. 
9. Přijetí řešení – příprava realizace konverze. 
 
Všechny postupy navrženého logického modelu včetně systému hodnocení a přijetí řešení 
jsou názorně zobrazeny na obrazcích 57 až 59. 
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Obrázek 57 — Logický model metodologie konverze (začátek)  

Analýza a hodnocení technického stavu objektu včetně stavu nosných konstrukcí, 
analýza a hodnocení architektonického (a uměleckého) významu objektu (fasád, 
vnějšího pláště, původního členění prostor atd.), analýza a hodnocení technologického 
významu objektu – původních technologií a zařízení. 

Sběr historických fotografických záznamů, technické dokumentace a dalších 
relevantních podkladů a dat, architektonický rozbor, příprava technické dokumentace. 

Cílový program (funkce) 

Příprava výchozích podkladů  
a dokumentace 

Analýza a hodnocení historického významu objektu, technologií a zařízení 

Hodnocení současného stavu objektu 

Hodnocení adaptibility a kapacit programu konverze 

Hodnocení současného stavu objektu, jeho adaptibility a kapacit 
konverze 

Otevřený program konverze 

Komerční zájem 

Charakter iniciativy konverze 

Zadání studie proveditelnosti 

Předběžný návrh programu 
nebo strategie konverze 

Ověření možností realizace 
konverze formou implementace 
cílového programu (funkcí) 
v rámci přirozené kompatibility. 
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Obrázek 58 — Logický model metodologie konverze (pokračování)    

Analýza a identifikace historického významu objektu, analýza a identifikace 
architektonického (uměleckého) významu objektu, analýza a identifikace technologického 
významu objektu. 

Zdůvodnění vybrané metody konverze, 
návrh a zdůvodnění předpokládaného 
typu a charakteru zásahu, specifikace 
předpokládaných forem zásahů a 
transformací. 

Identifikace relevantních položek z hlediska strategie a úloh památkové péče 

Případová studie řešení podobných konverzí v České republice a také v zahraničí. 

Návrh zdroje nebo zdrojů financování realizace konverze, návrh strategie refundovatelnosti 
realizace konverze a všech souvisejících investic, návrh strategie finanční soběstačnost 
objektu po konverzi, návrh a koncepce provozu komerčních složek objektu po konverzi. 

Zpracování studie proveditelnosti 

Zadání architektonické studie 

Výběr (a zdůvodnění) nové funkce nebo 
kombinace několika funkcí 

Zadání studie proveditelnosti 

Návrh a zdůvodnění programu konverze 

Výběr a zdůvodnění metody konverze 

Rešerše 

Ekonomická analýza 

Metoda rehabilitace a konzervace 

Metoda přirozené konverze 

Metoda intervence 
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Obrázek 59 — Logický model metodologie konverze (konec) 

  

Způsob prezentace záměrů 
konverze a jeho argumentace 
při obhajobě a následném 
přijetí řešení 

Připomínky, opatření atd. 

Zpracování architektonické studie 

Zadání architektonické studie 

Odborné posouzení 

Nezávislí odborníci nebo odborné instituce 

Příslušné odbory městských nebo krajských úřadů 

Příslušné odbory památkové péče 

Přijetí řešení – příprava realizace konverze 

Zpracování výsledků odborného posouzení 

Kompromisní řešení Úprava studie proveditelnosti 

Pozitivní výsledek 

Připomínky, opatření atd. 

Negativní výsledek 

Shoda charakteru iniciativy, 
typologie objektu, jeho adaptibility 
a kapacit s návrhem konverze – 
strategií a programem konverze 
prostřednictvím zpracování studie 
proveditelnosti a architektonické 
studie s následným pozitivním 
odborným posouzením. 

Úprava architektonické studie  

Další úpravy  
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7.4. Elektronická evidence a hodnocení objektů 

V současné době je velice aktuální zavádění digitálních technologií elektronického 
shromáždění informací a jejich zpracování. Tyto technologie se dnes aktivně integrují také 
ve všech sférách veřejných služeb, např. v rámci projektů „Smart City“: elektronické úřední 
desky, parkovací systémy, systémy vyhledávaní spojů MHD včetně možnosti nahlášení nehod 
a technických závad atd.  
 
V oblasti související s průmyslovým dědictvím a jeho objekty včetně průmyslových staveb 
a zařízení, bylo také realizováno několik zdrojů pro elektronické shromáždění informací. 
V České republice se jedná např. o [71, 89, 90]:  
— památkový katalog NPÚ (viz obrázek 60); 
— databáze Industriální topografie Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT 

v Praze (viz obrázek 61); 
— národní databáze brownfieldů CzechInvest (viz obrázek 62). 
 
Tyto projekty, včetně dalších s podobnou problematikou, provozované po celém světě, jsou 
zpravidla zaměřené na již proběhlé konverze nebo tvoří databáze památkově chráněných 
objektů. Zatím ještě neexistuje žádný jednotný informační systém evidence a řízení objektů 
průmyslového dědictví na všech úrovních včetně nevyužitých objektů jako virtuální 
zprostředkovatelská platforma pro majitele, investory, úřední procesy a odbornou veřejnost. 
 
V rámci této práce byl navržen koncept informačního systému evidence, hodnocení a řízení, 
který zahrnuje následující moduly: 
1. Modul evidence objektů průmyslového dědictví – rejstřík je funkčních nebo částečně 

funkčních objektů, zachovaných objektů s uvedením programu konverze (jestli taková byla 
provedená) a také informace ohledně přidělení památkové ochrany: 

— historické a skutečné fotografické záznamy; 
— technická dokumentace; 
— další relevantní podklady; 
— typ památkové ochrany objektu; 
— kontakty na příslušné osoby. 
2. Modul návrhu a schválení památkové ochrany. 
3. Modul hodnocení adaptibility objektu a kapacit konverze. 
4. Modul návrhu, odborného posouzení a schválení programu konverze. 
 

Navržený jednotný informační systém může existovat jako samostatný projekt, nebo jako 
jednotlivé nezávislé zdroje a moduly, které jsou mezi sebou propojeny. Například 
do informačního systému může být zapojen Památkový katalog NPÚ a Databáze Industriální 
topografie s nastavením exportu a importu dat. Mezi benefity tohoto systému patří: 
— neomezený přehled objektů všech kategorií; 
— rychlé a snadné získaní prvotních informací; 
— rychlé a snadné shromáždění a editace informací; 
— modernizace úředních procesu; 
— automatizace hodnocení adaptibility a kapacit konverze; 
— automatické generování vhodných programů a strategií konverze; 
— vyloučení „lidského faktoru“. 
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Obrázek 60 — Památkový katalog NPÚ [89] 

 

 
Obrázek 61 — Databáze Industriální topografie Výzkumného centra  

průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze [90] 
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Obrázek 62 — Národní databáze brownfieldů (CzechInvest) [71] 
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8. Současné zkušenosti konverze 

8.1. Návrh metodiky a kritérií hodnocení 

V současné době bylo po celém světě úspěšně realizováno velké množství projektů konverzí 
architektonických objektů průmyslového dědictví různých typů, konfigurací a velikostí. Každý 
jednotlivý objekt je praktickou ukázkou a souhrnem důležitých zkušeností z hlediska zachování 
architektonického (a uměleckého) konceptu, technologií, strojů a zařízení, hledání vhodných 
„kompromisů“ konverze, výběru a následnou integraci vhodných funkcí. Za účelem obecné 
identifikace aktuálních trendů konverzí byla provedena analýza současných zahraničních 
a tuzemských zkušeností. 
 
Navržená metodika zkoumání, hodnocení a analýzy realizovaných konverzí architektonických 
objektů průmyslového dědictví s integrací nových veřejných funkcí předpokládá rozbor 
a prezentaci případových studií (první fáze), které představují nejúspěšnější inspirativní 
příklady, jejich kriteriální analýzu (druhá fáze) a následně shrnutí výsledků (třetí fáze). 
 
Případové studie představují výběr a rozbor nejvíce citovaných a vhodných objektů10 různých 
funkčních určení a zahrnují základní údaje jako: 
— současný název objektu; 
— původní název objektu (v originále); 
— umístění objektu; 
— období výstavby; 
— původní funkce; 
— nová funkce/nové funkce; 
— období konverze. 
 
Druhá fáze navržené metodiky je zaměřena na hodnocení a analýzu vybraných objektů 
na základě následujícího systému kritérií: 
1. Charakteristika nové funkce: 

— zachování původní funkce; 
— kategorie nových funkcí; 
— charakter/zaměření využití. 

