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Abstrakt.
V literatuře zabývající se obnovou průmyslových měst je často zdůrazňována role kultury
jako vhodného nástroje regenerace brownfields. Jednu ze specifických forem kulturou tažené
regenerace představují dočasné či přechodné aktivity, které mohou dát vzniknout novým
formám využití těchto prostor. Do procesu regenerace je zpravidla zapojena široká skupina
aktérů, která operuje v různých formách vztahů, jež lze zastřešit termínem governance,
přičemž v tomto příspěvku bude využita primárně její analytická dimenze. V předkládaném
textu bude zaměřena pozornost na změny vztahů v průběhu governance, které předurčují
způsob jednání aktérů, a na konflikty vznikající preferencí odlišných hodnot, jež se posléze
odráží v odlišných očekáváních od regenerace brownfields. Studovaným prostorem je součást
Dolu Hlubina, který je situován do rozsáhlého komplexu Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě.
Zjištěné výsledky ukazují, že významným faktorem ovlivňujícím governance regenerace je
asymetrie v mocenském postavení aktérů zapojených do tohoto procesu.
Klíčová slova: kultura, governance, regenerace, brownfields, dočasné aktivity, Ostrava

1. Úvod
Přibližně od 70. let se v západních ekonomikách začalo projevovat relativní slábnutí
významu tradičních průmyslových odvětví, které se zhmotnilo ve vzniku opuštěných,
nedostatečně využitých průmyslových areálů, tzv. brownfields. Již v této době se v USA
používala kultura jako nástroj regenerace brownfields a s odstupem 10-20 let se tento trend
přesunul i do Evropy (Andres a Gresillon, 2011).
V případě České republiky začaly brownfields vznikat především od 90. let v období
politicko-ekonomické transformace. Předmětem výzkumu je proces regenerace areálu Dolu
Hlubina v Ostravě, který je vymezen rokem 1992, kdy byla ukončena těžba uhlí a rokem
2015, kdy byla dokončena první část přestavby. Výzkum byl realizován formou
polostrukturovaných rozhovorů s dotčenými aktéry a byla provedena analýza strategických a
jiných dokumentů.
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2. Teoretická část
2.1 Kulturní centra tvořená dočasnými uživateli na brownfields
V principu lze odlišovat dva základní přístupy ke kulturním aktivitám na brownfields,
které obvykle přinášejí odlišné výsledky regenerace. Prvním přístupem je tzv. top-down styl
řízení regenerace, jehož výsledkem zpravidla bývá klasická kulturní instituce na
regenerovaném brownfieldu. Druhý přístup (bottom-up), na něž se text zaměřuje, využívá
přítomnosti umělců, kteří na brownfieldu provozují kulturu a svojí činností brownfield
postupně kreativně přetváří (Andres, 2011). Jedná se tedy o spontánně prováděnou regeneraci
trhem opomíjených prostor kulturními aktéry (Andres, 2013). Často jde o umělce mimo
zavedené instituce, kterým vyhovuje i jistá odtrženost od běžného provozu města, jenž jim
umožňuje dívat se na (městskou) společnost s odstupem a reflektovat její dění (Andres, 2011).
Technické řešení budov neustále odkazuje na jejich minulé využití, které však v přítomnosti
není možné a taktéž plány do budoucna nejsou ujasněné. Tato nerozhodnost, časová
neukotvenost a sémantická prázdnota místa, které svým charakterem nepředjímá další využití,
skrývá potenciál pro vytvoření experimentální, více tolerantní kultury (Groth a Corijn,
2005).
Organicky vzniklá kultura na brownfields se od počátku tisíciletí stále častěji stává součástí
formálního plánování kultury. Jak se rozšiřuje pojetí kultury, stává se i kulturní politika více
holistickou, a do jejího záběru se pod vlivem konceptu kreativního města dostávají také aktéři
provozující neformální kulturu na brownfields (Andres a Grésillon, 2011). V této souvislosti
se objevuje třetí přístup k využití kultury jako nástroje regenerace, který bottom-up a topdown přístup záměrně kombinuje s cílem vytvořit alternativní kulturní centrum (Krivý, 2013).
Kultura na brownfields může být organizována do podoby kulturních čtvrtí. Jedná se o
atraktivní čtvrť s mixem funkcí a vysokou koncentrací kulturních institucí. Odůvodněním pro
takové zaměření kulturní politiky je efektivita rozvoje kultury, ekonomický růst a revitalizace
(Markusen a Gadwa, 2010). Podle Mizzau a Montanari (2008) jsou podmínkou úspěchu
kulturní čtvrti neformální sociální kontakty a sdílení informací mezi umělci v rámci čtvrti.
Tím, že se jedná o komplementární činnosti, může docházet k multiplikačním efektům.
Jako analytický nástroj průběhu vyjednávání podoby regenerace brownfields byla využita
governance v těchto dimenzích: „a) aktéři a instituce (interakce, moc), b) strukturální rámce,
c) normativní orientace“ (Kooiman 2003 cit. v Marková a Slach, 2013, s. 128). Zájmy a
praktiky různých aktérů se v průběhu governance5 regenerace brownfields proměňují a stejně
tak se proměňují vztahy mezi nimi. Andres (2013) na základě těchto změn rozlišuje tři fáze
governance: krizovou fázi, vyčkávací/pozorovací fázi a přestavbovou fázi. Při krizové fázi se
podnik dostane do krize, která vyvrcholí ukončením jeho původních aktivit. Během
následující vyčkávací/pozorovací fáze není možné naplnit vizi regenerace kvůli množství
překážek. Mezi ně může patřit nedostatečná poptávka po opuštěných prostorách na trhu
nemovitostí, která je způsobena útlumem ekonomické aktivity a s ní související příliš velkou
nabídkou opuštěných prostor, což jsou běžné problémy ve strukturálně postižených městech.
Další komplikace, která může zdržovat započetí přestavby, je často finančně velmi náročná
dekontaminace území. Na institucionální úrovni je toto období governance charakterizováno
nedostatkem koordinace mezi dotčenými orgány státní správy a samosprávy. Kvůli
neschopnosti formálních aktérů situaci řešit objekty pustnou a místo je v rámci města
marginalizováno.

