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S t r e s z c z e n i e  

Jednym z czynników rozwoju technopolii Grenoble są uwarunkowania przyrodnicze: góry kreujące nie-
powtarzalny wyraz przestrzenny oraz pejzaŜe tworzące niepowtarzalne środowisko Ŝycia i pracy. Lokali-
zacja jednego z pierwszych francuskich parków technologicznych ZIRST/Inovallée w gminach regionu 
Grenoble przyczyniła się do rozwoju i przekształcenia ich struktury oraz do zmiany charakteru prze-
strzeni alpejskich miejscowości o wysokich walorach przyrodniczo-kulturowo-krajobrazowych. Wpływ 
strefy zaawansowanych technologii przejawia się w transformacji struktury społecznej, funkcjonalnej 
i przestrzennej, a takŜe zmiany krajobrazu i wizerunku miejscowości. 
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A b s t r a c t  

Nature is one of the development factors of Technopole Grenoble. Alps from the beautiful landscape and 
the pleasant environment for life and work. The Creation the one of the first French technology parks 
ZIRST/Inovallée has contributed to the development, transformation and change the rural character of the 
communes in the Grenoble region. The high-tech zone’s influence consists in the transformation of the 
social structure, the function, the space, the landscape and the town image. 
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Metropolia Grenoble-Alpes mieści się w regionie Rhône-Alpes w dolinie rzeki Izery, 
rozciągającej się pomiędzy masywami alpejskimi Belledonne, Vercors i Chartreuse. Poło-
Ŝeniu w wąskim przesmyku pomiędzy trzema pasmami górskimi metropolia zawdzięcza 
swoją formę przestrzenną w kształcie litery Y1.  

Metropolia utworzona z dwudziestu sześciu gmin skupiających prawie 400 tys. miesz-
kańców2 stanowi centrum regionu zurbanizowanego, liczącego ponad 685 tys. osób [6]. 
W ciągu ostatnich dekad zauwaŜa się spadek liczby ludności w mieście Grenoble oraz duŜy 
wzrost ludności i dynamiczny rozwój jego aglomeracji3. Proces ten, zapoczątkowany 
w latach 60., osiągnął swoje apogeum w połowie lat 70.4 i był w duŜej mierze związany 
z rozwojem sektora zaawansowanych technologii.  

W artykule przedstawiono rozwój i transformację dwóch alpejskich gmin połoŜonych 
w Dolinie Grésivaudan: Meylan i Montbonnot Saint Martin w związku z lokalizacją na ich 
terenie jednego z pierwszych francuskich parków technologicznych ZIRST/Inovallée5. 
Opisywane, sąsiadujące ze sobą gminy stanowią jeden z licznych przykładów przekształceń 
struktury zurbanizowanej obserwowanych w regionie Grenoble w związku z lokalizacją 
ośrodków przemysłu zaawansowanej technologii.  

1. Metropolia a Alpy 

Metropolia Grenoble leŜy w sercu Alp. Ta lokalizacja sprawia, Ŝe ośrodek zurbanizo-
wany otoczony jest terenami o wysokich walorach przyrodniczych, bogactwie flory i fauny 
oraz bliskości naturalnych terenów rekreacyjnych. Obecność masywów górskich, wznoszą-
cych się ponad strukturą miasta, dominujących nad zabudową i kreujących naturalne syl-
wety, tła i zamknięcia widokowe, zapewnia duŜą atrakcyjność krajobrazowo-kompozy-
cyjną. O wartościach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych otoczenia metropolii 
świadczy obecność regionalnych parków przyrodniczych6 obejmujących szczyty i stoki 
masywów Vercors i Chartreuse.  

Bliskie sąsiedztwo wielkich gór stanowi waŜne uwarunkowanie rozwojowe metropolii 
związane z wartościami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi. Jednocześnie 
takie ukształtowanie terenu przyczynia się do nasilenia wraz z rozwojem przestrzennym 
wraŜenia zamknięcia, enklawy, w której występują ograniczenia, konflikty funkcjonalno- 
-przestrzenne oraz zagroŜenia katastrofami naturalnymi i technologicznymi. Wśród ograni-
czeń związanych z lokalizacją w śródgórskiej dolinie moŜna wymienić słabą dostępność, 
utrudnienia w prowadzeniu ciągów komunikacyjnych, brak miejsca pod ekspansję i ko-
nieczność wprowadzenia zabudowy w obszary naraŜone na występowanie zagroŜeń, takich 
jak powodzie, czasowe wzbieranie wód, obsunięcia i zapadanie się terenu, odrywanie 
i opadanie bloków skalnych, lawiny oraz rzadko występujące zjawiska sejsmiczne. 