2. Rozsah území: 
— rozsáhlé území; 
— areál; 
— samostatný objekt. 

 
10 Selekce byla provedena metodou náhodného výběru. 
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3. Typ zásahu: 
— urbanistický; 
— krajinářský; 
— stavební/architektonický; 
— interiérový. 

4. Míra zásahu: 
— intenzivní; 
— středně intenzivní; 
— minimální. 

5. Technologie: 
— odstranění technologií; 
— zachování technologií. 

6. Komerční zájmy (podnikatelské záměry). 
 
Třetí fází je shrnutí výsledků provedené analýzy a hodnocení celosvětových zkušeností 
realizovaných konverzí prostřednictvím rozboru případových studií a také jejich kriteriální 
analýzy. 
 
 

 
 

Obrázek 63 — Model navržené metodiky zkoumání a analýzy realizovaných konverzí  
architektonických objektů průmyslového dědictví s integrací nových veřejných funkcí.  

Charakteristika nové funkce, rozsah území, typ zásahu, míra zásahu, 
technologie, komerční zájmy. 

Analýza současných zkušeností konverze  
objektů průmyslového dědictví 

Analýza zahraničních zkušeností konverzí 
Výběr nejvíce úspěšných  
a inspirativních příkladů 

3. fáze: Shrnutí výsledků 

2. fáze: Hodnocení a analýza vybraných objektů  

Současný název objektu, původní název objektu (v originále), umístění 
objektu, období výstavby, původní funkce, nová funkce/nové funkce, 
období konverze. 

1. fáze: Případové studie 

Analýza zkušeností konverzí v České republice 
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8.2. Analýza zahraničních zkušeností konverzí 

Za účelem provedení zkoumání, hodnocení a analýzy zahraničních zkušeností realizovaných 
konverzí architektonických objektů průmyslového dědictví s integrací nových veřejných funkcí 
bylo vybráno následujících 24 objektů [39, 43, 44, 60, 90–96]: 
1. Galerie Tate modern (Londýn, Spojené království). 
2. Multifunkční centrum Battersea (Londýn, Spojené království). 
3. Kulturní park Parc de la Villette (Paříž, Francie). 
4. Kampus Paris VII – Denis Diderot University (Paříž, Francie). 
5. Vysoká škola Ecole Nationale d'Architecture Paris Val de Seine (Paříž, Francie). 
6. Multifunkční centrum Lingotto (Turín, Italie). 
7. Kulturní centrum Fondazione Prada (Milan, Italie). 
8. Multifunkční centrum Neue Eving (Dortmund, Německo). 
9. Hotel Mövenpick (Hamburg, Německo). 
10. Kulturní centrum Weltkulturerbe Völklinger Hütte (Völklinger, Německo). 
11. Multifunkční centrum Gasometer City (Viděn, Rakousko). 
12. Vysoká škola Universität Liechtenstein (Vaduz, Lichtenštejnsko). 
13. Multifunkční centrum Kraanspoor (Amsterdam, Nizozemsko). 
14. Kavárna a restaurace Open, Amsterdam (Nizozemsko). 
15. Vysoká škola Kunsthøgskolen i Oslo (Oslo, Norsko). 
16. Kulturní centrum Suvilahti (Helsinki, Finsko). 
17. Obchodní centrum Manufaktura (Lodž, Polsko). 
18. Park Millenaris (Budapešť, Maďarsko). 
19. Galerie Caixa Forum (Madrid, Španělsko). 
20. Společenské a sportovní centrum Can Felipa (Barcelona, Španělsko). 
21. Park The High Line (New York, Spojené státy). 
22. Kulturní centrum Tabačka Kulturfabrik (Košice, Slovensko). 
23. Multifunkční centrum Krasnyj Oktjabr, Moskva (Ruská federace). 
24. Multifunkční centrum Dizajn-zavod „Flakon“ (Moskva, Ruská federace). 
 
Souhrn případových studií včetně souvisejících základních údajů a charakteristik jsou názorně 
zobrazeny v tabulce 7. Výsledky hodnocení a kriteriální analýza viz tabulky 8 a 9.  
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Tabulka 7 — Analýza zahraničních zkušeností konverzí: případové studie 

Č. INFORMACE FOTOGRAFIE 

1. Tate modern 
Bankside power station 
Londýn   ê 1947–1963 

Elektrárna g  
galerie  ®  1995–2000 
 

Foto: Tate  

2. Multifunkční centrum Battersea 
Battersea Power Station 
Londýn   ê 1929–1935 

Elektrárna g  
multifunkční objekt  ®  2012–... 
 

Foto autora  

3. Kulturní park Parc de la Villette 
Abattoirs de la Villette 
Paříž   ê 1859–1867 

Jatka g  
multifunkční objekt  ®  1984–1991 
 

Foto autora  

4. Kampus Paris VII – Denis  
Diderot University 
Grands Moulins de Paris 
Paříž   ê 1917–1921 

Mlýny g  
univerzitní kampus  ®  2004–2006 
 

Foto autora  
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5. Vysoká škola Ecole Nationale 
d'Architecture Paris Val de Seine 
L'usine de la Société Urbaine D'Air Comprimé 
Paříž   ê 2002 

Závod na stlačený vzduch g  
univerzita  ®  2004–2006 
 

Foto autora  

6. Multifunkční centrum Lingotto 
Fabbrica di Automobili Fiat Lingotto 
Turín   ê 1917–1923 

Továrna na automobily g  
multifunkční objekt  ®  1989 
 
Foto: NSS Magazine  

7. Kulturní centrum Fondazione Prada 
Largo Isarco 
Milan   ê ~1910 

Lihovar g  
multifunkční objekt  ®  2014–2018 
 
Foto: Bas Princen  

8. Multifunkční centrum Neue Eving 
Zeche Minister Stein 
Dortmund   ê 1856 

Těžební věz (důl) g  
multifunkční objekt  ®  1994 
 
Foto: RuhrpottPedia  

9. Hotel Mövenpick 
Schanzeturm 
Hamburg   ê 1863; 1907–1910 

Vodárenská věž g  
hotel  ®  2005–2007 
 
Foto autora  
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10. Kulturní centrum Weltkulturerbe 
Völklinger Hütte 
Völklinger Eisenhütte 
Völklingen   ê 1873–1883 

Železárna g  
kulturní objekty  ®  1986–2000 
Foto: ERIH  

11. Multifunkční centrum  
Gasometer City 
Wiener Gasometer 
Viděn   ê 1892–1899 

Plynárna g  
multifunkční objekt  ®  1995 
Foto: Alina Altukhova  

12. Vysoká škola Universität 
Liechtenstein 
Jenny Spoerry & Cie 
Vaduz   ê ~1856 

Přádelna bavlny g  
univerzita  ®  2002 
Foto: Economia  

13. Multifunkční centrum Kraanspoor 
Kraanspoor NSDM 
Amsterdam   ê 1952 

Jeřábová dráha (přístav) g  
multifunkční objekt  ®  2007 
 
Foto autora  

14. Kavárna a restaurace Open 
Spoorbrug No 19S 
Amsterdam   ê 1922 

Otočný most g  
kavárna, restaurace  ®  2007–2008 
 
Foto autora  
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15. Vysoká škola Kunsthøgskolen i 
Oslo 
Seilduksfabrikken 
Oslo   ê 1856 

Textilka g  
univerzita  ®  1999–2010 
 
Foto: Anna Sigmundová 

 

16. Kulturní centrum Suvilahti 
Suvilahti 
Helsinki   ê 1907 

Plynárna/plynojem g  
kulturní objekty  ®  2008 
 
Foto: Heikki Kouvo  

17. Obchodní centrum Manufaktura 
Fabryka tekstylna Pozńanski 
Lodž   ê 1887 

Textilka g  
multifunkční objekt  ®  2009 
 
Foto: Mariola Anna S  

18. Park Millenaris 
Ganz Vállalatok 
Budapešť   ê 1885 

Automobilový průmysl g  
park, kulturní objekty  ®  2000–2001 
 
Foto: Scopri Budapest  

19. Galerie Caixa Forum 
Central Eléctrica del Mediodía 
Madrid   ê ~1899  

Elektrárna g  
galerie  ®  2003–2007 
 
Foto: Wojtek Gurak  



 

 129 

20. Společenské a sportovní centrum 
Can Felipa 
Fábrica textil Can Felipa 

Barcelona   ê 1856–1920 

Textilka g  
sportovní objekt  ®  1984–1989 
Foto: Centre Cívic Can Felipa  

21. Park The High Line 
West Side Elevated Highway 
New York   ê 1929–1934 

Pozemní a potrubní doprava g  
rekreační, multifunkční objekt  ®  2006–2012 
Foto autora 

