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Opustené priemyselné areály predstavujú aktuál-
ny, konkrétny a  závažný interdisciplinárny problém 
ekonomickej, ekologickej, spoločenskej, technickej 
oblasti a oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Ne-
gatívny dôsledok sa dotýka predovšetkým bezpro-
stredného okolia areálov, avšak má významný a ne-
zanedbateľný vplyv aj na celkový obraz mesta, často 
s regionálnym dosahom. Pritom tieto lokality pred-
stavujú veľký, v našich podmienkach dosiaľ neobja-
vený potenciál pre mesto, najmä z hľadiska kontaktu 
s  jestvujúcou urbanistickou štruktúrou, mnohokrát 
v  dotykovej polohe s  centrálnou či  obytnou zónou, 
avšak najmä z  hľadiska jestvujúcej dopravnej ob-
sluhy, technickej infraštruktúry, areálovej zástav-
by,  racionálneho usporiadania organizačnej schémy 
a podobne. Aj napriek overeným skúsenostiam zo za-
hraničia i  z menších domácich realizácií sa súčasné 
tendencie novej výstavby nezaoberajú možnosťami 
revitalizácie rozsiahlych území, vzhľadom na  to, že 
riziká výrazne prevyšujú ich potenciál.

Potenciál opustených priemyselných areálov
• Územná rezerva pre ďalší stavebný rozvoj mesta 

predstavuje jeden z najvýznamnejších potenciálov 
opustených priemyselných areálov. Územnou re-
zervou sa v tomto prípade rozumie celková plocha 
opusteného alebo neefektívne využívaného prie-
myselného areálu vrátane vlastnej územnej rezer-
vy a hygienických ochranných pásem.

• Možnosť využitia a  uprednostnenia intenzívneho 
využitia mesta pred extenzívnym využitím spočíva 
vo fyzickom a funkčnom zahusťovaní jestvujúcich 
urbanistických štruktúr, respektíve opustených 
priemyselných areálov, prednostne pred extenzív-
nym narastaním sídel a s ním súvisiacim záberom 
poľnohospodárskej pôdy. V týchto územiach mož-
no dosiahnuť vysoké hodnoty zvýšenia efektivity 
využitia plôch a  územných rezerv mesta, rovnako 
tak aj využitie areálov na iný ako pôvodný účel.

• Možnosť nového funkčného využitia jestvujúcich 
objektov je prípustná po predchádzajúcom zabez-
pečení optimálnych podmienok potrebných pre 
nový konkrétny účel, najmä zo stavebno-technic-
kého hľadiska a  z hľadiska dispozičného riešenia. 
Súčasne je potrebné pôdu, odkaliská a  zariade-
nia s nebezpečným a zdraviu škodlivým odpadom 
a materiálom použitím vhodných sanačných tech-
ník upraviť do stavu, ktorý neohrozuje zdravie 
a nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

• Jestvujúca dopravná a technická infraštruktúra vý-
razne znižuje náklady spojené s novou výstavbou.

• Poloha v meste vo vzťahu k centrálnej zóne je ne-
zanedbateľným faktorom pri voľbe optimálneho 
nového funkčného využitia územia.

Ciele transformácie opustených priemysel-
ných areálov
Transformáciou opustených priemyselných areálov 
možno dosiahnuť viacero čiastkových, pre mesto 
podstatných a  nezanedbateľných cieľov, ktoré však 
musia byť vopred jasne defi nované. Ich postupné 
naplnenie môže mať v  konečnom dôsledku dosah 
na regionálnej, národnej i  globálnej úrovni. Z  toho 
vyplýva nevyhnutnosť stanovenia jasnej vízie, voľby 
optimálneho prístupu, zvolených metód a možných 
dôsledkov po ukončení procesu transformácie.

Jedným z cieľov je zachovanie industriálnej vrstvy 
ako súčasti kultúrneho dedičstva z 20. storočia. Ide 
o významnú požiadavku najmä v súčasnosti, keď sa 
čoraz častejšie vyskytujú prípady asanácie jedineč-
ných areálov s  dokumentačnými a  inými kultúrno-
historickými hodnotami a  následným vybudovaním 
objektov a  súborov popierajúcich pôvodný ráz úze-
mí, pričom nové využitie lokality nevylučuje možnosť 
adaptácie jestvujúcich objektov.

Ďalšími čiastkovými cieľmi sú efektívnosť využitia 
všetkých plôch a súčasne doplnenie chýbajúcich fun-
kcií v  meste. Problémom mnohých súčasných miest 
je nepriaznivý stav vyplývajúci z nedostatočného za-
bezpečenia spádových území potrebnými funkciami. 
Mestám tak chýba zóna práce, rekreácie, športu, oddy-
chu, kultúry, vzdelávania, plochy parkovej zelene, prí-
padne možnosti individuálneho bývania a rezidenčné 
súbory. Všetky tieto funkcie sa za vhodných podmie-
nok dajú aplikovať práve v nedostatočne využívaných 
priemyselných areáloch. Je potrebné uprednostniť 
trend intenzifi kácie pred neefektívnym extenzívnym 
rastom a zaberaním poľnohospodárskej pôdy.