Góry, stanowiące waŜny element struktury metropolii, wpływają na jej wizerunek, 
kształtują jej toŜsamość oraz markę, ale takŜe umoŜliwiają rozwój gospodarczy. Dynamika 
ekonomiczna regionu w duŜej mierze powstała dzięki obecności środowiska górskiego. 
Jeden z kierunków rozwoju aglomeracji wiązał się z turystyką i sportami zimowymi, dla 
których Alpy stanowiły podstawę działania. Rozwój przemysłu w XIX wieku (sektor tek-
stylny, papierniczy i galanteryjny) bazował na energii uzyskiwanej z elektrowni wodnych 
zainstalowanych na rwących alpejskich strumieniach. Obecność w masywach górskich złóŜ 
węgla i surowców mineralnych legła u podstaw rozwoju metalurgii i budownictwa. 
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W późniejszym czasie szersze zastosowanie energii bazującej na „białym węglu” przy-
czyniło się do rozbudowy w Grenoble działalności związanej z hydrauliką, mechaniką 
i elektryką [7]. 

Rozwój tych specjalności wpłynął na profil prowadzonych badań, powstanie oraz osie-
dlenie się firm związanych z tymi dziedzinami. Obecność masywów górskich, alpejskiego 
klimatu i swoistego środowiska umoŜliwiła powstanie specyficznych dziedzin nauki7 wy-
magających badań w górskim otoczeniu, które stanowią podstawę rozwoju nowoczesnych 
biegunów technologii. Równocześnie unikatowa na skalę europejską toŜsamość miejsca 
związana z atrakcyjnością krajobrazu, niepowtarzalnymi walorami widokowo-kompozy-
cyjnymi i jakością środowiska przyrodniczo-kulturowego, stając się atutem ściągającym 
wielkie zagraniczne firmy, inwestycje oraz kreatywnych pracowników, stworzyła warunki 
przestrzenne dla rozwoju technopolii [7]. 

2. Technopolia Grenoble 

Metropolia Grenoble, zaliczająca się do kilku najbardziej pręŜnych ośrodków europej-
skich, nazywana małym wielkim miastem8, ze względu na swój potencjał naukowo-badaw-
czy oraz koncentracje firm high-tech odgrywa waŜną rolę w gospodarce krajowej i regio-
nalnej. Liczba zatrudnionych w zawodach strategicznych (naukowcy, inŜynierowie, 
badacze) stanowi w Grenoble prawie 13% ogółu pracowników, co lokuje tę metropolię na 
drugim miejscu za aglomeracją paryską9. Potencjał naukowo-badawczy Grenoble opiera się 
na istnieniu czterech uniwersytetów, licznych szkół wyŜszych o profilu technicznym, 
w tym kilku zaliczanych do tzw. Wielkich Szkół, a takŜe kompleksu klinik kształcących 
ogółem ok. 60 tys. studentów10. Bazę akademicką wzbogaca obecność ponad dwustu 
ośrodków badawczych publicznych i prywatnych zarówno krajowych (8), jak i międzyna-
rodowych (5) skupiających łącznie 15 tys. badaczy [6–8]. Prace badawcze prowadzone 
w Grenoble oraz jakość pracującej tam kadry reprezentuje wysoki poziom, co wiąŜe się 
z obecnością infrastruktury oraz zespołów skupiających wielkie postaci świata nauki11. 
Liczne centra naukowo-badawcze funkcjonują w powiązaniu z ośrodkami nowoczesnego 
przemysłu, w którym udział badań w procesie produkcyjnym odgrywa znaczną rolę. Przed-
siębiorstwa high-tech, stanowiące podstawę rozwoju współczesnej metropolii, mieszczą się 
w strefach przemysłowych, biznesowych i parkach technologicznych. Wśród obecnych 
w Grenoble firm nie brakuje jednostek badawczo-rozwojowych, laboratoriów i centrów 
programistyczno-projektowych światowych gigantów, jak Hewlett-Packard, Schneider 
Electric, Sun Microsystems, Xerox, Cap Gemini czy France Telecom. 

O jakości potencjału naukowo-technologicznego metropolii najlepiej świadczy obec-
ność wśród jej pięciu biegunów12 dwóch z siedmiu francuskich biegunów konkurencyjności 
o wymiarze światowym13. NajwaŜniejszym biegunem Grenoble jest MINALOGIC, sku-
piający uczelnie, ośrodki badawcze oraz firmy w duŜej mierze osiedlone w Inovallée. 
Instytucje mieszczące się tym parku technologicznym równieŜ współpracują w ramach 
bieguna TENERRDIS. Istnienie biegunów konkurencyjności w Grenoble jest związana 
z czterdziestoletnią obecnością technopolii, wspieranej od początku przez konsekwentnie 
prowadzoną politykę stymulowania współpracy pomiędzy nauką, badaniami a produkcją, 
tradycję przemysłową, a takŜe kulturę innowacyjności i przedsiębiorczości [6]. Gęsta sieć 
powiązań pomiędzy firmami high-tech, laboratoriami oraz uczelniami stanowi silny atut dla 
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duŜych przedsiębiorstw, które chętnie lokują tu swoje centra badawcze. Z kolei obecność 
wielkich firm technologicznych wpływa na profil i jakość kształcenia uniwersyteckiego [7]. 

