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Musím přiznat, že po přečtení práce studenta Michaela Čápa jsem byl poněkud 
rozpačitý. Na jednu stranu si myslím, že celá práce je dobře postavená, v teoretické i 
praktické části student postupuje systematicky, od obecnějších, resp. širších pohledů ke 
konkrétnějším příkladům, až se nakonec v praktické části věnuje jedinému průmyslovému 
objektu (továrna Limburger v obci Chotyně na Liberecku) a variantám jeho případné 
revitalizace. I zde pracuje systematicky, tzn. od celkového pohledu na stavbu jako takovou 
přes detailní a srozumitelný popis, sleduje její historii včetně souvislostí jak a za jakých 
okolností vznikla, mapuje měnící se charakter provozů i jejich postupné utlumování až po 
současnost, kdy je objekt již nevyužíván.

V teoretické části nejprve rámcově představuje celou problematiku a postupuje od 
obecnějšího definování industriální architektury přes vymezení tématu bakalářské práce 
zacílené víceméně na tovární objekty, ke stručnému zamyšlení nad hodnotovou stránkou 
industriálního dědictví. Tuto hodnotu správně vnímá ve dvou jejích aspektech, kterými jsou 
hodnota architektonická a hodnota historická. Logicky se tak dostává k problematice 
památkové péče a úžeji pak k problematice památkové ochrany industriální architektury 
minulosti. Nezohledňuje však specifikum českého pojetí památkové péče, které funguje na 
principu dvoukolejnosti, tzn. po linii práce památkových ústavů, které nedisponují výkonnou 
mocí na straně jedné, a příslušných odborů památkové péče začleněných do struktury státní 
zprávy na straně druhé, které tuto výkonnou moc mají. Tato problematika je značně 
komplikovaná a není výjimkou, že v procesech schvalování památkovými ústavy 
předložených záměrů vstupují do hry hlediska, která často nevycházející pouze ze snah o 
záchranu konkrétní památky. Student si všímá i ekonomické stránky věci, která hraje v oblasti 
záchrany historických objektů významnou roli a v rámci rekonstrukcí a případných konverzí 
industriálních staveb se právě z důvodů finanční náročnosti případná realizace často přesouvá 
z oblasti působení státní sféry do oblasti soukromého podnikání. V této souvislosti pan Čáp 
pak logicky upozorňuje na mnohá nebezpečí, která hrozí, zvláště v případech, kdy, byť 
architektonicky kvalitní konkrétní objekt není zapsán ve státním seznamu, může dojít k jeho 
nevratnému poškození. 

Další kapitola je věnována prudkému rozvoji průmyslu v českých zemích v druhé 
polovině 19. století a v období první republiky, kdy bylo postaveno velké množství 
industriálních staveb. Ve zkratce pak zmiňuje úpadek, případně úplný záník mnoha podniků 
v průběhu druhé světové války a po roce 1948 a dopad těchto skutečností na lokální 
společenskou situaci, včetně ztrát pracovních příležitostí. Zde se již pomalu soustřeďuje na 
Liberecký kraj, který si vybral jako určitou modelovou, i když specifickou oblast a kde uvádí 
několik konkrétních případů. Dále se věnuje období po roce 1989 kdy v rámci restitucí byl 
majetek navracen původním majitelům nebo jejich potomkům. 

V praktické části se pan Čáp snaží o koncipování možné revitalizace objektu továrny 
Limburger v obci Chotyně ve dvou základních variantách, tzn. buď v obnovení jednoho 
z minulých provozů nebo v konverzi objektu, kdy by se jednalo v podstatě o čistě komerční 
využití. Uvažuje i o kombinaci obou možností. Na celou problematiku se dívá z více úhlů 
pohledu, z hlediska ekonomického, společenského, čistě komerčního i z hlediska 
potencionálního rozšíření pracovních možností v dané oblasti. Jeho možná řešení mi připadají 
vynalézavá a poměrně přesvědčivá. I tato část práce se mi zdá velmi zajímavá a dobře 
koncipovaná. V čem však musím být poněkud kritický je studentův přístup k získávání 
obecných i specifických informací k tématu, výběr zdrojů a práce s nimi. Jde především o 



literaturu, která se zabývá teoretickou stránkou problematiky revitalizace historických 
industriálních objektů ať již z hlediska architektonického, společenského tak i etického, 
v neposlední řadě i z hlediska snah o zachování kulturního dědictví. V uvedené literatuře 
převládají materiály spíše populárnějšího charakteru. Většinou student čerpá z internetu a 
případné odkazy konkrétních stránek na primární zdroje, literaturu či prameny de facto 
nevyužívá. Prakticky jediným citovaným zdrojem, který se v teoretické rovině zabývá 
problematikou zachování industriální architektury je odkaz na několik článků a přednášek 
Ladislava Kesnera, konkrétní publikaci Benjamina Frágnera, dále pak na nespecifikované 
časopisecké články Zdeňka Lukeše, Jaroslava Stuchlíka, Petra Gibase, Šimona Cabana. 

Student ve své práci využívá i poznatků získaných v rámci rozhovorů vedených se 
starostkou obce Chotyně, s majitelem průmyslového objektu (Jan Tomašík, mlýn v Lázních 
Bohdaneč), který mu byl po roce 1989 navrácen v rámci restitucí a ve kterém se snažil, 
v podstatě neúspěšně, obnovit provoz. Další osobní rozhovor, který se týkal ekonomické 
náročnosti revitalizace historických průmyslových staveb, student uskutečnil s manažerem 
firmy Singing Rock Ing. Jiřím Čermákem. 

Obrázky umísťované v textu i v samostatné obrazové příloze jsou dílem převzaté, 
značnou část jich pořídil student sám. Autorské fotografie svědčí o studentových 
schopnostech pořízení vypovídajícího fotografického dokumentu, část, především instantní 
snímky, jsou však až příliš emotivně koncipované a snaha o výtvarnou prezentaci samotné 
fotografie až příliš převažuje nad její vypovídací hodnotou. To, že student sbíral materiály, 
alespoň zčásti, přímo na místě je třeba hodnotit velmi pozitivně.

Práci doporučuji k obhajobě a celkově hodnotím známkou velmi dobře
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