
V hlavní roli industriální prostor… Kulturní 
a komunitní využití průmyslového dědictví
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Opuštěné průmyslové objekty a areály se stále častěji stávají inspirujícím prostorem 
pro nové kulturní a komunitní iniciativy. Trend dříve známý z mnoha světových velkoměst 
se nyní i u nás prosazuje jako důležitá součást městského strategického plánování 
a ovlivňuje sociální klima i celkovou kvalitu prostředí dotčených lokalit.

Průmyslové regiony byly významnými oblastmi ekonomického vývoje po celá staletí. 
v dnešním digitálním věku již často opuštěná území představují nejen hmotné kulturní 
dědictví, ale také místa důležitých společenských vazeb a tradic spojených s již téměř 
zaniklými dělnickými profesemi. Likvidace pozůstatků průmyslové éry tak znamená též 
přerušení vztahu lokálních obyvatel k danému místu, dlouhodobě budovaná spojení mizí.

Právě opětovné využití bývalých továren, skladů a dílen poskytuje nejen nový 
prostor, ale zároveň může sehrát důležitou roli v hospodářské obnově chátrajících 
a upadajících oblastí. Kontinuita, kterou další využití industriálního objektu pro místní 
komunitu znamená, může společenství poskytovat psychologickou stabilitu v době, kdy 
čelí náhlému ukončení dlouhodobých ekonomických zdrojů a nezaměstnanosti, s novou 
funkcí navíc přichází i nový ekonomický potenciál.

Kreativní oživování nevyužívaných průmyslových staveb a obnova místních 
sociálních vazeb se nyní stává společenským zájmem a předmětem aktivit občanských 
iniciativ i soukromého sektoru. Myšlenka nového využití těchto objektů ke kulturním 
účelům ale není nová. vyprázdněné prostory bývalých industriálních areálů se u nás 
zaplňovaly výstavami, hudebními, tanečními a divadelními performancemi již 
od sedmdesátých let minulého století. Participativní a iniciační aktivity umělců – prvních 
průkopníků, kteří se nebáli prázdných a nehostinných prostor – odhalily skryté kouzlo 
starých továren a jejich neopakovatelnou atmosféru dokázaly přiblížit veřejnosti. 
undergroundové site specific projekty té doby jsou již nedílnou součástí naší kulturní 
historie. Často se tyto aktivity staly iniciačním impulsem pro další rozvoj opuštěné oblasti 
i přilehlého území.

v současnosti úspěšně rehabilitované průmyslové objekty a areály posilují 
svá postavení jako centra vzdělávání, kultury a inovace a stávají se ekonomickým 
i sociálním motorem lokalit. Specifické velkoobjemové prostory průmyslových provozů, 
které jsou často dobře prosvětlené či naopak úplně bez denního osvětlení, vybízí 
k přeměně na koncertní, divadelní i přednáškové sály, ateliéry, galerie a kluby. adaptace 
bývalých výroben a skladů se tak stává přirozenou součástí udržitelného města, i když 
bohužel při některých příliš rozsáhlých rekonstrukcích přicházíme nenávratně o to 
nejcennější – jejich industriální syrovost, opravdovost a působivost. také nové přístupy 
k městskému urbanismu svým respektováním tradiční společenské funkce veřejného 
prostoru podporují úsilí o znovuotevření dříve nepřístupných industriálních zón a objevují 
tak nová území pro setkávání místních komunit. Zároveň rozvoj dobrovolnických 
aktivit, crowdsourcingové projekty, mobilizace kultury, která je více propojená s domácí 
komunitou, používání nových informačních technologií, posilující role designu jako 
prostředníka mezi veřejnými investicemi a volným trhem – to všechno jsou další 
činitelé napomáhající současnému rozmachu projektů s kulturní či volnočasovou náplní 
v bývalých průmyslových objektech a jejich nejbližším okolí.

Památky, gesta i komerční vějičky
BenjaMin Fragner

transformace opuštěných industriálních prostorů málokdy proběhnou přímočaře, a jen 
zřídka na první pohled s předvídatelným vyústěním.