 

 

Rys. 1. Obszary koncentracji działalności naukowo-technologicznej i główne kierunki rozwoju ele-
mentów strategicznych tworzących Technopolię Grenoble na tle podziału administracyjnego 
metropolii.   Źródło:  Komentarz  autorski  do  schematu  strategii  rozwoju  sektora  B&R  [9] 

Fig. 1. Areas of concentration of the R&D activities and the main elements constituting the 
Technopole, relating to the metropolis administrative division. Source: Author’s comment to 
                              the scheme of the sector R&D development strategy [9] 

Obecnie w strukturze przestrzennej metropolii moŜna wyróŜnić trzy krystalizujące się 
obszary koncentracji działalności naukowo-technologicznej. Pierwszy z nich, tzw. wielokąt 
naukowy, rozciągający się w centralno-zachodniej części metropolii w sąsiedztwie nowego 
dworca, skupia najwaŜniejsze centra badawcze, laboratoria, jednostki uniwersyteckie oraz 
park technologiczny bieguna nanotechnologii Minatec14. W zachodniej części metropolii 
dominują obszary kliniki, kampusu akademickiego oraz tereny Inovallée, tworząc zachod-
nią oś rozwoju. Trzeci ośrodek formuje się w otoczeniu obwodnicy miasta tworząc tzw. oś 
południową [8]. 

Podstawy rozwoju dzisiejszej technopolii to przede wszystkim załoŜenie i budowa 
publicznych ośrodków badawczych15, które szybko zyskały światową pozycję, a takŜe 
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osiedlające się od początku lat 60. na terenie metropolii firmy, których rozwój i produkcja 
była oparta w duŜej mierze na badaniach naukowych. Integracja specjalizacji uczelnianych 
z profilem firm, rozszerzenie specjalizacji badawczej Grenoble o nowe dziedziny wiedzy, 
takie jak: elektronika, fizyka i inŜynieria atomowa czy radioaktywność oraz oparcie roz-
woju gospodarczego na triadzie Uczelnia–Badania–Przemysł wytworzyło model techno-
polii [1]. Decyzja o powołaniu ZIRST stała się elementem rozstrzygającym i podwaliną 
dzisiejszej Technopolii Grenoble [7]. 

3. Park Technologiczny ZIRST/Inovallée 

Idea utworzenia ZIRST pojawiła się w 1968 roku w trakcie opracowywania SDAU16. 
ZałoŜenie strefy innowacji i zaawansowanych technologii, jako pionierskiego rozwiązania 
w skali kraju i Europy17, miało na celu wykorzystanie istniejącego potencjału badawczo- 
-naukowego w celu tworzenia biegunów zaawansowanej technologii oraz rozwoju i wzmoc-
nienia powiązań pomiędzy nauką, badaniami i przemysłem. W wytycznych tych zapropo-
nowano lokalizacje strefy przemysłowej w gminie Meylan na obszarze obejmującym 75 ha 
na południe od istniejących zespołów zabudowy.  

Wybór miejsca lokalizacji podyktowany był dostępnością terenów inwestycyjnych, bli-
skością nowo wybudowanego kampusu18, budową autostrady A41 oraz chęcią zbliŜenia 
miejsc pracy i zamieszkania specjalistycznej kadry inŜynierskiej. Nie bez znaczenia były 
walory przyrodniczo-kulturowe, piękno krajobrazu i czyste środowisko oraz obecność 
zwartych terenów zieleni zapewniających izolację, ciszę i odpowiedni nastrój do pracy 
koncepcyjnej.  

W 1972 roku załoŜono park technologiczny ZIRST w Meylan i powołano instytucje 
odpowiedzialne za rozwój, zarządzanie i zagospodarowanie strefy. W 1988 roku obszar 
parku technologicznego rozszerzono o 45 ha połoŜonych w gminie Montbonnot Saint Mar-
tin. Tereny ZIRST przeznaczono w 70%19 pod aktywność innowacyjną, do której zaliczono 
produkcje high-tech, ośrodki B&R, szkolnictwo wyŜsze oraz centra badawcze. Obecnie 
w obu lokalizacjach Inovallée mieści się ok. 300 firm, pracuje ponad 9000 pracowników 
i rocznie przybywa średnio 40 nowych przedsiębiorstw20, co świadczy o sukcesie ekono-
micznym parku.  