5

Na mysli mám governance na úrovni tvorby projektu.
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Z takovéhoto chaotického prostředí, kde není jasné rozdělení pravomocí, mohou těžit
neformální aktéři, nejčastěji umělci a provozovatelé kulturních aktivit. Právní vztah mezi
vlastníkem a kulturními aktéry na brownfieldu je obvykle založen na krátkodobé smlouvě,
proto se o nich často mluví jako o dočasných uživatelích. V této fázi dostávají od vlastníka
volnou ruku ve formování a přizpůsobování místa pro své potřeby, čímž také dostávají moc
nad místem. Na druhou stranu pro vlastníka je dočasný pronájem umělcům výhodný, protože
svojí přítomností zabraňují vandalismu a údržbou a využíváním dalšímu chátrání.
Vyčkávací/pozorovací fáze končí ve chvíli, kdy se rozhodující aktéři, tedy samospráva a
vlastník, dohodnou na nové vizi a berou zpět do svých rukou moc při tvorbě místa. Nastává
přestavbová fáze. Při ní obvykle vzniká konflikt s dočasnými uživateli, kteří místo utvářeli
dosud. V případě, že zde zakořenili a nechtějí místo opustit, mohou se pustit do nerovného
boje s výhledem nejistého výsledku. Do governance regenerace mohou přispět svými
specifickými znalostmi místa z období, kdy ho svými aktivitami utvářeli (Healey, 1998),
nicméně ve většině případů jsou kulturní aktivity dočasných uživatelů vytlačeny aktivitami s
větším přímým ekonomickým efektem (Andres, 2011).