 

22. Kulturní centrum  
Tabačka Kulturfabrik 
Tabaková továreň 
Košice   ê 1851 

Továrna na tabák g  
kulturní objekty  ®  2010 
Foto: TASR  

23. Multifunkční centrum  
Krasnyj Oktjabr 
Кондитерская фабрика «Эйнемъ» 
Moskva   ê 1889–1914 

Čokoládovna g  
multifunkční objekt  ®  2003–2007 
Foto autora  

24. Multifunkční centrum  
Dizajn-zavod „Flakon“ 
Хрустально-стекольный завод Дютфуа 
Moskva   ê 1864 

Sklárna g  
multifunkční objekt  ®  2008–2010 
Foto autora  
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Tabulka 8 — Analýza zahraničních zkušeností konverzí: hodnocení a kriteriální analýza vybraných objektů 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Charakteristika nové funkce 
            

zachování původní funkce             
kategorie nových funkcí             

správa a administrativa  �    �  �   �  
zdravotnictví             
bydlení a hromadná 
ubytovací zařízení 

 �    �   �  � � 

výchova, vzdělávání  
a výzkum 

� � � � � � � �  � � � 

kultura a zábava � � �  � � � �  � � � 
cestovní ruch             
sport a rekreace  � � �       �  
stravovací zařízení � � � � � � � � � � � � 
obchod � � �   � �   � �  
služby   �       �  �  
doprava             
produkční a alternativní 
funkce 

            

charakter/zaměření využití             
dlouhodobé � � � � � � � � � � � � 
dočasné             
sezónní             
jiný         �  �   

2. Rozsah území             

rozsáhlé území  � �       �   
areál  �  �   � �   � � 
samostatný objekt �    � � �  �   � 

3. Typ zásahu             

urbanistický   � � �      � �  
krajinářský    �  �   �  �   
stavební/architektonický � � � � � � � �  � � � 
interiérový  �   �  �  �    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Míra zásahu             
intenzivní � �   �        
středně intenzivní   �   � � � � � � � 
minimální    �      �   

5. Technologie             
odstranění technologií � � � � � � � � � � � � 
zachování technologií     � �  �  �   

6. Komerční zájmy             
jako hlavní činnost  �  � � �   � � � � 
jako vedlejší činnost � �    � � �   �  
třetí strana � � �   � �    �  
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Tabulka 9 — Analýza zahraničních zkušeností konverzí: hodnocení a kriteriální analýza vybraných objektů 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. Charakteristika nové funkce 
            

zachování původní funkce             
kategorie nových funkcí             

správa a administrativa �          � � 
zdravotnictví             
bydlení a hromadná 
ubytovací zařízení 

            

výchova, vzdělávání a 
výzkum 

�  �  � � �   �  � 

kultura a zábava �   � � � �  � � � � 
cestovní ruch         �    
sport a rekreace     � �  � �   � 
stravovací zařízení � � � � � � � � � � � � 
obchod     � � �  � �  � 
služby     �        
doprava             
produkční a alternativní 
funkce 

�   �      � � � 

charakter/zaměření využití             
dlouhodobé � � � � � � � � � � � � 
dočasné            � 
sezónní          �   
jiný     �  �    �   

2. Rozsah území             

rozsáhlé území         �    
areál   � � � � � �   � � 
samostatný objekt � �     �   �   

3. Typ zásahu             

urbanistický     �  �   �  �  
krajinářský       �   �    
stavební/architektonický � � � � � � � � � � � � 
interiérový   �  � � � �   �  
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 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

4. Míra zásahu             
intenzivní �     � �      
středně intenzivní   � � �   � �    
minimální  �        � � � 

5. Technologie             
odstranění technologií � � � � � � � � � � � � 
zachování technologií  �  �     � �   

6. Komerční zájmy             
jako hlavní činnost � � �  �   �  � � � 
jako vedlejší činnost    �  � � � � �   
třetí strana    � � � �  � � � � 
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Na základě provedené analýzy zahraničních zkušeností realizovaných konverzí vybraných 
objektů průmyslového dědictví prostřednictvím rozboru případových studií, hodnocení a také 
kriteriální analýzy byly shrnuty následující závěry: 
1. Úspěšné příklady realizace konverzí jako formy zachování architektonických objektů 

průmyslového dědictví lze v dnešní době nalézt ve všech regionech nejen Evropské unie 
ale i po celém světě. Je důležité zmínit, že lídrem v této oblasti je především Velká Británie 
a také Německo, Francie, Nizozemsko a Polsko. 

2. Mezi zkoumanými objekty převažují především průmyslové a technické stavby z druhé 
poloviny 19. až začátku 20. století.  

3. V zahraniční praxi konverze jako nová alternativní forma zachování a využití průmyslových 
architektonických objektů začala být vnímaná od 70. let 20. století nejdříve v Anglii, Francii 
a Německu a na přelomu století i po celé Evropě. 

4. Pro žádný ze zkoumaných projektů v rámci současného hodnocení a analýzy nebyla 
provedená jakákoliv opatření ohledně zachování původních funkcí jako součástí 
programu konverze (včetně realizace jejich částečného nebo omezeného provozu). Ale 
v současné zahraniční praxi lze také nalézt konverze s účelovým zachováním původní 
výrobní funkce jako reprezentační, vzdělávající, turisticky nebo jinak atraktivní komerční 
bod. Např. manufakturní dílny, minipivovary atd. 

5. Ve většině případů převažují konverze na multifunkční objekty. 
6. Mezi nejvíce populární kategorie veřejných funkcí patří především kultura, sport 

a rekreace, vzdělávání a výzkum a také stravovací zařízení. 
7. Konverze mají z hlediska charakteru a zaměření využití zpravidla dlouhodobý charakter. 
8. Pro většinu zkoumaných objektů je typická konverze nejen staveb samotných, ale i celých 

areálů, ve kterých se nacházejí. 
9. Co se týče typu zásahu, nejvíce rozšířenou formou je zásah stavební (architektonický). 

Zachování původního vnitřního členění prostor včetně řešení interiérů není v tomto 
případě respektována. 

10. Ve většině případů charakter a míra zásahu je středně intenzivní s následným úplným 
nebo částečným odstraněním technologií. 

11. Komerční zájem a podnikatelské záměry nejsou zpravidla hlavním účelem nebo iniciativou 
konverze zkoumaných objektů, ale velice často figurují ve formě vedlejší činnosti.  
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8.3. Analýza zkušeností konverzí v České republice 

Za účelem provedení zkoumání, hodnocení a analýzy zkušeností realizovaných konverzí 
architektonických objektů průmyslového dědictví s integrací nových veřejných funkcí v České 
republice bylo vybráno následujících 24 objektů [38, 39, 43, 44, 52, 60, 89, 90, 97–101]: 
1. Administrativní budova Corso Karlin (Praha). 
2. Bytový dům Cornlofts Šaldova (Praha). 
3. Lofts A7 Holešovický pivovar (Praha). 
4. Museum Kampa (Praha). 
5. Centrum současného umění DOX (Praha). 
6. AP Ateliér, MP-Copier Provozovna Holešovice (Praha). 
7. Hergetova cihelna (Praha). 
8. La Fabrika (Praha). 
9. Letenská vodárenská věž (Praha). 
10. Obchodní centrum Nový Smíchov (Praha). 
11. Obytný okrsek Korunní dvůr (Praha). 
12. Bytový a kancelářský dům Moravan (Brno). 
13. Nákupní centrum Galerie Vaňkovka (Brno). 
14. Národní kulturní památka Důl Michal (Ostrava). 
15. Národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovice (Ostrava). 
16. Národní kulturní památka Labská vodní elektrárna Hučák (Hradec Králové). 
17. Regiocentrum Nový pivovar (Hradec Králové). 
18. Škoda Muzeum (Mladá Boleslav). 
19. Areál Šroubárny Libčice (Libčice nad Vltavou). 
20. Muzeum těžby a dopravy vápence Skanzen Solvayovy lomy (Svatý Jan pod Skalou). 
21. Nadační fond 8smička (Humpolec). 
22. Areál Svitu (Zlín). 
23. Městský úřad Semily (Semily). 
24. Sídlo společnosti JIKO Metal (Kladno). 
 