Plany dalszego rozwoju Inovallée obejmują działania na rzecz zwiększenia intensyw-
ności zabudowy w strefach, zagospodarowania nowych obszarów21 oraz kreacji Doliny 
Innowacji skupiającej ośrodki technologiczne całego Grésivaudan. Idea ta zakłada z jednej 
strony rozbudowę sieci przedsiębiorstw związanych z Inovallée, a z drugiej rozwój prze-
strzenny obszaru od Grenoble do Pontcharra. Wizja ta, zakładająca serię odrębnych powią-
zanych z Autostradą A41 pojedynczych parków technologicznych rozmieszczonych 
w terenach zurbanizowanych i otoczonych zielenią, ma zapewnić maksymalny wzrost go-
spodarczy regionu przy zachowaniu i ochronie terenów zieleni, zgodnie z zasadą zrówno-
waŜonego rozwoju22.  
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4. ZIRST a transformacja górskich miejscowości 

W latach 50. gminy Meylan i Montbonnot Saint Martin, zamieszkiwane przez od-
powiednio ok. 1,5 i 0,8 tys. mieszkańców, miały charakter rolniczy. Układ przestrzenny 
miejscowości tworzyły rozproszone w terenach otwartych i zlokalizowane głównie ponad 
terasą zalewową, pojedyncze, małe osiedla historycznej zabudowy oraz większe posiadłości 
ziemskie o charakterze rezydencjonalnym. Drobnoskalowe obiekty wkomponowane w gór-
skie zbocza, kształtowane w formie dwukondygnacyjnych domów o tradycyjnym alpejskim 
wyrazie ze stromym dachem, otaczano kamiennymi murami lub zielenią w formie szpale-
rów i naturalnych Ŝywopłotów, co nadawało specyficzny charakter przestrzenny ciągom 
komunikacyjnym.  

Urbanizacja Meylan rozpoczęła się w latach 60. Głównym jej powodem, oprócz ten-
dencji do przenoszenia się z centrum miasta w obszary podmiejskie, była budowa kampusu 
uniwersyteckiego oraz lokacja ZIRST, o czym świadczy znaczny przyrost ludności odno-
towany w pierwszej dekadzie po utworzeniu parku technologicznego23. Rozwojowi prze-
strzennemu parku technologicznego towarzyszył równolegle proces przekształcania pod 
funkcje mieszkaniowo-usługowe terenów otwartych, rolnych, mieszczących się pomiędzy 
zabudową tradycyjną a ZIRST. Wprowadzona w latach 70. autostrada A41 przyczyniła się 
do pasmowego, równoległego do osi doliny rozwoju przestrzennego zabudowy i stała się 
barierą ograniczającą jej południowy zasięg, co wpłynęło na odmienność funkcjonalno- 
-przestrzenną terenów połoŜonych po obu jej stronach. Równolegle zmianie uległa funkcja 
miejscowości, która z ośrodka rolniczego stała się miastem przemysłowo-usługowym, co 
widać w jej formie przestrzennej i strukturze społecznej.  

Na progu XXI wieku Meylan liczy prawie 19 tys. mieszkańców, wśród których ob-
serwuje się wysoki odsetek osób z wyŜszym wykształceniem. Jednocześnie odnotowuje się 
stały wzrost liczby pracowników strategicznych przy spadku liczby rolników, rzemieślni-
ków i robotników24, co sprawia Ŝe Meylan ma charakter „miasta nauki” i stawia wymaga-
nia odnośnie do stanu zagospodarowania i wyposaŜenia miasta w usługi, tereny rekreacji 
i zieleni urządzonej. Planowane działania urbanistyczne w Meylan polegają głównie na 
poprawie jakości przestrzeni, uzupełnieniu i integracji istniejących zespołów zabudowy 
oraz rozbudowie programu usługowego [4]. 

Gwałtowny rozwój miasteczka sprawił, Ŝe jego zabudowa ma charakter niejednorodny, 
a pomiędzy poszczególnymi obszarami brakuje powiązań przestrzennych [4]. W części 
połoŜonej na zboczach dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o róŜnorodnym 
typie i gęstości, a na równinie zabudowa wielorodzinna. W pasie oddziaływania autostrady, 
w strefie zalewowej, mieszczą się strefy aktywności innowacyjnej i handlowo-produk-
cyjno-usługowej. Tereny pomiędzy autostradą a Izerą mają charakter rolny. Pomimo cał-
kowitej transformacji przestrzennej Meylan zachowało charakter miasta w zieleni dzięki 
obecności otwartych terenów rolniczych wiąŜących się z systemem zieleni miejskiej  
oraz z parkami miejskimi. W części zurbanizowanej udział zieleni jest znaczący, co wynika 
z obecności parków miejskich25, obszarów zadrzewionych26 oraz zieleni urządzonej towa-
rzyszącej wszystkim typom zabudowy. Obecność przyrody wyraźnie zaznacza się w tkance 
miejskiej Meylan przez zieleń i bliskość stoków skalnych stanowiących zamknięcia 
kompozycyjne i panoramy widokowe.  