3. Metody výzkumu
V rámci výzkumu byly provedeny semistrukturované rozhovory a zanalyzovány rozvojové
a jiné dokumenty. U dotazovaných, kteří se přímo účastnili vyjednávání o podobě
přestavbového projektu areálu Dolu Hlubina6, se otázky zaměřily na motivace a hodnoty, se
kterými do vyjednávání vstupovali. Druhá sada otázek se zabývala hodnocením prostředí
vyjednávání, ve kterém různé hodnoty mohou vést k odlišným cílům, kterých účastníci
vyjednáváním chtějí dosáhnout (Markusen a Gadwa, 2010), a následným sporům.
Nedorozumění a nepochopení mohou také plynout z komunikace mezi aktéry s různým
kulturním a profesním pozadím (Healey, 1998). Dále byl výzkum zacílen na zhodnocení míry,
s jakou se původní aspirace promítly do výsledku projektu v závislosti na odlišném
mocenském postavení. Výzkum se také pokusil postihnout rozdíl ve fungování sdružení
Provoz Hlubina – to představuje zástupce dočasných kulturních aktérů (Andres, 2013) – v
prostorech, kde působil ve vyčkávací/pozorovací fázi governance a v budovách, které prošly
regenerací v přestavbové fázi. Pro prvně jmenovanou fázi je typické aktivní kreativní
přetváření opuštěného prostoru. Tyto možnosti jsou v prostoru vzniklém v následné fázi již
omezené, protože má definitivní podobu.

4. Empirická část
4.1 Historie zkoumaného území vzhledem k předmětu výzkumu
Ekonomický propad města po roce 1989 byl vystřídán krátkým, ale intenzivním růstem v
letech 2004-2008. V této době zaznamenala Ostrava ekonomický růst, a to především díky
přílivu přímých zahraničních investic, které byly podporované exogenní low-road strategií
těžící z atraktivity pro investory založené na levných vstupech. S příchodem globální
ekonomické krize v roce 2008 byl tento typ strategie částečně vyčerpán, a proto bylo město
nuceno budovat novou strategii založenou na využití vnitřního potenciálu – strategii
endogenní.