Souhrn případových studií včetně souvisejících základních údajů a charakteristik jsou názorně 
zobrazeny v tabulce 10. Výsledky hodnocení a kriteriální analýza viz tabulky 11 a 12.  
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Tabulka 10 — Analýza zkušeností konverzí v České republice: případové studie 

Č. INFORMACE FOTOGRAFIE 

1. Administrativní budova  
Corso Karlin 
Průmyslový areál ČKD 
Praha   ê 1890 

Továrna na výrobu plechových kotlů g  
administrativa  ®  2000 
Foto autora  

2. Bytový dům Cornlofts Šaldova 
Lisovna řepkového oleje D. G. Fischel Söhne 
Praha   ê 1862–1864 

Lisovna řepkového oleje g  
bydlení  ®  2007–2009 
Foto autora 

 

3. Lofts A7 Holešovický pivovar 
Měšťanský pivovaru v Pražských Holešovicích 
Praha   ê 1895–1897 

Pivovar g  
bydlení  ®  2004–2009 
Foto autora 

 

4. Museum Kampa 
Sovovy mlýny 
Praha   ê 1589, 1867 

Mlýny g  
galerie  ®  2000 
Foto: Daniel Baránek 
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5. Centrum současného umění DOX 
Továrna na stroje Rossemann & Kühnemann 
Praha   ê 1901 

Továrna g  
muzeum ® 2004–2008, 2016 
Foto autora 

 

6. AP Ateliér, MP-Copier Holešovice 
První česká továrna na vodoměry 
Praha   ê 1884, 1910–2032 

Továrna na vodoměry g  
administrativa, maloobchod, služby  ®  1995 
Foto autora 

 

7. Hergetova cihelna 
Hergetova cihelna 
Praha   ê 1781, 1796, 1857–1858, 1894 

Cihelna g  
multifunkční objekt  ®  2001–2002 
Foto autora 

 

8. La Fabrika 
Richterové strojní závody a slévárna umělecké 
litiny Karel Bendelmayer 
Praha   ê 1906–1907 

strojní závody a slévárna g  
divadlo  ®  2003–2007, 2007–2012 
Foto: Dimír Šťastný  

9. Letenská vodárenská věž 
Letenská vodárenská věž 
Praha   ê  1887–1888 

Vodárenská věž g  
multifunkční objekt  ®  2016–2018 
Foto autora 
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10. Obchodní centrum Nový Smíchov 
Ringhofferová továrna 
Praha   ê 1852–1853, 1876 

továrna (vagonka) g  
obchodní centrum  ®  1999–2001 
Foto autora 

 

11. Obytný okrsek Korunní dvůr  
Měšťanský pivovar se sladovnou na 
Královských Vinohradech 
Praha   ê 1894–1985 

Pivovar g  
bydlení  ®  2003–2006 
Foto autora  

12. Bytový a kancelářský dům Moravan 
Textilní továrna na koberce Moravan Brno 
Brno   ê 1879 

textilní továrna g  
bydlení, administrativa  ®  2005 
Foto: Tomáš Šenberger 

 

13. Nákupní centrum Galerie Vaňkovka 
Továrna Vaňkovka 
Brno   ê 1865 

továrna (administrativa a strojírna) g  
multifunkční objekt  ®  2004–2005 
Foto: Galerie Vaňkovka 

 

14. Národní kulturní památka  
Důl Michal 
Důl Michal 
Ostrava   ê 1912–1915 

Důl g  
muzeum  ®  (2000) 
Foto: Zdeněk Ročárek  
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15. Národní kulturní památka  
Dolní oblast Vítkovice 
Vítkovické železárny 
Ostrava   ê 1871  

Důl g  
multifunkční objekt  ®  2009–...  
Foto: Alina Altukhova  

16. Národní kulturní památka Labská 
vodní elektrárna Hučák 
Malá vodní elektrárna Labe (Hučák) 
Hradec Králové   ê 1909–1912 

Vodní elektrárna g  
informační vzdělávající centrum  ®  1996  
Foto autora  

17. Regiocentrum Nový pivovar 
Malá vodní elektrárna Labe (Hučák) 
Hradec Králové   ê 1844–1846 

Pivovar g  
multifunkční objekt  ®  2005–2007  
Foto autora 

 

18. Škoda Muzeum 
Škoda Auto (Laurin & Klement) 
Mladá Boleslav   ê 1899–1911 

Továrna g  
muzeum  ®  1995 (2012) 
Foto: ŠKODA Muzeum 

 

19. Areál Šroubárny Libčice 
Šroubárny Libčice 
Svatý Jan pod Skalou   ê 1872, 1900 

Uhelný mlýn, kotelna g  
multifunkční objekt ® 2010–2011, 2014–2015 
Foto: Andrea Thiel Lhotáková 
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20. Muzeum těžby a dopravy vápence 
Skanzen Solvayovy lomy 
Neštěmické Solvayovy závody  
ve Svatém Janu pod Skalou 
Svatý Jan pod Skalou   ê 1916 

Závodní lom na vápenec g  
turistický areál, muzeum ®  1993 –...  
Foto autora 

 

21. Nadační fond 8smička 
Továrna na vlněné látky Karla Trnky 
Humpolec   ê 1884 

Továrna g  
multifunkční objekt  ®  2010 
Foto: Lukáš Žentel 

 

22. Areál Svitu (Baťovy závody) 
Baťovy závody 
Zlín   ê 1906–1927 

Továrna g  
multifunkční objekt  ®  1995 (2012) 
Foto: Alina Altukhova 

 

23. Městský úřad Semily  
Odpadová přádelna „Ida“ 
Semily   ê 1884, 1898 

Odpadová přádelna g  
administrativa: městský úřad  ®  2003–2005 
Foto: neznámý autor 

 

24. Sídlo společnosti JIKO Metal  
Bessemerova ocelárna Vojtěšské huti 
Kladno   ê 1875 

Strojírenská hala g  
multifunkční objekt  ®  2010–2014 
Foto: Ivan Sládek 
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Tabulka 11 — Analýza zkušeností konverzí v České republice: hodnocení a analýza vybraných objektů 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Charakteristika nové funkce 
            

zachování původní funkce             
kategorie nových funkcí             

správa a administrativa �  �   �      � 
zdravotnictví          �   
bydlení a hromadná 
ubytovací zařízení 

 � �        � � 

výchova, vzdělávání  
a výzkum 

        �    

kultura a zábava    � �  � � � �   
cestovní ruch             
sport a rekreace   �       �   
stravovací zařízení �  �  �  �   �   
obchod  � � � � � � �  �   
služby  � �   �    � �  
doprava          � �  
produkční a alternativní 
funkce 

     � �      

charakter/zaměření využití             
dlouhodobé � � � � � � � � � � � � 
dočasné       �      
sezónní             
jiný              

2. Rozsah území             

rozsáhlé území             
areál  � � � �  �  � � �  
samostatný objekt � �  �  �  � �   � 

3. Typ zásahu             

urbanistický    �  �  �  � � �  
krajinářský              
stavební/architektonický � � � � � � � � � � � � 
interiérový � � � �  �  � � � � � 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Míra zásahu             
intenzivní � �  � �     � �  
středně intenzivní   �    � �    � 
minimální      �   �    

5. Technologie             
odstranění technologií � � � � � � � � � � � � 
zachování technologií             

6. Komerční zájmy             
jako hlavní činnost � � �  � � � �  � � � 
jako vedlejší činnost   � � �  � � � �  � 
třetí strana  � �  � �    � �  
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Tabulka 12 — Analýza zkušeností konverzí v České republice: hodnocení a analýza vybraných objektů 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. Charakteristika nové funkce 
            

zachování původní funkce     �        
kategorie nových funkcí             

správa a administrativa     �     � � � 
zdravotnictví �            
bydlení a hromadná 
ubytovací zařízení 

  �          

výchovva, vzdělávání  
a výzkum 

  � �    � �    

kultura a zábava � � � �  � � � � �   
cestovní ruch  � � �         
sport a rekreace   �       �   
stravovací zařízení �  �  � �   � �   
obchod �    � �       
služby �            
doprava �    �     �   
produkční a alternativní 
funkce 

  �    �  � �  � 

charakter/zaměření využití             
dlouhodobé � � � � � � � � � � � � 
dočasné             
sezonní             
jiný              

2. Rozsah území             

rozsáhlé území   �     �     
areál � �   �  �  �  �  
samostatný objekt � � � � � � �  �  � � 

3. Typ zásahu             

urbanistický  � � �  �  �    �  
krajinářský         �     
stavební/architektonický � � � � � � �  �  � � 
interiérový � � �  � � �  �  � � 
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 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

4. Míra zásahu             
intenzivní �  �  �      �  
středně intenzivní   �  � �   �    
minimální  �  �   � �  �  � 

5. Technologie             
odstranění technologií �  �  � � �  � � � � 
zachování technologií  � � � �   �     

6. Komerční zájmy             
jako hlavní činnost �      �   �  � 
jako vedlejší činnost � � � � � �  � �    
třetí strana �  �  � �  �     
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Na základě provedené analýzy zkušeností realizovaných konverzí vybraných objektů 
průmyslového dědictví v České republice prostřednictvím rozboru případových studií, 
hodnocení a také kriteriální analýzy byly shrnuty následující závěry: 
1. Úspěšné příklady realizace konverzí jako formy zachování architektonických objektů 

průmyslového dědictví lze v dnešní době nalézt ve všech bývalých a současných 
průmyslových regionech České republiky. 