W podobny sposób zachodzi transformacja miasteczka Montbonnot Saint Martin, dla 
którego lokalizacja ZIRST równieŜ stała się bodźcem rozwojowym27. Postępujący od 20 lat 
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proces urbanizacji miejscowości polega na sukcesywnej zabudowie terenów na południe od 
historycznych osiedli i stopniowe wypełnianie terenów pomiędzy nimi a strefą technolo-
giczną. Obecny stan zagospodarowania tej miejscowości ukazuje obraz pośredni – etap 
przejściowy pomiędzy ośrodkiem rolnym, jakim były omawiane gminy w latach 60. 
(Meylan) i 80. (Montbonnot), a „dojrzałym” organizmem miejskim, jaki obserwujemy 
w przypadku współczesnego Meylan.  

Struktura przestrzenna Montbonnot podporządkowana jest trzem strefom funkcjonal-
nym: rolnej rozciągającej się głównie na południe od autostrady A41, innowacyjno-gospo-
darczo-usługowej ulokowanej wzdłuŜ autostrady i granicy z Meylan oraz mieszkaniowej, 
jednorodzinnej, powstałej głównie w ciągu ostatnich dwóch dekad. Miejscowość ma cha-
rakter otwarty z zachowaniem równowagi pomiędzy środowiskiem zurbanizowanym 
a środowiskiem przyrodniczym. Poszczególne zespoły mieszkaniowe, strefy usługowe oraz 
gospodarcze (w tym ZIRST) są częściowo odizolowane do siebie terenami zieleni natural-
nej i rolnej. Planowane kierunki rozwoju przestrzennego zakładają urbanizację wybranych 
obszarów w celu zwiększenia integracji terenów zabudowanych, przy jednoczesnym za-
chowaniu ciągłości terenów otwartych [5]. 

Tereny ZIRST mają znaczenie dla gospodarki i wyrazu przestrzennego omawianych 
miejscowości. Pod względem przestrzennym oba ośrodki Inovallée róŜnią się od siebie 
charakterem, jakością architektury i terenów zieleni. Stan zagospodarowania ZIRST 
w Meylan jest przestarzały, a jakość jego przestrzeni nie odpowiada charakterowi strefy 
innowacyjnej. Wynika to z braku atrakcyjności architektonicznej obiektów, zaniedbania 
i nadmiernego rozprzestrzenienia się zieleni, której funkcja ozdobna jest ograniczona oraz 
niskiej jakości i czytelności przestrzeni publicznych. Jednak warto podkreślić, Ŝe gęstość 
i bogactwo zieleni wysokiej na terenie parku technologicznego, częściowo objętej ochroną 
prawną, staje się kamuflaŜem i ukrywa niezbyt atrakcyjną zabudowę strefy. W odróŜnieniu 
od strefy w Meylan znaczenie młodszy park w Montbonnot Saint Martin cechuje się duŜą 
róŜnorodnością obiektów o atrakcyjnym wyrazie architektoniczno-przestrzennym, roz-
mieszczonych w obszarze z dominacją zieleni niskiej. W obu parkach występuje duŜe zróŜ-
nicowanie form28, których skala i stylistyka bliŜsza jest estetyce wielkoskalowych hal 
przemysłowych, baraków i supermarketów niŜ architektury wpisującej się w alpejski cha-
rakter miejscowości. Obecność takich budynków w zestawieniu z masywami skalnymi 
i tradycyjną drobnoskalową zabudową wpływa negatywnie na wartości krajobrazowe mia-
steczek, co szczególnie uwidacznia się w panoramach z wzniesień i szczytów górskich.  

5. Podsumowanie i wnioski 

Obecność Alp, stanowiących podstawę rozwoju metropolii Grenoble i kreujących nie-
powtarzalny wyraz przestrzenny i pejzaŜ aglomeracji, stała się jednym z czynników roz-
woju technopolii. Dzięki górskiemu otoczeniu technopolia ma unikatowy charakter. Jej 
wizerunek i marka wiąŜe się nie tylko z wielkimi odkryciami, obecnością znanych naukow-
ców, ośrodków badawczych i firm, ale równieŜ w znacznym stopniu z niespotykanymi 
walorami krajobrazowymi, atrakcyjnością otoczenia i jakością środowiska. Rozwój funkcji 
technopolialnej odbywa się na wszystkich płaszczyznach Ŝycia metropolii i wymaga pro-
wadzenia polityki na rzecz stworzenia wysokiej jakości środowiska Ŝycia i pracy. WiąŜe się 
to z koniecznością rozwoju struktury przestrzennej, poprawy jej jakości i integracji. 
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Omówione przykłady rozwoju gmin alpejskich wskazują na szerokie oddziaływanie 
i głębokie zmiany przestrzeni w związku z decyzją o lokalizacji parku technologicznego. 
Zaobserwowane transformacje dotyczą struktury społecznej i funkcjonalno-przestrzennej 
małych miejscowości o wysokich walorach przyrodniczo-kulturowo-krajobrazowych, 
związanych z obszarem metropolitalnym Grenoble. 