Oficiální název projektu je Zpřístupnění a nové využití Národní kulturní památky Hlubina. Dále o něm budu
psát jako o přestavbovém projektu.
6
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Ta se zhmotnila například v kandidatuře na Evropské hlavní město kultury 2015 (EHMK),
pro jejíž potřeby byla v roce 2008 vytvořena Koncepce rozvoje kultury (dále jen Koncepce
2008), a začaly se realizovat první projekty zaměřené na rozvoj kultury (Marková a Slach,
2013). V souvislosti s tímto vývojem došlo ke změně chápání kultury v rozvoji města. Ve
Strategickém plánu města z let 2005-2013 je kultura pouze krátce zmíněna v souvislosti s
kvalitou života. Neměla tudíž silnou pozici v souvislosti s ekonomickým rozvojem. V
Koncepci 2008 se už uvádí, že může mít pozitivní vliv na revitalizaci centra města, změnu
negativní image a prevenci sociálně patologických jevů. V analýze stavu kulturní
infrastruktury Koncepce 2008 je mimo jiné uvedeno, že chybí cenově dostupné prostory pro
zájmovou a uměleckou činnost pro místní občany. Tuto situaci měl řešit projekt Inkubátoru
pro umělce, jehož garantem je uveden jeden ze zakládajících členů později vzniknuvšího
sdružení Provoz Hlubina. Kandidatura na EHMK 2015 byla vnímána jako symbolické a
funkční dokončení restrukturalizace starého průmyslového regionu. V září 2010 rozhodla
komise o přidělení titulu EHMK městu Plzeň a od té doby snahy o rozvoj kultury zeslábly,
nicméně byly navázány některé vztahy mezi kulturními aktéry (Centrum městského a
regionálního managementu, 2013). Kromě jiného byla kandidatura impulzem pro zahájení
činnosti Provozu Hlubina, který je předmětem výzkumu.
4.2 Governance regenerace Dolu Hlubina
V roce 1992 byl důl Hlubina uzavřen. V té době ještě byla v provozu koksovna, která však
svoji činnost ukončila v roce 1998 (Tejzr, 2007). V tomto roce byly zastaveny všechny
původní činnosti a byla provedena základní technická sanace. Tehdejší vlastník, státní podnik
DIAMO, zajišťoval opravy budov z dotací Ministerstva kultury, aby došlo k zachování
památkově chráněných objektů7 a mohlo dojít k funkční rekonverzi. Předpokládaná cena
přestavby přesahovala 200 milionů Kč, a proto bylo DIAMO zřejmé, že na tuto rekonverzi
nebudou stačit prostředky ze státního rozpočtu.
Lidé, kteří posléze utvořili Provoz, byli aktivní již před jeho založením. Mezi lety 2000 a
2008 usiloval pozdější člen Provozu kulturními aktivitami na ostravských brownfields o
změnu veřejného diskurzu ohledně smyslu průmyslového dědictví. V té době už také
existoval plán této skupiny na založení kulturního centra pro prezentaci a tvorbu umění a
jednou z motivací pořádání akcí bylo najít vhodný prostor, kde by centrum mohlo sídlit. V
roce 2009 kontaktovali pozdější členové Provozu s žádostí o pomoc primátora, který je
odkázal na tehdejšího ředitele společnosti Vítkovice s tím, že mu v budoucnu bude darován
areál Dolu Hlubina8 a ten umělcům vyšel vstříc. Vzhledem k tomu, že zde našli místo pro
realizaci projektu, pojmenovali nově založené sdružení Provoz Hlubina. Ostrava postoupila
do druhého kola EHMK, a proto aktualizovala v roce 2010 dokument Přihláška, jehož
součástí se stal projekt Provozu Továrna, který byl rozpracováním projektu Inkubátoru pro
umělce a nyní jeho podstatou byla kulturní čtvrť. Nakonec se ale nerealizoval ve smyslu
zajištění financování ani jeden z projektů. Po vyhlášení výsledků v září 2010 bylo jasné, že
projekty z Přihlášky prostředky na realizaci nezískají.