Kdo by si v září 1996 v chátrajícím brněnském průmyslovém areálu při tehdy spíš 
demonstrativně pojaté akci „kulturní výběr pro vaňkovku“ pomyslel, co bude z továrny 
Friedricha Wanniecka. Spontánní, pro tu dobu přelomová vize kulturního a komunitního 
využití oddalovala zánik. Za několik let demolice většiny historicky cenných staveb 
uvolnila místo komerčnímu obchodnímu centru. Přesto však – bezesporu i díly aktivitám, 
které zde probíhaly – alespoň pár zajímavých objektů zůstalo zachováno, sídlí tam 
umělecká galerie, pro připomínku torza někdejších kulturních ambicí a představ o jiném 
využití této části města.

nebo když se koncem roku 1999 během mezinárodního divadelního festivalu 4 + 4 
dny v pohybu otevřely haly bývalého ČKd v Pernerově ulici v pražském Karlíně. Bylo by 
těžké si představit, že ze syrových, opuštěných míst po zaniklé výrobě, z chrámového 
prostoru bývalé kotlárny (kde tehdy probíhaly site specific performance, alternativní 
výstavní projekty a koncerty) jednou vzniknou až asepticky vypulírované nakladatelské 
kanceláře a redakční sál novodobé továrny na informace.

Zůstaly však původní konstrukce a velkorysé prostory, jako materializovaná 
paměť těchto míst, přetrvala s nimi víceznačnost, posílená konfrontací původního 
a současného užití.

v začátcích šlo jistě víc o objevování neznámého a dosud zapovězeného terénu, 
o zvědavost a experiment, a především o nové možnosti, které uvolněné industriální 
objekty představovaly. vlastně teprve až se do nich vstoupilo, vznikl skutečný důvod 
se jimi vážněji zabývat, se vší naléhavostí vynikla jedinečnost, nezaměnitelná atmosféra, 
s architekturou často až bizarního setkání technických prvků a reprezentativních 
výtvarných motivů, se stopami opotřebení, míjejícího času, zaniklých činností.

teprve později a až následná zkušenost potvrzuje, na co upozorňují výzkumy 
a rozvojové projekty pro bývalé průmyslové regiony. Místa zprvu objevovaná alternativní 
kulturní scénou mají sílu být katalyzátorem mnohem pragmatičtějších cílů. to, co bývalo 
zatíženo předsudky, už přitahuje většinový zájem a oživuje vnímavost k prostředí pro 
život a lokální historii. napomáhají zviditelnit novým projektům.

ve výsledku často bez přímé souvislosti a mnohdy i v protikladu k prvotním ambicím 
a uměleckým intervencím. nyní spíš součást populárního vkusu a obchodní taktiky. 
Průmyslovým památkám – a kulturním či občanským aktivitám kolem nich – je tak 
občas přisouzena i role prostředníka při prosazování rozsáhlejších projektů regenerace 
území. (Známe to ale zatím spíš ze zahraničí – u nás by se tomu mohly s jistými rozpaky 
blížit pražský Karlín či Holešovice, v odlišné rovině pak ostravská dolní oblast vítkovice). 
a jindy se zase stávají čímsi jako píár značkou, mediální ikonou při prezentování 
developerských plánů.

neboť se naplňuje oblíbený citát, že „individualizovaný, dramaticky působivý 
industriální prostor, s jedinečnou historií a neopakovatelným charakterem může být 
i obchodním artiklem, konkurenční výhodou“.

Přiložená mapka České republiky s přehledem kulturního a komunitního využití 
industriálních staveb může posloužit základní orientaci ve značně pestrém a různorodém 
terénu. Připomíná i areály spjatých s aktivitami, které už sice nepokračují, bylo by ale 
škoda je zapomenout.

Tato dokumentární sonda by chtěla odpovědět 
na následující otázky:
jaké možnosti poskytuje industriální architektura pro umělecké záměry, 
společenské akce a kulturní iniciativy? 

jaký je vliv těchto ohnisek na další rozvoj lokalit?

jaká byla hlavní motivace zakladatelů a co se podařilo naplnit?

jak je přetvářena původní architektura?

není adaptace někdy spíše destrukcí?

a proč jsou tato místa přitažlivá?

je to ukázka, že není svět jenom na jedno použití, a je to vlastně i taková 
antivandalská osvěta, že se věci nemají rozmlátit, rozbít, rozkopat, ale že lze 
s nimi dál pracovat.