Decyzja o lokalizacji ZIRST wiąŜe się z zaplanowaną zmianą funkcji miejscowości, 
których gospodarka oparta była na rolnictwie. Wprowadzenie przemysłu zaawansowanych 
technologii spowodowało nasilenie ruchów miastotwórczych.  

Transformacja społeczna przejawia się we wzroście liczby mieszkańców, zmianie 
struktury zatrudnienia i statusu ludności. W ciągu ostatnich 40 lat liczba obywateli obu tych 
miejscowości wzrosła dziesięciokrotnie, przy czym największą dynamikę odnotowano 
w  latach 60. i 70., w okresie najbardziej intensywnego rozwoju regionu Grenoble. 
Wówczas liczba ludności gminy Meylan wzrosła o 700%, czyli czterdziestokrotnie prze-
kroczyła średni przyrost dla całej aglomeracji. Formowanie wschodniej osi rozwoju tech-
nopolii w postaci lokalizacji kampusu uniwersyteckiego i parku technologicznego ZIRST 
przyczyniło się do napływu do Meylan wysoko wykwalifikowanych pracowników – inŜy-
nierów, badaczy, naukowców, którzy chętnie osiedlali się w atrakcyjnym krajobrazowo 
miasteczku, w pobliŜu ich miejsc pracy. Napływ dobrze wykształconych osób przyczynił 
się do przekształcenia struktury społecznej miejscowości, w której populacja rolnicza, nie-
wykształcona, o niskich dochodach, została zdominowana przez dobrze zarabiające i wy-
kształcone kadry – pracowników sektora high-tech. Napływ ludności dysponującej innymi 
niŜ dotychczasowi mieszkańcy środkami materialnymi i potrzebami przełoŜył się na rozwój 
przestrzenny miejscowości związany ze zwiększeniem róŜnorodności usług, urządzeniem 
terenów zieleni i przestrzeni publicznych oraz dostępnością atrakcyjnej tkanki miesz-
kaniowej. 

Transformacja przestrzenna tych miejscowości wiąŜe się z zabudową terenów otwar-
tych, powiązaniem historycznych ośrodków osiedleńczych (centrum, przysiółki, farmy, 
posiadłości ziemskie), tworzeniem obszarów monofunkcyjnych oraz wprowadzeniem 
obcych dla środowiska alpejskiego form architektonicznych, jak bloki czy obiekty wielko-
powierzchniowe. Intensywna urbanizacja terenów rolniczych i otwartych przerwała ciągi 
i korytarze ekologiczne, a takŜe przyczyniła się, z powodu ukształtowania terenu 
wynikających z ograniczonych moŜliwości rozwojowych, do wprowadzania zabudowy 
w tereny zalewowe i zagroŜone okresowym wzbieraniem wód.  

Decyzja o lokalizacji parku technologicznego w małych miejscowościach o otwartym 
układzie przestrzennym i szczególnych walorach widokowych, przyrodniczo-kulturowych 
i krajobrazowych stała się bodźcem do rozwoju tych ośrodków. Funkcjonowanie strefy 
technologicznej przyczynia się do zwiększenia konfliktów i zagroŜeń przyrodniczych, kra-
jobrazowych oraz technologicznych, których źródła naleŜy szukać w zetknięciu postępują-
cej urbanizacji ze środowiskiem górskim. Rozwój urbanistyczny w środowisku górskim 
wymaga prowadzenia polityki przestrzennej ukierunkowanej na neutralizację zagroŜeń 
przyrodniczych oraz ograniczenia szkodliwej dla środowiska naturalnego działalności 
człowieka. 

Przykład ZIRST wskazuje, Ŝe park technologiczny moŜna uznać za element stymulu-
jący transformację i rozwój oraz przekształcenie przestrzeni i krajobrazu miasteczka. Roz-
wój ten, niewątpliwie wartościowy dla rozwoju gospodarczego miasta i całego obszaru 
metropolitalnego Grenoble rodzi pytania o zagroŜenia krajobrazu alpejskiej doliny. Czy 
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transformacja oraz gwałtowna urbanizacja nie stanowi zagroŜenia dla krajobrazu alpej-
skiego miasteczka? Czy obecność wielkoskalowej zabudowy, o mało atrakcyjnym wyrazie 
przestrzennym, w alpejskim miasteczku moŜna uznać za pozytywny element struktury? 
Czy sposób zagospodarowania parku nie sprawia, Ŝe ośrodek wymagający atrakcyjnego 
otoczenia moŜe stanowić obniŜenie walorów krajobrazowych i zagroŜenie dla wizerunku 
górskiej miejscowości? Odpowiedź pozytywna oznaczałaby, Ŝe wygląd parku niszczy kra-
jobraz miejscowości, a osłabiając własną atrakcyjność, zagraŜa jednemu z czynników swo-
jej lokalizacji. Rozpatrzenie pozytywnych i negatywnych aspektów zagospodarowania 
terenów omawianych parków technologicznych pozwala wskazać kierunki minimalizujące 
niewłaściwe oddziaływanie na krajobraz górski poprzez obecność zieleni wysokiej, ota-
czającej i maskującej większe, mało atrakcyjne formy budynków, a takŜe stosowanie drob-
noskalowej, niskiej, rozczłonkowanej i wpasowanej w krajobraz architektury. 