Na konci roku 2002 jim byl udělen status Národní kulturní památky.
V té době byl areál dolu Hlubina ještě ve veřejném vlastnictví, a to sice státního podniku DIAMO. Ke konci
roku 2009 převedlo DIAMO celý areál Dolu Hlubina formou darovací smlouvy na Moravskoslezský kraj. Účetní
hodnota převedeného majetku byla 58 130 000 Kč. Od počátku roku 2010 dal Moravskoslezský kraj areál Dolu
Hlubina do nájmu Sdružení DOV a posléze v říjnu 2012 mu jej bez jakýchkoliv podmínek ohledně dalšího
využití daroval, což lze vzhledem k jeho hodnotě a prostředkům, které byly na záchranu památkově chráněných
budov ze státního rozpočtu vydány, označit přinejmenším za zarážející.
7
8
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Proto se Provoz v říjnu 2010 obrátil na Sdružení DOV9 se záměrem investičního projektu
přestavby Hlubiny s cílem vybudování kulturní čtvrti a na konci roku 2011 spolu s ním podal
projekt se žádostí o dotaci. Od DIAMO dostával Provoz nájemní smlouvu vždy pouze na
dobu konání akce za cenu spotřebovaných energií a posléze od Sdružení DOV roční smlouvu
za 1 000 Kč na měsíc. Nájmy tedy byly v této fázi nastaveny nízko, což bylo pro Provoz
velmi důležité, protože jím pořádané aktivity neměly komerční povahu.
Na konci roku 2010 zahájil Provoz s vlastníkem jednání o projektu přestavby. Provoz
jednal přímo s vlastníkem a město do jednání nijak nezasahovalo. Role Provozu v tvorbě
projektu spočívala v napsání obsahové části, ve které uplatnil svou vizi kulturní čtvrti.
Vlastník v projektu zastával roli technického projektanta. Podle zástupce Sdružení DOV byl
Provoz v této fázi nezastupitelný, protože Sdružení DOV by samo nedokázalo navrhnout
kapacitní parametry jednotlivých funkcí v kulturní čtvrti. Toho Provoz byl schopen díky
znalosti ostravské kulturní scény a jejích nedostatků. Nadto v areálu již nějaký čas kulturní
aktivity provozoval, tudíž měl o možnostech objektů dobré informace. Na druhou stranu
Sdružení DOV bylo podle člena Provozu při podání žádosti o dotaci nenahraditelné, protože
disponovalo nezbytnými administrativními a manažerskými kapacitami. V roce 2012 se
Provoz přestěhoval z budov, kterých se projekt týkal, do budovy, která součástí projektu
nebyla. Působení na Hlubině před dokončením přestavby bylo podle slov členů Provozu
dobrodružné a podle umělce, který zde vystupoval, měl prostor silnou atmosféru. Avšak
materiální nedostatky budov neumožňovaly Provozu plně rozvinout své aktivity – chybělo
vytápění, tudíž byly aktivity omezeny na období od jara do podzimu; budovy nebyly
zabezpečeny proti krádeži, takže nemohly být osazeny stálým vybavením a nevyhovovaly
bezpečnostním normám, a proto se odpovědnost za návštěvníky kulturních akcí přenášela na
Provoz jako na pořadatele. V dubnu 2015 byly budovy zkolaudovány, a Provoz do nich mohl
přestěhovat své aktivity. Tím také skončila governance první části regenerace Dolu Hlubina,
kterou se v textu zabývám.
Po ukončení projektu byla Provozu vlastníkem předložena smlouva drasticky navyšující
nájemné, obsahující další sporné závazky. Nájem, který byl před přestavbou stanoven na 1
000 Kč/měsíc, byl navýšen na 450 000 Kč/měsíc a dalších 120 000 Kč/měsíc bylo započítáno
za úklid a údržbu. Provoz v této době zvažoval odchod z areálu, ale následně se mu podařilo
vyjednat snížení nájmu na 120 000/měsíc se započtením údržby, ale bez platby za energie,
která představuje dalších asi 100 000 Kč/měsíc výměnou za omezení jejich prostoru
působnosti. Výše nájmu a plateb v nové smlouvě umožnila Provozu na Hlubině zůstat,
nicméně ohrožuje naplnění vize kulturní čtvrti.

5. Hodnocení výzkumu
5.1 Hodnocení průběhu governance regenerace
Ve vyčkávací/pozorovací fázi (2009-2010) byl majetkoprávní vztah mezi majitelem a
Provozem, jak je to u dočasných uživatelů běžné, upraven pomocí dočasných krátkodobých
nájemních smluv (Andres, 2013). S krátkodobou nájemní smlouvou se také pojí nejistota
budoucnosti, jelikož může být brzy ukončena, respektive odmítnuto její prodloužení, navíc
podle slov vlastníka byl Provoz v této fázi na Hlubině na zkoušku. Tato „strukturální
nestabilita a nejistota ohledně budoucnosti poskytuje potenciál pro kreativní změnu“ (Hall,
2000, s. 645) brownfieldu.