2. Mezi zkoumanými objekty převažují především průmyslové a technické stavby z druhé 
poloviny 19. až začátku 20. století.  

3. Konverze jako nová alternativní forma zachování průmyslových architektonických objektů 
začala být vnímaná v České republice na přelomu 20. a 21. století. 

4. Zachování původních funkcí formou jejich „reanimace“ a umožnění částečného nebo 
omezeného provozu není vnímáno jako vhodný program pro konverze. Výjimkou jsou 
objekty, u kterých tento přístup plní úlohy podnikatelských záměrů (např. pivovary, 
papírny apod.).    

5. Ve většině případů převažují konverze na multifunkční objekty. 
6. Mezi nejvíce populární kategorie veřejných funkcí patří kultura, administrativa, služby 

a obchod a také stravovací zařízení. 
7. Konverze z hlediska charakteru a zaměření využití má zpravidla dlouhodobý charakter. 
8. Pro většinu zkoumaných objektů je typická konverze nejen staveb samotných, ale i celých 

areálů, ve kterých se nacházejí. 
9. Co se týče typu zásahu, nejvíce rozšířenou formou je zásah stavební (architektonický) 

a také zásah do původního řešení interiérů. Zachování původního vnitřního členění prostor 
včetně řešení interiérů není v tomto případě respektováno. 

10. Ve většině případů charakter a míra zásahu je středně intenzivní nebo intenzivní 
s následným úplným nebo částečným odstraněním technologií. 

11. Komerční zájem a podnikatelské záměry nejsou zpravidla hlavním účelem nebo iniciativou 
konverze zkoumaných objektů, ale velice často figurují ve formě vedlejší činnosti.  
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9. Závěry disertační práce 

Tato disertační práce se zabývá aktuální problematikou zachování a nového využití 
architektonických objektů průmyslového dědictví z období 18. až začátku 20. století (které 
v současné době ztratily svoji funkčnost, jsou opuštěné a v chátrajícím stavu) formou jejich 
konverze a integrace nových nevýrobních funkcí. Průmyslová architektura 18. až začátku 
20. století je ukazatelem velkého skoku rozvoje inovativních technologií výstavby 
průmyslových staveb včetně vývoje a aplikace nových stavebních materiálů, a také výroby 
samotné – výrobních technologií, strojů atd. V tomto období se zrodila úplně nová progresivní 
generace architektury průmyslových a technických staveb, která korespondovala se všemi 
moderními technologiemi, novátorskými vizemi inženýrů a ambicemi podnikatelů. Je také 
důležité zmínit, že industriální éra vytvořila základy typologie, která ve značně míře platí i pro 
současnou průmyslovou architekturu. 
 
V průběhu zpracování disertační práce se podařilo v plné míře naplnit stanovené cíle, které 
jsou zaměřené především na komplexní zkoumání problematiky zachování a nového využití 
architektonických objektů průmyslového dědictví formou jejích konverze a integrace nových 
nevýrobních funkcí s následným vývojem univerzálního metodologického systému.  
 
V rámci úvodní části práce byl definován význam a aktuálnost výzkumu v oblasti problematiky 
zachování historických průmyslových objektů formou jejich konverze, byl stručně popsán stav 
současného poznání této problematiky a také uvedeny nejvýznamnější odborné organizace 
a instituce, a to nejen v České republice, které se zabývají problematikou ochrany a konverzí 
architektury průmyslového dědictví – tj. vědecké a výzkumné instituce, centra a organizace, 
neziskové organizace, spolky a další. Je důležité zmínit, že současný výzkum a praxe je 
orientovaná především na zkoumání urbanistických problémů, relevantních aspektů 
památkové péče a vhodných podmínek a trendů konverze. Současný výzkum se také věnuje 
problematice identifikace, evidence, mapování historických průmyslových objektů 
a popularizaci průmyslové turistiky. Problematika zkoumání základních typologických 
a funkčních charakteristik architektonických objektů průmyslového dědictví, včetně definice 
principů a aspektů konverze, hodnocení kapacit typologických charakteristik, vývoje 
jednotného systému nevýrobních funkcí a navrhování obecné metodologie konverze, ještě 
nebyla dostatečně a komplexně řešena. 
 
Dále byla provedena analytická práce, zaměřená na zkoumání základních charakteristik 
průmyslové architektury 18. až začátku 20. století s následujícími výstupy ve formě: 
— podrobného popisu tzv. evoluce průmyslové architektury a průmyslu jako takového; 
— rozpracování chronologického modelu vývoje průmyslové architektury a výrobních 

technologií, který zahrnuje přehled historie výstavby průmyslových staveb s definováním 
klíčových charakteristik pro každé období; 
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— identifikace a analýzy charakteristik a vlastností architektury průmyslového dědictví. 
 
Jak již bylo zmíněno, hlavní otázkou současnosti je budoucnost zachovaných průmyslových 
objektů z období 18. až začátku 20. století, které již dávno ztratily svoji původní funkčnost 
a potenciál pro další efektivní využití. Je důležité uvést, že zachování objektů formou jejich 
konverze s integrací nových nevýrobních funkcí velice těsně koresponduje se strategií 
udržitelného rozvoje, umožňuje vyřešit všechny aktuální problémy včetně zvýšení kvality života 
obyvatel, snížení deficitu veřejné infrastruktury a také ve značné míře implementovat 
požadavky památkové péče. Proto se další část disertační práce věnuje výhradně 
problematice zachování historických průmyslových staveb formou jejich konverze včetně 
zdůvodnění způsobu konverze jako přijatelného způsobu nového využití, a to z hlediska 
strategie udržitelného rozvoje a památkové péče. 
 
Následně byl proveden vývoj komplexního systému nevýrobních funkcí jako vhodného 
programu pro konverzi v souvislosti se současnými potřebami pro vytvoření kvalitní městské 
veřejné infrastruktury. Je důležité zmínit, že integrace nových nevýrobních funkcí kromě 
zachování objektu samotného ovlivňuje přínos v mnoha sférách včetně: 
— modernizace územního plánu (včetně lokalit s omezenými kapacitami); 
— zvýšení atraktivity objektu a lokality jako takové; 
— rozšíření nabídky a zpřístupnění služeb obecného zájmu; 
— zlepšení kvality života společnosti; 
— zlepšení vizuální ekologie v okolí objektu a navazující infrastruktury; 
— vytvoření nových turistických bodů (včetně globálního cestovního ruchu zaměřeného 

na průmyslovou turistiku); 
— vytvoření nových kapacit pro hospodářskou činnost; 
— vytvoření nových pracovních míst. 
 
Ve výsledku byl poprvé vyvinout komplexní systém nevýrobních funkcí, který zahrnuje definice 
základních funkcí, jejich klasifikaci a analýzu z hlediska jejich udržitelnosti. Mimo jiné byla také 
provedena analýza náročnosti integrace všech definovaných funkcí z hlediska flexibility 
typologického modelu, charakteru organizace vnitřních prostor a jejich provozu, charakteru 
probíhajících funkčních procesů a také aplikace dalších speciálních požadavků s následnou 
klasifikací v rámci následujících hodnotících kategorií:  
— přirozená integrace; 
— podmíněná integrace; 
— náročná integrace. 
 