V prípade bezprostredného kontaktu areálu s cen-
trálnou zónou je nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu 
verejných mestských priestorov, dopravných a peších 
trás a  súčasne odstránenie napätia medzi funkčne 
odlišnými celkami mesta, ktoré sú v bezprostrednom 
kontakte, teda napätia medzi mestskou alebo obyt-
nou štruktúrou a bývalou priemyselnou zónou.

Z  hľadiska zabezpečenia udržateľnosti je ne-
vyhnutné v  začiatočných fázach odstrániť sta-
ré environmentálne záťaže, ako aj implementácia 
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Pohľad na siluetu Vysokej pece č. 1 v areáli Vítkovice – 
Ostrava. Príklad transformácie opusteného priemyselného 
areálu v dotykovej polohe s centrálnou zónou na nové 
centrum mesta v kombinácii muzeálnej expozície 
s implementáciou kultúrno-vzdelávacích aktivít. Areál je 
od roku 2008 zapísaný v Zozname európskeho kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Autor riešenia: architekt Josef Pleskot.

VI. energetická ústredňa ponúkla priestor na 
vytvorenie interaktívneho múzea priemyslu

Pohľad na vnútornú skladbu areálu z veže
Vysokej pece č. 1, Vítkovice – Ostrava
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požiadaviek zainteresovaných skupín a interdiscipli-
nárny kompromis na umožnenie nového a efektívne-
ho využitia areálov a následné stanovenie dlhodobej 
strategickej vízie rozvoja územia. Komplexným rie-
šením a  zohľadnením všetkých požiadaviek možno 
postupné odstrániť negatívne sociálno-ekonomické, 
demografi cké a kultúrne faktory vyplývajúce z nega-
tívnych dôsledkov opustených priemyselných are-
álov na mesto, prípadne na celý región.

Rovnako významnú úlohu pri zabezpečení udrža-
teľnosti má proces vytvárania pozitívneho obrazu 
miesta a  následne obrazu mesta a  regiónu, pričom 
dochádza k  zviditeľneniu a  zvýšeniu atraktivity lo-
kality, mesta a regiónu pre rôzne záujmové skupiny 
spoločnosti a je úzko prepojená s novými možnosťa-
mi získať investície a pracovné príležitosti do stag-
nujúcich oblastí.

Prístupy a metódy
• Konzervácia s cieľom vytvoriť atmosféru posled-

ného pracovného dňa
• Revitalizácia pôvodnej alebo novej 

priemyselnej výroby

• Transformácia a adaptácia na nové funkčné využi-
tie – nadstavba, prístavba, vložený interiér

• Asanácia jednotlivých stavebných objektov alebo 
celých areálov

• Novostavba, novotvar
• Kombinácia viacerých prístupov

Podmienky
• Poznanie a defi novanie kultúrno-historických 

a spoločenských hodnôt
• Stanovenie variantných možností využitia 

potenciálu
• Voľba optimálneho nového funkčného využitia
• Aplikácia overených prístupov podľa príkladov zo 

zahraničia
• Zabezpečenie stratégie udržateľnosti 

a dlhodobej vízie
 – Financovanie a systém ekonomického 
zvýhodnenia

 – Legislatívna opora
 – Vedomostné zázemie, systém vzdelávania
 – Otvorený dialóg, spätná väzba, ustavičné overo-
vanie správnosti riešenia

URBANIZMUS

Interiér VI. energetickej ústredne slúži na prezentáciu 
deväťstotonových turbodúchadiel a technologických 
exponátov s atmosférou posledného pracovného dňa

Kat. Miera záťaže Ráz záťaže / pôvodné využitie Nové funkčné využitie

A Žiadna
Hygienické ochranné a vstupné  pásma, odevný priemysel, výroba keramiky a iné výrobné 
odvetvia bez ekologickej záťaže

Bez obmedzení; optimálne využitie na obytné, kultúrne, 
vzdelávacie, športové účely

B Minimálna
Farbivá, biologický odpad a iná ľahko odbúrateľná záťaž vyplývajúca z textilnej, 
potravinárskej, drevospracujúcej, polygrafi ckej, elektrotechnickej a inej ľahkej výroby bez 
negatívnych vplyvov na zdravie užívateľov a životné prostredie

Využitie je podmienené vyčistením územia od záťaží; 
prípustné je obytné, kultúrne, vzdelávacie, komerčné, 
administratívne, športovo-rekreačné využitie

C Stredná
Exhaláty a záťaž z energetických zariadení, ťažby surovín, kovový a chemický odpad zo 
strojárskeho, hutníckeho a sklárskeho priemyslu, zvýšená ľahko odbúrateľná kyslosť alebo 
zásaditosť pôdy vplyvom chemických látok

Pre obytné účely je potrebné zabezpečiť vyčistenie 
kombináciou sanačných techník; optimálne je funkčné 
využitie v nadväznosti na centrálnu zónu mesta

D Vysoká
Ťažké kovy, rozpúšťadlá, ropné látky, odkaliská po strojárskom, chemickom, 
petrochemickom, gumárenskom priemysle, zariadenia na likvidáciu biologických 
odpadových látok, spaľovne TKO

Nové využitie je podmienené dôkladným vyčistením 
prostredia; využitie, pri ktorom sa očakáva dlhodobý 
pobyt osôb je vylúčené

E Extrémna
Rádioaktívne a karcinogénne látky bezprostredne ohrozujúce zdravie užívateľov, zariadenia 
na likvidáciu nebezpečných odpadových látok

Akékoľvek iné funkčné využitie je 
v týchto lokalitách vylúčené

Súhrn výsledkov výskumu v oblasti limitov opustených priemyselných areálov.