Celým názvem Zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice je sdružení, které vzniklo, aby
umožnilo společnosti Vítkovice čerpat dotace z fondů EU na rozvojové projekty v Dolní oblasti Vítkovic.
9
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V následné přestavbové fázi dochází obvykle ke konfliktu mezi formálními aktéry
a dočasnými uživateli (Andres, 2011). Na Hlubině, kde byla tato fáze vymezena lety 20102015, však k žádnému konfliktu nedošlo a Provozu byla dána moc nad plánováním přestavby
brownfieldu. Ve vyjednávání o podobě projektu přistupoval vlastník k umělcům jako k
rovným partnerům a obě strany se shodly, že by bez schopností svého protějšku nemohl
projekt vzniknout. Healey (1998) vzájemnou prospěšnost vysvětluje tím, že profesionálové a
ostatní formální aktéři mají lepší přístup k formálním a teoretickým znalostem, ale nemají
přístup k relevantním informacím o kvalitě míst a jejich problémech. Naopak umělci a ostatní
neformální aktéři mají praktickou znalost místa, která je vytvářena denním užíváním prostoru.
Dotazovaní z řad vlastníka i Provozu se shodli, že k nedorozuměním a nepochopením, které
vyplývají z interkulturních rozdílů (tamtéž), během jednání téměř nedocházelo.
5.3 Hodnocení výsledků regenerace
Podle Krivý (2013) je jednou z charakteristik dočasných aktivit na brownfields
spontánnost a různorodost. S tím, jak se z dočasných aktivit Provozu staly permanentní, se
spontánnost a diverzita vytratily, protože funkce jsou nyní přesně vymezeny v projektu a nic
na úbytku spontaneity nezměnil fakt, že ideovým autorem plánu přestavby jsou samotní
umělci. Snahou Provozu je, aby spontaneita vznikala v interakcích mezi umělci, kteří zde
tvoří. To se v současné době neděje, protože tak vysoké nájmy si může dovolit jenom
vymezená sorta lidí, jejichž naladění na spontánní interakce s jinými tvůrci, ze kterých by
pramenily inovace, je relativně nižší. Dotazovaný umělec popsal situaci slovy: „Někoho mají
v ateliérech a zkušebnách, ale ty lidi tam jenom vedle sebe koexistují...Například tam mají
zkušebnu staří týpci, kteří mají aparáty za statisíce a mají na ten nájem kasu...chtějí mít
prostě vlastní prostor, kde nikoho nebudou rušit a nikdo nebude rušit je. Není to začínající
kapela, která by chtěla sdílet svoje zkušenosti a měla tendenci spolupracovat s ostatními
umělci“. Kvůli nepříznivému nastavení nájemního vztahu mezi Provozem a Sdružením DOV
v kombinaci s nedostatečným financováním – Provoz čerpal v roce 2016 podle informace
zástupce magistrátu dotaci 300 000 Kč/rok, která nestačí ani na zaplacení dvou měsíčních
plateb za nájem a energie – je Provoz donucen finanční potíže promítnout do výše nájmu v
ateliérech a zkušebnách. Kulturní čtvrť tak nemůže fungovat podle mechanismu, který Provoz
navrhnul v projektu.
Cílem regenerace Dolu Hlubina bylo pro Provoz získání adekvátního prostoru pro tvorbu a
prezentaci umění. Tohoto cíle čistě z materiálního hlediska dosáhl, avšak vnější podmínky
nejsou nastaveny tak, aby kulturní čtvrť fungovala podle jeho původních představ. Podle
zástupců Sdružení DOV je nenaplnění vize napsané do projektu způsobeno především nízkou
efektivitou práce a nedostatečnými organizačními schopnostmi členů Provozu. Nelze však
také odhlédnout od tvrdých nájemních podmínek stanovených vlastníkem po přestavbě. Ty se
zdají být nelegitimní, avšak vlastník (Michálek, 2015) argumentuje jejich adekvátností
vzhledem k vysokým částkám vynakládaným na provoz a údržbu budov. Jestli je výše
nájemného adekvátní nebo tak vlastník dosahuje zisku, není možné posoudit, protože
Sdružení DOV nevede transparentní rozpočet. Jisté však je, že kapacity objektů, které prošly
rekonverzí během přestavbového projektu – nyní zvažuji všechny objekty na Hlubině prošlé
rekonverzí, nejenom ty, které má v nájmu Provoz – jsou za současných podmínek čistě pro
kulturní využití naddimenzované. V současné době část spravovaná přímo vlastníkem hostí
komerční akce jako firemní večírky a workshopy a část pronajatá Provozu řemeslníky,