V návaznosti na výše popsané výsledky byly definovány základní principy a aspekty konverze, 
a to v oblasti adaptability objektů průmyslového dědictví. Kromě toho byla provedena analýza 
přirozené kompatibility typologie průmyslových staveb a také charakteru intervence, tj. zásahů 
do původních charakteristik objektů, a také popsány administrativní a finanční aspekty 
konverze. Výstupy analýzy adaptabilnosti konstatují, že mezi nejadaptabilnější typy 
historických průmyslových objektů patří především etážovky a halové stavby, dále také 
řemeslnické dílny, strojovny, elektrárny a kotelny. Na základě provedené analýzy kompatibility 
byl definován model tzv. přirozené kompatibility typologie objektů průmyslového dědictví. 
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Cílovým a závěrečným výsledkem disertační práce bylo následné zpracovaní návrhu 
univerzální metodologie konverze, optimalizace systému hodnocení a přijetí řešení. Hlavním 
bodem, na kterém je založena struktura navržené metodologie, je definice základních metod 
konverze architektonických objektů průmyslového dědictví, které přímo souvisí s ukazatelem 
míry zachování objektu samotného ve vztahu k charakteru a formě zásahu (metoda 
rehabilitace a konzervace, metoda přirozené konverze a metoda intervence) a také návrh 
systému hodnocení a přijetí řešení. Závěrečnou fází návrhu metodologie konverze, 
optimalizace systému hodnocení a přijetí řešení je vývoj tzv. logického modelu konverze 
objektů průmyslového dědictví, který zahrnuje následující postupy:  
1. Příprava výchozích podkladů. 
2. Hodnocení současného stavu objektu, jeho adaptability a kapacit. 
3. Hodnocení adaptability a kapacit programu konverze. 
4. Analýza charakteru iniciativy a definice programu konverze. 
5. Zpracování studie proveditelnosti, včetně výběru a zdůvodnění metody konverze. 
6. Zpracování architektonické studie. 
7. Odborné posouzení. 
8. Zpracování výsledků odborného posouzení. 
9. Přijetí řešení – příprava realizace konverze. 
 
Kriteriální analýza vybraných případových studií (48 případů zahraničních a tuzemských 
zkušeností s konverzemi objektů) identifikuje současné trendy, názorně ukazuje rozmanitost 
implementovaných programů a také konstatuje, že kromě zachování objektu samotného, 
konverze ve výsledku tvoří nové trvale udržitelné kapacity veřejné infrastruktury. V neposlední 
řadě také zvyšuje obecnou kvalitu života, sociální a kulturní úroveň obyvatelstva, umožňuje 
zachovat tradice a tzv. historickou kontinuitu. 
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Příloha 1. Užité grafické znaky a symboly 

� částečné splnění podmínky; 
� plné splnění podmínky; 

 klíčové nebo navazující body; 
¢ udržitelné funkce; 
¢ kritéria, podmínky nebo kategorie (různé barvy, specifikováno průběžně 

v textu disertační práce); 
ã hodnocení obecného charakteru adaptability objektu: neadaptabilní objekty 

(viz tabulka 5); 
ãã hodnocení obecného charakteru adaptability objektu: těžko adaptabilní 

objekty (viz tabulka 5); 
ããã hodnocení obecného charakteru adaptability objektu: částečně adaptabilní 

objekty (viz tabulka 5); 
ãããã hodnocení obecného charakteru adaptability objektu: téměř úplně adaptabilní 

objekty (viz tabulka 5); 
ããããã hodnocení obecného charakteru adaptability objektu: zcela adaptabilní 

objekty (viz tabulka 5); 
s hodnocení možností pro potenciální využití neadaptabilních objektů prostřed-

nictvím jejich následné transformace: omezené možnosti pro využití objektu; 
p hodnocení možností pro potenciální využití neadaptabilních objektů prostřed-

nictvím jejich následné transformace: variabilní charakter využití – zaleží na 
konstrukčním a prostorovém řešení objektu; 

p hodnocení možností pro potenciální využití neadaptabilních objektů prostřed-
nictvím jejich následné transformace: široké možnosti pro využití; 

Ó hodnocení možností pro potenciální využití neadaptabilních objektů prostřed-
nictvím jejich následné transformace: využití objektu není možné; 

 O , průmyslové samostatné objekty; 
 A , průmyslové areály; 
 Ú , průmyslová území; 
 K , průmyslové krajiny; 
¢¢ průmysl: objekt, areál, území nebo krajina (viz obrázek 16); 

¢¢ osídlení (viz obrázek 16); 

¢¢ řeka (viz obrázek 16); 
 ¡ ¡ ¡ vazby průmyslu a osídlení (viz obrázek 16); 
 – – – doprava: hlavní silnice, železnice atd. (viz obrázek 16); 
ê období výstavby (vzniku) objektu; 
g program konverze ve formě: původní funkce vs. nová funkce/nové funkce; 
® období konverze. 
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Obrázek 34 Muzeum Inatura Natural Spectacle v Dornbirnu (původně strojírna): metoda 
intervence – intervence s malým podílem zásahu. 
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Obrázek 46 Bývalá lisovna řepkového oleje v Praze (nyní bytový dům): metoda intervence – 
intervence s výrazným podílem zásahu. 
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Příloha 4. Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

Tabulka 13 — Odvětvová klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) – výběr 

KÓD NÁZEV ČINNOSTI  

 

Sekce B – Těžba a dobývání 

05     Těžba a úprava černého a hnědého uhlí  
  05.1   Těžba a úprava černého uhlí 
    05.10 Těžba a úprava černého uhlí 
    05.10.1 Těžba černého uhlí 
    05.10.2 Úprava černého uhlí 
        
  05.2   Těžba a úprava hnědého uhlí 
    05.20 Těžba a úprava hnědého uhlí 
    05.20.1 Těžba hnědého uhlí, kromě lignitu 
    05.20.2   Úprava hnědého uhlí, kromě lignitu 
    05.20.3   Těžba lignitu 
    05.20.4   Úprava lignitu 
06     Těžba ropy a zemního plynu 
  06.1   Těžba ropy 
    06.10 Těžba ropy 
  06.2   Těžba zemního plynu 
    06.20 Těžba zemního plynu 
07     Těžba a úprava rud 
  07.1   Těžba a úprava železných rud 
    07.10 Těžba a úprava železných rud 
    07.10.1   Těžba železných rud 
    07.10.2   Úprava železných rud 
  07.2   Těžba a úprava neželezných rud  
    07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud 
    07.21.1    Těžba uranových a thoriových rud 
    07.21.2   Úprava uranových a thoriových rud 
    07.29 Těžba a úprava ostatních neželezných rud  
    07.29.1    Těžba ostatních neželezných rud 
    07.29.2    Úprava ostatních neželezných rud 
08     Ostatní těžba a dobývání 
  08.1   Dobývání kamene, písků a jílů  

    08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, 
sádrovce, křídy a břidlice 

    08.12 Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu 
  08.9   Těžba a dobývání j. n. 
    08.91 Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv 
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    08.92 Těžba rašeliny  
    08.93 Těžba soli 
    08.99 Ostatní těžba a dobývání j. n. 
        
09     Podpůrné činnosti při těžbě 
  09.1   Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu 
    09.10 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu 
  09.9   Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání 
    09.90 Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání 
        
Sekce C – Zpracovatelský průmysl 

10     Výroba potravinářských výrobků 
  10.1   Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 
    10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 
    10.12 Zpracování a konzervování drůbežího masa 
    10.13 Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa 
  10.2   Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů 
    10.20 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů 
  10.3   Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny  
    10.31 Zpracování a konzervování brambor 
    10.32 Výroba ovocných a zeleninových šťáv 
    10.39 Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny  
  10.4   Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků 
    10.41 Výroba olejů a tuků 
    10.42 Výroba margarínu a podobných jedlých tuků 
  10.5   Výroba mléčných výrobků  
    10.51 Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů 
    10.52 Výroba zmrzliny 
  10.6   Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků 
    10.61 Výroba mlýnských výrobků 
    10.62 Výroba škrobárenských výrobků 
  10.7   Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků 
    10.71 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 
    10.72 Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků  
    10.73 Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků 
  10.8   Výroba ostatních potravinářských výrobků 
    10.81 Výroba cukru 
    10.82 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek 
    10.83 Zpracování čaje a kávy 
    10.84 Výroba koření a aromatických výtažků 
    10.85 Výroba hotových pokrmů 

    
10.86 Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních 

potravin 
    10.89 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. 
  10.9   Výroba průmyslových krmiv 
    10.91 Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata 
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    10.92 Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu 
11     Výroba nápojů 
  11.0   Výroba nápojů 
    11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin 
    11.02 Výroba vína z vinných hroznů  
    11.03 Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín 
    11.04 Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů 
    11.05 Výroba piva  
    11.06 Výroba sladu 

    
11.07 Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod 

do lahví 
12     Výroba tabákových výrobků 
  12.0   Výroba tabákových výrobků 
    12.00 Výroba tabákových výrobků 
13     Výroba textilií  
  13.1   Úprava a spřádání textilních vláken a příze 
    13.10 Úprava a spřádání textilních vláken a příze 
  13.2   Tkaní textilií  
    13.20 Tkaní textilií  
  13.3   Konečná úprava textilií 
    13.30 Konečná úprava textilií 
  13.9   Výroba ostatních textilií 
    13.91 Výroba pletených a háčkovaných materiálů 
    13.92 Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů 
    13.93 Výroba koberců a kobercových předložek 
    13.94 Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků 
    13.95 Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů 
    13.96 Výroba ostatních technických a průmyslových textilií 
    13.99 Výroba ostatních textilií j. n. 
14     Výroba oděvů 
  14.1   Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků  
    14.11 Výroba kožených oděvů  
    14.12 Výroba pracovních oděvů 
    14.13 Výroba ostatních svrchních oděvů 
    14.14 Výroba osobního prádla 
    14.19 Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků  
  14.2   Výroba kožešinových výrobků 
    14.20 Výroba kožešinových výrobků 
  14.3   Výroba pletených a háčkovaných oděvů 
    14.31 Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků 
    14.39 Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů 
15     Výroba usní a souvisejících výrobků  