Lokalizacja parku technologicznego przyczyniła się do wielostronnej transformacji 
struktury miejscowości. W jej efekcie podgórskie ośrodki nabierają cech charakterystycz-
nych dla niewielkich organizmów miejskich. Proces transformacji całkowicie przekształcił 
wizerunek miejscowości o podgórskim otwartym krajobrazie rolniczym w układ, w którym 
strefy aktywności technologiczno-gospodarczej, sąsiadując z terenami zieleni urządzonej 
zabudowy mieszkaniowej i usług, tworzą nowoczesny ośrodek zaawansowanych techno-
logii.  

P r z y p i s y  

1 Ze względu na swój kształt Metropolia Grenoble zwana jest potocznie Metro Y.  
2 Miasto/Metropolia Grenoble liczyły w 1999 roku odpowiednio 155 tys./398 tys. mieszkańców [za:] 

Recensement de la population de 1999, INSEE. 
3 Obecnie w promieniu 8 km od centrum Grenoble zauwaŜa się ujemny przyrost ludności, podczas 

gdy w odległości od 8 do 30 km liczba ludności wzrasta. Jest to związane z procesem suburbani-
zacji, odpływem części pracowników do większych ośrodków miejskich (głównie Lyonu, Marsylii 
i ParyŜa) oraz odpływem emerytów do regionów śródziemnomorskich [3]. 

4 Największą dynamikę rozwoju aglomeracji zaobserwowano w dwudziestoleciu 1954–1975, kiedy 
to przyrost ludności aglomeracji wynosił średnio ponad 3,6% rocznie. W efekcie w ciągu 20 lat 
liczba ludności aglomeracji zwiększyła się o 50% [3]. 

5 Nazwa ZIRST pochodzi od pierwszych liter nazwy strefy Zone d’Innovation et de Réalisations 
Scientifiques et Techniques, co moŜna przetłumaczyć jako Strefa Innowacji i Rozwoju Naukowo- 
-technologicznego. Nazwa ta funkcjonowała w latach 1972–2004. Od 2005 roku, w związku ze 
zmianą strategii rozwoju i wizerunku parku, strefę przemianowano na Inovallée [10]. 

6 Regionalne parki przyrodnicze obejmują obszary wiejskie o wysokiej wartości przyrodniczo- 
-kulturowej, zagroŜone nadmierną urbanizacją. Celem parku jest rozwój zrównowaŜony jego 
terytorium poprzez ochronę przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, zagospodarowanie 
obszaru, jego rozwój gospodarczy i społeczny, a takŜe misja edukacyjno-informacyjna oraz 
prowadzenie badań, [za:] www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr. 

7 Jak na przykład badania dotyczące środowiska, katastrof naturalnych, technologicznych, klimato-
logii, geotechniki lodowców.  

8 J. Graff, Little Big Town, Time Magazine, 22.08.2004. 
9 Wysoki odsetek pracowników strategicznych nie przekłada się na ich liczbę (28 000), co stanowi 

duŜo mniej niŜ w innych większych aglomeracjach [8]. 
10 Studenci stanowią około 20% mieszkańców metropolii. Recensement de la population de 1999,  

op. cit. 
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11 Wśród noblistów pracujących lub prowadzących krótkotrwałe badania w Grenoble obecni są: Louis 

Néel (fizyka 1970), John Bardeen (fizyka 1972), Klaus von Klitzing (fizyka 1985), Norman 
Ramsey (fizyka 1989), Horst Störmer (fizyka 1998). 

12 Bieguny konkurencyjności Metropolii Grenoble to: 
 MINALOGIC – biegun o wymiarze światowym o profilu mikroelektroniki i nanotechnologii. 
 LYONBIOPOLE – biegun o wymiarze światowym, funkcjonujący w ramach współpracy pomiędzy 

Lyonem i Grenoble o profilu medycznym w zakresie diagnostyki i szczepień. 
 AXELERA – biegun dąŜący do poziomu światowego, funkcjonujący w ramach współpracy 

pomiędzy Lyonem i Grenoble, skupiający się na zagadnieniach z dziedziny chemii i środowiska. 
TENERRDIS – biegun krajowy, funkcjonujący w ramach współpracy w całym regionie Rhône 
Alpes, skoncentrowany na rozwoju nowych technologii energetycznych i energii odnawialnej. 
SPORTALEC – biegun krajowy związany ze sportem i rekreacją [6]. 