popřípadě finančně zajištěné umělce. Jak uvedl zástupce magistrátu, provozní náklady v obou
částech jsou dotovány z veřejného rozpočtu ročně částkou 8,5 milionu Kč (stav v roce 2016).
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Přestavbový projekt byl financován z prostředků IOP a jeho cena dosáhla 200 milionu Kč
(Šůstková a kol., 2015). Finanční náročnost se projevila mimo jiné v definitivní povaze
přestavby budov, které Provoz využívá. Provoz tak má omezené možnosti pro kreativní
přetváření prostoru, a viditelnost umělců v prostoru je méně patrná. Jak se vyjádřil člen
Provozu: „Už tam nejde s ničím hýbat“. Vzhledem k vyjádření členů Provozu k nedostatkům
budov, ve kterých působili před přestavbou, by pro jejich činnost stačily pouze základní
úpravy jako zabezpečení a zasíťování. Kromě ušetření veřejných prostředků by došlo k
zachování unikátní industriální atmosféry, která se po přestavbě podle dotazovaného umělce
vytratila.
Podle zástupce Sdružení DOV bylo pro vlastníka hlavním cílem přestavby zachránit
památkově chráněné objekty, dát jim novou funkci a zpřístupnit je veřejnosti. Tyto cíle však
lze chápat jako korporátní komunikační obal. Jednou z motivací projektu podle něj bylo také
vyčerpat peníze z IOP. Healey (1998) vidí příčinu této situace v systému financování rozvoje
pomocí grantů. Pro dominantní aktéry (samospráva a soukromý sektor) se stává primární
získání peněz z fondů a ne řešení prioritních místních problémů. Peníze z fondů se tak stávají
cílem, nikoliv prostředkem k dosažení cílů. Důsledkem této motivace je u soukromého
sektoru slabá vůle k uchování podmínek, za kterých může být projekt dlouhodobě udržitelný
– viz skokové navýšení nájmu Provozu, přestože vlastník nemohl předpokládat, že
nekomerčně pojatá kultura začne najednou vydělávat velké částky. Dále zástupce Sdružení
DOV připustil, že jakým způsobem budou nové funkce zapadat do konceptu kulturní čtvrti je
druhotné. To je patrné na situaci, že vlastník s Provozem jako s autorem konceptu nijak
nekonzultuje příchod nových nájemníků. Vyvstávají tedy pochybnosti, jak vážně to vlastník s
konceptem kulturní čtvrti myslel, nicméně finanční cíle se mu přestavbou naplnit podařilo.
5.3 Spekulace a budoucí vývoj
Nad výší nájmů na Hlubině se pozastavil dotazovaný umělec s poukazem na diskuzi,
kterou vedl s ostatními umělci v Berlíně. Debata se točila kolem čtvrtí, které získají popularitu
díky přítomnosti umělců, ale když stoupnou nájmy, umělci jsou nuceni se vystěhovat do jiné
čtvrti10. V případě Hlubiny jsou však podle něj nájmy vysoko ještě před tím, než lokalita
začala být populární. To by ukazovalo na nepovedenou snahu o valorizaci území skrze
přítomnost umělců – gentrifikaci taženou umělci. Tento mechanismus, ve kterém hrají roli na
jedné straně developeři a na druhé umělci, je znám již od počátku 80. let, kdy ho Zukin
analyzovala na příkladu Manhattanu (1982 cit. v Markusen a Gadwa, 2010, s. 383). Pokud
bych si zde dovolil spekulovat, tak je možné reinterpretovat slova, která podle zástupce
Sdružení DOV řekl majitel Vítkovic členům Provozu v roce 2010, když s ním jednali o
přestěhování jejich aktivit na Hlubinu: „ať na Hlubině chvíli působí a otestují si, jestli by se
dokázali se svými aktivitami etablovat“. Mohla by znamenat jeho snahu zjistit, zda
symbolické působení jejich aktivit má potenciál revalorizovat území v souvislosti se
Sdružením DOV plánovanou rezidenční výstavbou v DOV (Pavliňák, 2012).
Andres (2011) píše, že kulturní aktivity dočasných uživatelů jsou většinou nahrazeny
aktivitami, které jsou pro vlastníka ekonomicky přínosnější. Avšak v případě jejich participace
na přestavbě se z nich, tak jako v případě Provozu, obvykle stávají permanentní aktivity.
Podle zástupce Sdružení DOV bude v budoucnu nutné vztah Provozu a Sdružení DOV
upravit, pokud bude Provoz dlužit více na nájemném nebo v případě nějakého většího
pochybení. „Časem asi bude nutný ze strany DOV (Sdružení) nějaký větší zásah, nicméně
úplný odchod Provozu podle mě není řešením.