— Roman ČeRník

Myslím, že nikdo z generací před námi neuvažoval tak, že teď tady něco 
udělám a ty generace po nás, ty budou koukat, co jsme udělali. ony to 
udělaly, jak nejlíp uměly a to, co bylo opravdu kvalitní, zkrátka na další 
generace přešlo. 

— Filip HoRaTscHke

obsazování továren a prostorů, které nikdo nechce, je důkazem toho, 
že v kultuře nejsou peníze a intelektuálové jsou vlastně na útěku zase 
do jeskyní a prostorů, v nichž nikdo jiný nechce být.

— ivan meČl

Má smysl se starým budovám věnovat. Postavit nové můžeme vždycky, 
ale vrátit to staré už ne.

— lukáš ŽďáRský

Samotný prostor industriálních objektů provokuje k větší zcitlivěnosti 
a pocitu, že prostor sám nabízí určitá témata a začnete si toho všímat, 
není to jako u filmařů, prostor není pouze kulisa situace, ale sám mluví 
a chce něco říct.

— Tomáš ŽiŽka

Film i mapa jsou rovněž přístupné na vcpd.cvut.cz/industrialy

oživování opuštěných továren tak již dávno není pouze doménou alternativního 
umění. Projekty multifunkčních center v původně industriálních budovách jsou dnes 
vyústěním propojování veřejných investic a soukromé podnikatelské iniciativy, které ještě 
v minulé dekádě nebylo obvyklé. Crowdfundingová revoluce, vznik online komunit a dobře 
promyšlené marketingové strategie dávají šanci novým smělým nápadům a vytvářejí tak 
další příležitosti k proměně industriálních území.

Co všechno je třeba, aby se zdevastované tovární komplexy staly opět živou oblastí, 
místem kvalitních veřejných prostranství, kulturním centrem a útočištěm malých firem 
zaplněných lidmi, kteří nehledají sterilní kanceláře, ale místa vhodná k tvorbě?

v posledním desetiletí je možné vysledovat různé modelové přístupy k revitalizaci 
opuštěných průmyslových budov a areálů: mění se způsoby financování, výše nákladů, 
přístup vedení měst k územnímu plánování, úloha designu a sdílených služeb. různá je 
míra stavebních zásahů i vklad investorů.

neměnná je ovšem nesmírně důležitá role iniciátorů takových projektů.
ani dobře zacílená facebooková kampaň a pečlivě koncipovaný projekt 

na crowdfoundingovém portálu ještě nezaručuje úspěch.
je velice důležité, aby byl celý proces proměny spjatý nejen s konkrétním projektem 

a jasnou vizí do budoucna, ale také s inspirující motivací tvůrců projektu a s jejich 
angažovaností ve spolupráci s budoucími uživateli a místní komunitou. důležitá je 
dobře čitelná iniciativa, péče, pravdivost. Povzbuzující úsilí někoho, kdo pečuje o objekt 
a o myšlenku na jeho záchranu.

Úloha iniciátorů vyžaduje hodně sil nejen na začátku, ale i v dalších etapách 
dočasných i trvalých projektů, nezávisle na výši vstupní investice. rozhodující je silná 
vize, jejíž dosažení je reálné. Při minimální investici je z pohledu záchrany průmyslového 
dědictví jistě plusem zachování autenticity prostoru bez razantních stavebních zásahů, 
problémem ale bývá dlouhodobá ekonomická udržitelnost takového projektu. (i když 
inspirativní příklady vytvoření dobře fungujících městských kulturních zón v chátrajících 
industriálních areálech za využití minimálních prostředků známe ze zahraničí, i ony jsou 
postupně vystaveny tlakům tržního mechanismu). v každém případě ale přináší oživení 
zpustlého prostoru a zkvalitnění daného lokálního prostředí. u permanentních projektů 
se jejich autoři v ekonomické oblasti potýkají se stejnými problémy, jako zakladatelé 
rychle se rozrůstajících firem, navíc řeší problémy se stavební udržitelností budov při 
zachování památkových hodnot areálu a specifika spojená s provozováním kulturního 
či komunitní centra.