Tabuľka 1: Miera ekologickej záťaže 
a nové funkčné využitie
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Kat. Poloha v katastrálnom území Optimálne nové funkčné využitie

1
Poloha v bezprostrednom 
kontakte s centrálnou 
zónou mesta

Obytné, kultúrne, vzdelávacie, športové účely, prípadne 
rozšírenie centrálnej zóny mesta; bez obmedzení

2
Poloha v štruktúre mesta bez 
priameho kontaktu s centrálnou 
zónou mesta

Obytné, kultúrne, vzdelávacie, športové, rekreačné účely, 
prípadne administratívne centrá, komerčné aktivity

3
Poloha na okraji intravilánu mesta 
v bezprostrednom kontakte 
so štruktúrou mesta

Kultúrne, vzdelávacie, výskumné, športové, rekreačné 
účely, administratívne centrá, komerčné aktivity, 
prípadne nové výrobné účely v jestvujúcich areáloch

4

Poloha mimo intravilánu mesta, 
respektíve bez priameho kontaktu 
so štruktúrou mesta

Optimálne využitie územia a objektov na nové výrobné 
účely formou revitalizácie a adaptácie, prípadne športové 
a rekreačné účely, ak možno zabezpečiť rýchle spojenie 
s mestom

Súhrn výsledkov výskumu v oblasti limitov opustených priemyselných areálov.
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Optimálne nové funkčné využitie 
a udržateľnosť
Zásadným problémom v procese revitalizácie, trans-
formácie a zabezpečenia udržateľnosti území je hľa-
danie a  výber optimálneho nového funkčného vy-
užitia. Komplexné riešenie spočíva v  zohľadnení 
všetkých podmienok, špecifi ckých vlastností a  sú-
vislostí jedinečných pre každú lokalitu. Voľba funkč-
ného využitia musí vychádzať z dvoch predpokladov: 
poloha areálu vo vzťahu k  centrálnej zóne a  miera 
ekologickej záťaže a  jej vplyv na zdravie užívateľov 
a životné prostredie. Ako príklad nevhodného funkč-
ného využitia možno uviesť tieto extrémne protipóly:
• Obytná funkcia príliš vzdialená vo vzťahu k cen-

trálnej zóne a v okrajových polohách intravilánu
• Obytná funkcia v území s nadmerným ekologic-

kým zaťažením alebo s nevyhovujúcim stavebno-
technickým stavom bezprostredne ohrozujúcim 
zdravie a život užívateľov

• Funkčné využitie nezohľadňujúce skutočné potre-
by spádového územia

• Asanácia objektov vo výbornom stavebno-tech-
nickom stave, s pamiatkovými a kultúrnymi 

hodnotami, najmä asanácia objektov v procese 
vyhlasovania za národné kultúrne pamiatky

• Muzeálna konzervácia bez akejkoľvek inej funkcie, 
prípadne bez adekvátneho urbanistického kontex-
tu s centrálnou zónou, respektíve bez zabezpeče-
nia dostupnosti pešieho pohybu, dopravnej obslu-
hy a MHD

• Projekty nezabezpečené dlhodobou strategickou 
víziou garantujúcou udržateľnosť

Takéto formy jednoznačne nespĺňajú základnú pod-
mienku udržateľnosti, a teda v procese transformá-
cie opustených priemyselných areálov by sa nemali 
aplikovať.

Vhodné a nevhodné funkčné využitie, v závislosti 
od špecifi ckých podmienok urbanistického kontextu 
zohľadňujúce riziká vyplývajúce z ekologickej záťaže 
a potenciál týchto území, možno obsiahnuť v systé-
me vzájomne závislých tabuliek. 

Autorka spracováva dizertačnú prácu na FA STU na 
tému Transformácia opustených priemyselných are-
álov. Školiteľ: doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.

Tabuľka 2: Poloha vo vzťahu k centrálnej 
zóne mesta a nové funkčné využitie

Objekt plynojemu je podľa návrhu architekta Josefa 
Pleskota adaptovaný na kultúrno-spoločenské účely, čím 
sa rozšírili a doplnili funkcie z centrálnej zóny mesta

Ústredný priestor plynojemu predstavuje 
multifunkčná aula s rôznymi možnosťami využitia

Zvon plynojemu s riešením stropného osvetlenia je 
pozitívnou ukážkou prezentácie fragmentov industriálnej 
architektúry a stavebno-konštrukčných detailov