10

Tuto situaci v Berlíně potvrzuje i Jakob (2013).

70

Výroční konference České geografické společnosti
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie

5. – 7. září 2016

Tím řešením je podle mě nějaká reorganizace kompetencí...že z nich bude sejmuto nějaké
břímě nebo zodpovědnost“. Jak moc permanentní budou aktivity Provozu na Hlubině a jakou
budou mít podobu, tedy ukáže čas.

6. Závěr
Průběh vyjednávání se od běžného vývoje lišil především v tom, že během přestavbové
fáze nedošlo ke konfliktu mezi umělci a vlastníkem, který by vedl k vytlačení kulturních
aktivit. Tito aktéři se shodli na vizi nového využití jako kulturní čtvrti. Provoz byl tedy z
pozice moci vlastníka využit při formulování podoby projektu, a konflikt tak byl přesunut až
do období po jeho ukončení. Konflikt byl způsoben tím, že ihned po kolaudaci začal vlastník
pomocí výše nájemného vyvíjet tlak, aby Provoz začal vytvářet zisk. Zásadní rozdíl oproti
příkladům ze zahraničí (Andres, 2011; Krivý, 2013), kde k tomu nedošlo, byl v tom, že
vlastníkem objektů byl veřejný sektor, jehož motivací je ve větší míře rozvoj kultury a/nebo
ekonomický růst v delším období. K vyhledání pomoci u soukromého sektoru byl Provoz
donucen až slabostí veřejného sektoru, který mu podporu pouze deklaroval, ale ve skutečnosti
pro něj nebyl schopen nic udělat.
Projekt kulturní čtvrti se podařilo naplnit pouze z malé části. To je způsobeno vysokým
nájmem, který platí Provoz vlastníkovi a jeho následným promítnutím do výše nájmů, které
Provoz požaduje po umělcích. Například kapacita ateliérů je využita, ale výše nájmů přitáhla
typy umělců a aktivit, pro které není přirozená tvorba zahrnující interakce. Tím se omezila
spontánnost tvorby a diverzita, která je pro kulturní čtvrti důležitá a nemůže dojít ani k
multiplikačním efektům, které by z interakcí měly vznikat. Druhým hlavním důvodem je
nízká finanční podpora veřejného sektoru, která nedovoluje členům Provozu věnovat se
činnosti naplno, popřípadě zaplatit zaměstnance s potřebnými organizačními schopnostmi.
Pozitivní je, že došlo k zachování památkově chráněných industriálních budov a k
regeneraci byly využity specifické znalosti dočasných kulturních aktérů, což se projevilo na
kreativní práci s fyzickými strukturami brownfieldu. Na druhé straně moc velkého podniku,
která je typická pro staré průmyslové regiony (Rumpel, Slach, 2012), nedovoluje plně využít
potenciálu dočasných kulturních aktivit.
Poděkování
Příspěvek byl zpracován v rámci grantu SGS09/PřF/2006 Adaptabilita průmyslových měst
a regionů.
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