Přes různá úskalí, která tyto projekty provázejí, jsou současné adaptace 
industriálního dědictví na novou funkci důležitou součástí kulturního života měst a obcí, 
ve kterých vznikají a otevírají nové možnosti rozvoje území.

a jaká je v tomto procesu úloha umělců a architektů?
umění je aktérem, který hledá nové způsoby komunikace s lokální komunitou, rozvíjí 

občanský rozměr poznání. a do detailu propracované, citlivé architektonické řešení 
pomáhá propojit minulost s přítomností, obnovit identitu místa a umožňuje tak vznik 
unikátních kulturních a komunitních center, které svým významem často přesahují 
hranice regionu.

doplňují ji odkazy na literaturu a informace o citovaných stavbách (především hesla 
veřejně přístupné databáze Industriální topografie výzkumného centra průmyslového 
dědictví Fa Čvut a dostupné webové stránky zmíněných klubů, galerií, zřizovatelů či 
provozovatelů kulturních a komunitních zařízení).

Přehled vznikl jako součást Studentské grantové soutěže na Fakultě architektury 
Čvut, sledoval prostorová a architektonická hlediska využití opuštěných průmyslových 
staveb pro různé kulturní a komunitní účely, také ekonomické a technické limity, rozdílné 
přístupy institucí a osobní motivace lidí, kteří některé projekty iniciovali a prosazovali. 
jejich zkušenost zachycuje dokumentární záznam osobních výpovědí na přiloženém dvd 
a na webových stránkách vcpd.cvut.cz/industrialy.

Seznam je to jistě neúplný, zachycuje především aktuální výběr, konečně téma je příliš 
proměnlivé a nesnadno uchopitelné. Účelem bylo zachytit stav, kdy už bude „industriál“ 
po desetiletích obdivu, zatracování i seriózního bádání a úspěšných i problematických 
konverzích jen těžko považován za něco neznámého, teprve objevovaného, překvapivého, 
jako v devadesátých letech.

také proto nevystačí spoléhat na pocity zadostiučinění, když se za jakoukoliv 
cenu podaří odvrátit demolici či likvidaci památky. je ale stále obdivuhodné, jak právě 
umělecké intervence – a platí to dál – spontánně mobilizují zájem o opuštěná, ohrožená 
a devastovaná místa, a bývají pro jejich vtažení do života úspěšnější, než k tomu 
zřizovaná profesionální pracoviště.

až budete probírat jednotlivé příklady, lze jen doporučit víc než kdy jindy rozlišovat, 
jsou-li současné aktivity – umělecké, kulturní a komunitní – trvalejší, nebo zda 
představují jednorázový, časově limitovaný akt, spíš provokující umělecké gesto, přesto 
ale s cílem vystihnout jedinečné hodnoty a podpořit jejich uchování, záchranu. anebo 
do jaké míry naopak převáží prvoplánová účelová exploatace historického prostředí, 
s architekturou recyklovanou pokleslými úpravami, jak pro reklamní slogan: jen přilákat 
a přečkat, než přijde jiná móda.

Mění se obsah i forma využití, není se co divit, že nepostrádají ambivalence 
a kličkování mezi kulturními a komerčními pohnutkami. Seznam ovšem zahrnuje 
jen zlomek z množství objektů průmyslového dědictví, které stále představují 
nenaplněnou výzvu.

Podstatnými ale zůstávají otázky smyslu podobných aktivit. tedy zachování 
věrohodnosti transformace industriálu pro novou, i když často jen dočasnou funkci.
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5
Industra
Mrazírny Brno
Brno-trnitá
industrabrno.cz

6
Mosilana Hub brno
david Hecht, textilní továrna
Brno-trnitá
mosilanahub.cz

7
slévárna Vaňkovka / adam Gallery
Strojírna a slévárna Friedrich Wannieck 
und Philip jellinek
Brno-trnitá
vankovka.cz / adamgallery.cz

8
Pivovar broumov
Měšťanský pivovar
Broumov

9
Kulturní klub C. k. solnice
C. k. solní sklad a sklad koněspřežné železnice
České Budějovice 1

10
Klub Fabrička
jitona
Český Krumlov-Latrán
fabrickaklub.cz

11
egon schiele art Centrum
Měšťanský pivovar
Český Krumlov-vnitřní Město
schieleartcentrum.cz