13 Biegun konkurencyjności to zgrupowanie na jednym obszarze przedsiębiorstw, uczelni oraz 
ośrodków badawczych publicznych i prywatnych, których celem jest synergiczna współpraca dla 
rozwoju gospodarczego na podstawie innowacyjnych projektów. Funkcjonowanie biegunów jako 
nowych, wprowadzonych w 2005 roku, elementów polityki gospodarczej Francji wspierane jest 
przez subwencje rządowe oraz ulgi podatkowe. Obecnie we Francji istnieje 71 biegunów, z czego 7 
o wymiarze światowym i 10 w trakcie rozwoju, [za:] www.competitivite.gouv.fr. 

14 Minatec jest jednym z elementów bieguna MINALOGIC. 
15 Do najwaŜniejszych ośrodków badawczych o znaczeniu międzynarodowym naleŜą Centrum Badań 

Nuklearnych (1962), Instytut Laue-Langevin z reaktorem neutronowym (1971), Europejskie 
Laboratorium Biologii Molekularnej (1975), Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych (lata 70.), 
Europejskie Centrum Promieniowania Synchrotronowego (1984) oraz inne waŜne ośrodki ba-
dawcze [6]. 

16 Schema Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme.  
17 Równolegle we Francji trwały prace nad powołaniem i uruchomieniem parku technologicznego 

Sophia Antipolis, a w Wielkiej Brytanii powstawały Cambrigde Science Park i Heriott Watt 
Research Park [9]. 

18 Kampus Uniwersytetu Pierre Mendès France był wznoszony w latach 1959–1969 w obszarze gmin 
Saint Martin d’Hères i Gières.  

19 Pozostałe 30% przeznaczono pod działalność usługową [10]. 
20 Inovallée. Meylan: 75 ha, 210 firm, 4700 pracowników; Inovallée Montbonnot: 45 ha, 100 firm, 

4800 pracowników [10]. 
21 Pod rozwój funkcji naukowo-technologicznej zarezerwowano tereny ZAC Bas Charlaix, połoŜone 

pomiędzy obszarami ZIRST w Meylan i Montbonnot. Zagospodarowanie tego terenu przyczyni się 
do połączenia obu stref [4]. 

22 W Metropolii Grenoble rozwój obszarów zurbanizowanych podporządkowany jest zasadzie 
zrównowaŜonego rozwoju. Zasada ta stanowi strategiczną oś rozwoju Inovallée, co wyraŜa się 
w promocji ekologicznych zachowań i symbolizuje odwrócenie pierwotnego hasła promocyjnego 
strefy Zielona strefa dla szarych komórek na Szare komórki dla obszarów zieleni. Le Grésivaudan, 
route 128 à la française, Inovallée Mag’ nr 97/2008 oraz [2].  

23 Liczba ludności Meylan: 1956 – 1,5 tys., 1962 – 3,1 tys.; 1968 – 6,5 tys., 1975 – 12 tys., 1982 –  
14 tys., 1999 – 19 tys., [za:] Recensement de la population de 1999, op. cit. 

24 W Meylan 35% mieszkańców ma wykształcenie wyŜsze, 16% posiada licencjat. Pracownicy 
strategiczni (kadry) stanowią prawie 40% ogółu zatrudnionych. Z niewielkimi róŜnicami wartości 
tę samą tendencję zauwaŜa się takŜe w sąsiednim Montbonnot, [za:] Recensement de la population 
de 1999, op. cit. 

25 Wskaźnik terenów zielni urządzonej publicznej wynosi 35 m2 na mieszkańca [12]. 
26 Francuskie prawo urbanistyki przewiduje tworzenie, zachowanie, ochronę terenów zadrzewionych, 

Espaces Boisés Classés, do których kwalifikuje się zieleń wysoką tworzącą zagajniki, lasy, parki, 
samotniki, Ŝywopłoty i aleje. 
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27 W Montbonnot moŜna zaobserwować dwufazowy rozwój miejscowości. Pierwszy etap miał 

miejsce w latach 1968–1975 po lokalizacji ZIRST w Meylan. Drugi etap pojawił się w II połowie 
lat 80. w związku z lokalizacją ZIRST w Montbonnot i trwa do teraz. Etapy te są widoczne 
w przyroście liczby ludności: 1968 – 1000, 1975 – 1735, 1982 – 1840, 1990 – 2800, 1999 – 3827, 
2004 – 4485, [za:] Recensement de la population de 1999, op. cit. [13]. 

28 RóŜnorodność architektoniczna odnosi się do wysokości obiektów (1–5 kondygnacji), wielkości 
powierzchni (małe i wielkopowierzchniowe), form, brył i jakości estetycznej.  
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