  
15.1   Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin; 

výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků 
    15.11 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin  
    15.12 Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků 
  15.2   Výroba obuvi  
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    15.20 Výroba obuvi  
    15.20.1 Výroba obuvi s usňovým svrškem 
    15.20.9 Výroba obuvi z ostatních materiálů 
16 

  
  Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a 

slaměných výrobků, kromě nábytku 
  16.1   Výroba pilařská a impregnace dřeva 
    16.10 Výroba pilařská a impregnace dřeva 

  
16.2   Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, 

kromě nábytku 
    16.21 Výroba dýh a desek na bázi dřeva  
    16.22 Výroba sestavených parketových podlah 
    16.23 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství 
    16.24 Výroba dřevěných obalů 

    
16.29 Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 

výrobků, kromě nábytku 
17     Výroba papíru a výrobků z papíru 
  17.1   Výroba buničiny, papíru a lepenky 
    17.11 Výroba buničiny 
    17.11.1 Výroba chemických buničin 
    17.11.2 Výroba mechanických vláknin 
    17.11.3 Výroba ostatních papírenských vláknin 
    17.12 Výroba papíru a lepenky 
  17.2   Výroba výrobků z papíru a lepenky 
    17.21 Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů 
    17.22 Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru 
    17.23 Výroba kancelářských potřeb z papíru 
    17.24 Výroba tapet 
    17.29 Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky 
18     Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 
  18.1   Tisk a činnosti související s tiskem 
    18.11 Tisk novin 
    18.12 Tisk ostatní, kromě novin 
    18.13 Příprava tisku a digitálních dat 
    18.14 Vázání a související činnosti 
  18.2   Rozmnožování nahraných nosičů  
    18.20 Rozmnožování nahraných nosičů  
19     Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů  
  19.1   Výroba koksárenských produktů 
    19.10 Výroba koksárenských produktů 
  19.2   Výroba rafinovaných ropných produktů  
    19.20 Výroba rafinovaných ropných produktů  
20     Výroba chemických látek a chemických přípravků 

  
20.1   Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, 

plastů a syntetického kaučuku v primárních formách 
    20.11 Výroba technických plynů 
    20.12 Výroba barviv a pigmentů 
    20.13 Výroba jiných základních anorganických chemických látek 
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    20.14 Výroba jiných základních organických chemických látek 

    
20.14.1 Výroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motorů a pro výrobu směsí 

a komponent paliv pro pohon motorů 
    20.14.9 Výroba ostatních základních organických chemických látek 
    20.15 Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin 
    20.16 Výroba plastů v primárních formách 
    20.17 Výroba syntetického kaučuku v primárních formách 
  20.2   Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků 
    20.20 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků 

  
20.3   Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, 

tiskařských barev a tmelů 

    
20.30 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, 

tiskařských barev a tmelů 

  
20.4   Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů 

a toaletních přípravků 
    20.41 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků 
    20.42 Výroba parfémů a toaletních přípravků 
  20.5   Výroba ostatních chemických výrobků 
    20.51 Výroba výbušnin 
    20.52 Výroba klihů  
    20.53 Výroba vonných silic  
    20.59 Výroba ostatních chemických výrobků j. n. 

    
20.59.1 Výroba metylesterů a etylesterů mastných kyselin pro pohon motorů 

a pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů 
    20.59.9 Výroba jiných chemických výrobků j. n. 
  20.6   Výroba chemických vláken 
    20.60 Výroba chemických vláken 
21 

  
  Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických 

přípravků 
  21.1   Výroba základních farmaceutických výrobků 
    21.10 Výroba základních farmaceutických výrobků 
  21.2   Výroba farmaceutických přípravků  
    21.20 Výroba farmaceutických přípravků  
22     Výroba pryžových a plastových výrobků 
  22.1   Výroba pryžových výrobků 
    22.11 Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik 
    22.19 Výroba ostatních pryžových výrobků 
  22.2   Výroba plastových výrobků 
    22.21 Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů 
    22.22 Výroba plastových obalů 
    22.23 Výroba plastových výrobků pro stavebnictví 
    22.29 Výroba ostatních plastových výrobků 
23     Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 
  23.1   Výroba skla a skleněných výrobků 
    23.11 Výroba plochého skla 
    23.12 Tvarování a zpracování plochého skla 
    23.13 Výroba dutého skla 
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    23.14 Výroba skleněných vláken 
    23.19 Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického 
  23.2   Výroba žáruvzdorných výrobků 
    23.20 Výroba žáruvzdorných výrobků 
  23.3   Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů  
    23.31 Výroba keramických obkládaček a dlaždic 

    
23.32 Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných 

výrobků 
  23.4   Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků  

    
23.41 Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro 

domácnost a ozdobných předmětů 
    23.42 Výroba keramických sanitárních výrobků 
    23.43 Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství 
    23.44 Výroba ostatních technických keramických výrobků 
    23.49 Výroba ostatních keramických výrobků 
  23.5   Výroba cementu, vápna a sádry 
    23.51 Výroba cementu 
    23.52 Výroba vápna a sádry 
  23.6   Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků 
    23.61 Výroba betonových výrobků pro stavební účely 
    23.62 Výroba sádrových výrobků pro stavební účely 
    23.63 Výroba betonu připraveného k lití 
    23.64 Výroba malt  
    23.65 Výroba vláknitých cementů 
    23.69 Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků  
  23.7   Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů  
    23.70 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů  
  23.9   Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n. 
    23.91 Výroba brusiv 
    23.99 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n. 
24     Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 

  
24.1   Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě 

pásky za studena), tváření výrobků za tepla   

    
24.10 Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě 

pásky za studena), tváření výrobků za tepla   
    24.10.1 Výroba surového železa, oceli a feroslitin 
    24.10.2 Výroba plochých výrobků (kromě pásky za studena) 
    24.10.3 Tváření výrobků za tepla   

  
24.2   Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících 

potrubních tvarovek 

    
24.20 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících 

potrubních tvarovek 

  
24.3   Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním 

oceli 
    24.31 Tažení tyčí za studena 
    24.32 Válcování ocelových úzkých pásů za studena 
    24.33 Tváření ocelových profilů za studena  
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    24.34 Tažení ocelového drátu za studena 
  24.4   Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů 
    24.41 Výroba a hutní zpracování drahých kovů 
    24.42 Výroba a hutní zpracování hliníku 
    24.43 Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu 
    24.44 Výroba a hutní zpracování mědi 
    24.45 Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů 
    24.46 Zpracování jaderného paliva 
  24.5   Slévárenství 
    24.51 Výroba odlitků z litiny 
    24.51.1 Výroba odlitků z litiny s lupínkovým grafitem 
    24.51.2 Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem 
    24.51.9 Výroba ostatních odlitků z litiny 
    24.52 Výroba odlitků z oceli 
    24.52.1 Výroba odlitků z uhlíkatých ocelí 
    24.52.2 Výroba odlitků z legovaných ocelí 
    24.53 Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů 
    24.54 Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů 
25 

  
  Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů 

a zařízení 
  25.1   Výroba konstrukčních kovových výrobků 
    25.11 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 
    25.12 Výroba kovových dveří a oken 

  
25.2   Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a 

zásobníků  
    25.21 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení 
    25.29 Výroba kovových nádrží a zásobníků 
  25.3   Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení 
    25.30 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení 
  25.4   Výroba zbraní a střeliva 
    25.40 Výroba zbraní a střeliva 

  
25.5   Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková 

metalurgie 

    
25.50 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková 

metalurgie 
  25.6   Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění 
    25.61 Povrchová úprava a zušlechťování kovů 
    25.62 Obrábění 
  25.7   Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků  
    25.71 Výroba nožířských výrobků 
    25.72 Výroba zámků a kování 
    25.73 Výroba nástrojů a nářadí 
  25.9   Výroba ostatních kovodělných výrobků 
    25.91 Výroba ocelových sudů a podobných nádob 
    25.92 Výroba drobných kovových obalů 
    25.93 Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin 
    25.94 Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity 
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    25.99 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 
26     Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 
  26.1   Výroba elektronických součástek a desek 
    26.11 Výroba elektronických součástek  
    26.12 Výroba osazených elektronických desek 
  26.2   Výroba počítačů a periferních zařízení 
    26.20 Výroba počítačů a periferních zařízení 
  26.3   Výroba komunikačních zařízení 
    26.30 Výroba komunikačních zařízení 
  26.4   Výroba spotřební elektroniky  
    26.40 Výroba spotřební elektroniky  