12
Kulturní centrum pivovar domažlice
Měšťanský pivovar
domažlice-týnské Předměstí

13
Muzeum Vápenka
vápenka
Horní Maršov-Horní albeřice
veselyvylet.cz

14
Městská knihovna
Přádelna bavlny richarda anningera
Hradec Králové
knihovnahk.cz

15
Kotelna 2006
Feigl & Widrich, barevna a apretura
Chrastava

16
džunderground
jiří Beneš, automatický mlýn janderov
Chrudim-Chrudim ii
facebook.com/dzuderground

17
Muzeum každodennosti
Pivovar a sladovna Ústavu šlechtičen
Chříč
pivovarchric.cz

21
uhelný mlýn
Železárny Libčice a. s.
Libčice nad vltavou
uhelnymlyn.cz

22
Galerie a klub Hůlka
joseph Philipp Schmidt, tkalcovna sukna
Liberec ii-nové Město

23
zauhlovačka
ignaz ginzkey a Co., výroba koberců
Liberec XXX-vratislavice nad nisou
facebook.com/zauhlovacka

24
Pivovar lobeč
dr. rudolfa Cicvárka parostrojní pivovar v Lobči
Lobeč
lobec.cz

25
továrna Mastných
vincenc Mastný, mechanická tkalcovna
Lomnice nad Popelkou
tovarna-mastnych.eu

26
Galerie benedikta rejta
Spolkový měšťanský pivovar
Louny
gbr.cz

27
Mediathéka a komunitní centrum
Kotelna
Mokrá-Horákov

28
Fabric
ostrak, a. s.
ostrava-Moravská ostrava a Přívoz
fabric.cz

29
Provoz Hlubina
důl Hlubina
ostrava-Moravská ostrava
provoz.net

30
trojhalí Karolina
elektrocentrála koksovny Karolina
ostrava-Moravská ostrava
trojhali.cz

31
Multifunkční aula Gong
Plynojem vítkovických železáren
ostrava-vítkovice
dolnivitkovice.cz/gong

32
automatické kulturní mlýny
Pardubické válcové mlýny Bratři Winternitzové
Pardubice i-Bílé Předměstí
divadlo29.cz

33
Centrum stavitelského dědictví ntM
Klášterní pivovar a sladovna
Plasy
ntm.cz/csd

34
Papírna Plzeň
Papírna akciové společnosti v Praze
Plzeň 2-Slovany, východní Předměstí
papirnaplzen.cz

40
Muzeum Kampa
Sovovy mlýny
Praha 1-Malá Strana
museumkampa.cz

41
Galerie Jiří Švestka
justic a rábl, továrna nákrčníků
Praha 1-nové Město

42
tiskárna
nakladatelství a tiskárna jos. r. vilímek
Praha 1-nové Město

43
divadlo Ponec
rudolf Stabenow, kovové zboží
Praha 3-Žižkov
divadloponec.cz

44
nnŽ / 1435 mm / terminal b
nákladové nádraží Žižkov
Praha 3-Žižkov
nakladovenadrazizizkov.com
nadrazi.nfa.cz

45
MeetFactory
Skladiště sklárny josef inwald
Praha 5-Smíchov
meetfactory.cz

46
radlická kulturní sportovna
drážní sklad Buštěhradské dráhy
Praha 5-Smíchov
kulturnisportovna.cz

56
Karlin studios
dílny ČKd
Praha 8-Karlín
futuraproject.cz/karlin-studios

57
negrelliho viadukt
negrelliho viadukt
Praha 8-Karlín
viaduktkreativni.cz

58
trafačka
teslova rozvodna a měnírna v Libni
Praha 9-Libeň
trafogallery.cz

59
Hala C
aero, továrna letadel
Praha 9-vysočany

60
Pragovka
junkers-Werke / auto Praga
Praha 9-vysočany
pragovka.com

61
Petrohradská 1.2.3
Mlýn a pekárna Karla a Hedviky Müllerových
Praha 10-vršovice
petrohradskakolektiv.com

62
stará vodárna
vodárna
Praha-nebušice
facebook.com/stara.vodarna

35
světovar
Český plzeňský pivovar (Světovar)
Plzeň 2-Slovany, východní Předměstí

36
dePO2015
Ústřední dílny elektrických podniků
Plzeň 3-jižní Předměstí
depo2015.cz

37
Moving station
Železniční stanice Plzeň Říšské Předměstí
Plzeň 3-jižní Předměstí
johancentrum.cz

38
Plzeň zastávka
Železniční stanice Plzeň zastávka
Plzeň 3-jižní Předměstí
plzenzastavka.cz

39
Kokpit kafé
Zengrova transformační stanice
Praha 1-Malá Strana
kokpitkafe.tumblr.com

47
Čistička
Kanalizační čistírna
Praha 6-Bubeneč

48
Centrum současného umění dOX
továrna na stroje rossemann & Kühnemann
Praha 7-Holešovice
dox.cz

49
Holešovický pivovar
První pražský měšťanský pivovar
Praha 7-Holešovice

50
Jatka78 / trafačka
Ústřední jatka a dobytčí trh
Praha 7-Holešovice
jatka78.cz
trafogallery.cz

51
la Fabrika
Karel Bendelmayer, slévárna umělecké litiny
Praha 7-Holešovice
lafabrika.cz

52
MeatFactory
josef jeřábek, továrna uzeného zboží
Praha 7-Holešovice

68
trafostanice
elektrárna města tábora
tábor
transforma.cz

69
armaturka
továrna na armatury Schäffer & Budenberg
Ústí nad Labem-centrum
armaturka-usti.cz

70
Hornický skanzen Mayrau
důl Mayrau
vinařice
mayrau.omk.cz

71
Pivovar Vojkov
Panský pivovar
vojkov

72
Perla
Papírna gottlieb Haase synové
vrané nad vltavou
divus.cc

73
dalibor
továrna na piana a pianina dalibor
Zákolany

74
Muzeum starých strojů
vonwiller a spol., továrna na sukna
Žamberk
starestroje.cz

75
Chrám chmele a piva
Sklad a balírna chmele firmy Pfister & Wüstl
Žatec
chchp.cz

76
Galerie Kotelna
johann Liebieg & Co., přádelna bavlny
Železný Brod

Bíle jsou označeny aktivity, které již neexistují. 
jelikož se kulturní scéna stále proměňuje, výběr 
může být pouze ilustrativní – platforma industriální 
stopy ve spolupráci s výzkumným centrem 
průmyslového dědictví Fa Čvut proto uvítá 
doplnění informací → info@industrialnistopy.cz
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1
Jizerskohorské technické muzeum
Karl Bienert jun., odpadová přádelna
Bílý Potok
muzeumjizerky.cz

2
bajkazyl brno
Železniční stanice Brno hlavní nádraží
Brno-město
bajkazylbrno.cz

3
Malá amerika
Skladiště nákladového nádraží Severní dráhy 
císaře Ferdinanda
Brno-Staré Brno
mala-amerika.cz

4
the distillery social reactor
Bratři deutschové, výroba lihových nápojů, 
ovocných šťáv a octa
Brno-Staré Brno
socialreactor.eu

18
zbiroh station
Železniční stanice Zbiroh
Kařez
facebook.com/zbirohstation

19
Kladno-Koněv
vojtěšská huť
Kladno
kladno-konev.blogspot.cz

20
Černokostelecký zájezdní pivovár
vrchnostenský pivovar
Kostelec nad Černými Lesy
pivovarkostelec.cz

63
dřevák
drážní sklad České západní dráhy
Řevnice
bioblues.cz

64
Galerie Kotelna
Kotelna
Říčany
galeriekotelna.cz

65
Centrum sklářského umění
Sklářská huť František
Sázava
cestyskla.cz

66
Kolora01
Franz Schmitt, přádelna a tkalcovna bavlny
Semily-Podmoklice
kolora01.webnode.cz

67
Galerie benzinka
Čerpací stanice
Slaný
benzinka.ooz.hu

53
Mecca Club Prague
továrna železného nábytku ignaz gottwald
Praha 7-Holešovice
mecca.cz

54
továrna
továrna na stroje a formy, ing. josef Polak
Praha 7-Holešovice
facebook.com/tovarnadelnicka

55
Vnitroblock
Bendelmayer a Červenka, umělecká slévárna
Praha 7-Holešovice
facebook.com/vnitroblock
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