  
26.5   Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba 

časoměrných přístrojů 
    26.51 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů  
    26.52 Výroba časoměrných přístrojů 

  
26.6   Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických 

přístrojů 

    
26.60 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických 

přístrojů 
  26.7   Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení 
    26.70 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení 
  26.8   Výroba magnetických a optických médií 
    26.80 Výroba magnetických a optických médií 
27     Výroba elektrických zařízení 

  
27.1   Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických 

rozvodných a kontrolních zařízení 
    27.11 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů 
    27.12 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 
  27.2   Výroba baterií a akumulátorů  
    27.20 Výroba baterií a akumulátorů  

  
27.3   Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a 

elektroinstalačních zařízení  
    27.31 Výroba optických kabelů  
    27.32 Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n. 
    27.33 Výroba elektroinstalačních zařízení 
  27.4   Výroba elektrických osvětlovacích zařízení  
    27.40 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení  
  27.5   Výroba spotřebičů převážně pro domácnost 
    27.51 Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost 
    27.52 Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost 
  27.9   Výroba ostatních elektrických zařízení 
    27.90 Výroba ostatních elektrických zařízení 
28     Výroba strojů a zařízení j. n. 
  28.1   Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 

    
28.11 Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily 

a motocykly 
    28.12 Výroba hydraulických a pneumatických zařízení  
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    28.13 Výroba ostatních čerpadel a kompresorů 
    28.14 Výroba ostatních potrubních armatur 
    28.15 Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků 
  28.2   Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely 
    28.21 Výroba pecí a hořáků pro topeniště 
    28.22 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 

    
28.23 Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních 

zařízení 
    28.24 Výroba ručních mechanizovaných nástrojů 
    28.25 Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení 
    28.29 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. 
  28.3   Výroba zemědělských a lesnických strojů 
    28.30 Výroba zemědělských a lesnických strojů 
  28.4   Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů  
    28.41 Výroba kovoobráběcích strojů  
    28.49 Výroba ostatních obráběcích strojů 
  28.9   Výroba ostatních strojů pro speciální účely 
    28.91 Výroba strojů pro metalurgii 
    28.92 Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví 
    28.93 Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku 
    28.94 Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní 
    28.95 Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky 
    28.96 Výroba strojů na výrobu plastů a pryže 
    28.99 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. 
29     Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 
  29.1   Výroba motorových vozidel a jejich motorů 
    29.10 Výroba motorových vozidel a jejich motorů 
  29.2   Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů 
    29.20 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů 
  29.3   Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory 
    29.31 Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla 
    29.32 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 
30     Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 
  30.1   Stavba lodí a člunů 
    30.11 Stavba lodí a plavidel 
    30.12 Stavba rekreačních a sportovních člunů 
  30.2   Výroba železničních lokomotiv a vozového parku 
    30.20 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku 

  
30.3   Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících 

zařízení 

    
30.30 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících 

zařízení 
  30.4   Výroba vojenských bojových vozidel 
    30.40 Výroba vojenských bojových vozidel 
  30.9   Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n. 
    30.91 Výroba motocyklů 
    30.92 Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy 



 

 170 

    30.99 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. 
31     Výroba nábytku 
  31.0   Výroba nábytku 
    31.01 Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů 
    31.02 Výroba kuchyňského nábytku 
    31.03 Výroba matrací 
    31.09 Výroba ostatního nábytku 
32     Ostatní zpracovatelský průmysl 
  32.1   Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků 
    32.11 Ražení mincí 
    32.12 Výroba klenotů a příbuzných výrobků 
    32.13 Výroba bižuterie a příbuzných výrobků 
  32.2   Výroba hudebních nástrojů 
    32.20 Výroba hudebních nástrojů 
  32.3   Výroba sportovních potřeb 
    32.30 Výroba sportovních potřeb 
  32.4   Výroba her a hraček 
    32.40 Výroba her a hraček 
  32.5   Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb 
    32.50 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb 
  32.9   Zpracovatelský průmysl j. n. 
    32.91 Výroba košťat a kartáčnických výrobků 
    32.99 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.  
33     Opravy a instalace strojů a zařízení 
  33.1   Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení 
    33.11 Opravy kovodělných výrobků 
    33.12 Opravy strojů 
    33.13 Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení 
    33.14 Opravy elektrických zařízení 
    33.15 Opravy a údržba lodí a člunů 
    33.16 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí 
    33.17 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.  
    33.17.1 Opravy a údržba kolejových vozidel 

    
33.17.9 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. 

kromě kolejových vozidel 
    33.19 Opravy ostatních zařízení 
  33.2   Instalace průmyslových strojů a zařízení 
    33.20 Instalace průmyslových strojů a zařízení 
        

Sekce D – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 

35     Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 
   35.1   Výroba, přenos a rozvod elektřiny 
    35.11 Výroba elektřiny  
    35.12 Přenos elektřiny  
    35.13 Rozvod elektřiny  
    35.14 Obchod s elektřinou  
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  35.2   Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí 
    35.21 Výroba plynu 
    35.22 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí 
    35.23 Obchod s plynem prostřednictvím sítí 
  35.3   Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu  
    35.30 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu 
    35.30.1 Výroba tepla 
    35.30.2 Rozvod tepla 
    35.30.3 Výroba klimatizovaného vzduchu 
    35.30.4 Rozvod klimatizovaného vzduchu 
    35.30.5 Výroba chladicí vody 
    35.30.6 Rozvod chladicí vody 
    35.30.7 Výroba ledu 
    
Sekce H – Doprava a skladování 

49     Pozemní a potrubní doprava 
  49.1   Železniční osobní doprava meziměstská 
    49.10 Železniční osobní doprava meziměstská 
  49.2   Železniční nákladní doprava 
    49.20 Železniční nákladní doprava 
  49.3   Ostatní pozemní osobní doprava  
    49.31 Městská a příměstská pozemní osobní doprava 
    49.32 Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem 
    49.39 Ostatní pozemní osobní doprava j. n. 
    49.39.1 Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava 
    49.39.2 Osobní doprava lanovkou nebo vlekem 
    49.39.3 Nepravidelná pozemní osobní doprava 
    49.39.9 Jiná pozemní osobní doprava j. n. 
  49.4   Silniční nákladní doprava a stěhovací služby 
    49.41 Silniční nákladní doprava 
    49.42 Stěhovací služby 
  49.5   Potrubní doprava 
    49.50 Potrubní doprava 
    49.50.1 Potrubní doprava ropovodem 
    49.50.2 Potrubní doprava plynovodem 
    49.50.9 Potrubní doprava ostatní 
50     Vodní doprava 
  50.1   Námořní a pobřežní osobní doprava 
    50.10 Námořní a pobřežní osobní doprava 
  50.2   Námořní a pobřežní nákladní doprava 
    50.20 Námořní a pobřežní nákladní doprava 
  50.3   Vnitrozemská vodní osobní doprava 
    50.30 Vnitrozemská vodní osobní doprava 
  50.4   Vnitrozemská vodní nákladní doprava 
    50.40 Vnitrozemská vodní nákladní doprava 
51     Letecká doprava 
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  51.1   Letecká osobní doprava 
    51.10 Letecká osobní doprava 
    51.10.1 Vnitrostátní pravidelná letecká osobní doprava 
    51.10.2 Vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava 
    51.10.3 Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava 
    51.10.4 Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava 
    51.10.9 Ostatní letecká osobní doprava 
  51.2   Letecká nákladní doprava a kosmická doprava 
    51.21 Letecká nákladní doprava 
    51.22 Kosmická doprava 
52     Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 
  52.1   Skladování 
    52.10 Skladování 
  52.2   Vedlejší činnosti v dopravě 
    52.21 Činnosti související s pozemní dopravou  
    52.22 Činnosti související s vodní dopravou  
    52.23 Činnosti související s leteckou dopravou  
    52.24 Manipulace s nákladem 
    52.29 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě 
53     Poštovní a kurýrní činnosti 
  53.1   Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence 
    53.10 Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence 
  53.2   Ostatní poštovní a kurýrní činnosti 
    53.20 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti 
    
    
    

 



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Oleg Fetisov, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2019 


