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ÚVOD 
 
Tato bakalářská práce se zabývá industriální architekturou a možnostmi jejího 
současného využití, jež může mít zásadní dopad na okolní prostředí a jeho obyvatele.  
 
Nejprve se budu podrobněji věnovat fenoménu industriálních staveb, jejich definici, 
historii a charakteristice. Následně budu analyzovat současnou situaci a stav těchto 
mnohdy velmi zanedbaných staveb v České republice, načež ve stěžejní části práce 
hlouběji popíšu situaci jedné konkrétní stavby a pokusím se najít její řešení, respektive 
vhodnou formu jejího využití s ohledem na zachování cenných architektonických prvků, 
ekonomickou stránku i zmíněný vliv na život okolních obyvatel a další faktory.  
 
První, teoretická část práce, by tak měla především ukázat, že lze industriální 
architekturu považovat za hodnotnou a že má smysl, pokud je to možné, takové stavby 
zachovat a rekonstruovat. Proto se v ní budu zabývat historií industriálu jak z hlediska 
architektonického, tak z hlediska provozu a jeho vlivu na okolní prostředí, například na 
urbanizační proces nebo život okolních obyvatel.  
 
Součástí teoretické části by také mělo být jakési hrubé zmapování současné situace a 
toho, v jaké míře dochází k rekonstrukci a naopak k devastaci těchto budov. Čerpat budu 
především z archivu Industriální topografie.1  
 
Na základě první části budu posléze v části praktické hledat nové a vhodné využití pro 
konkrétní stavbu, kterou by bylo podle mého názoru žádoucí zachovat, aby mohla 
nadále sloužit (i když s největší pravděpodobností novému účelu) a připomínat svoji 
dávnou slávu. Budu pro danou situaci hledat takové řešení, které bude umožňovat 
zachování cenných architektonických prvků, bude respektovat původní účel stavby, ale 
zároveň vdechne danému prostoru nový život, jenž bude přinášet svému okolí užitek.  
 
Takových řešení může samozřejmě existovat více, proto se v rámci bakalářské práce 
omezím pouze na jedno vybrané, přičemž se ale pokusím nastínit i další možné varianty.  
 
Soustředit se budu především na Liberecký kraj, jenž se k mému tématu vysloveně nabízí 
– je totiž oblastí, kde došlo k největšímu rozkvětu textilního průmyslu, který byl pro 
české země vždy velmi zásadním. Nachází se zde obrovské množství právě původně 
textilních továren, jež jsou typickým zástupcem industriální architektury. 
 
Součástí práce budou fotografie, jež sám vytvořím. Ty by měly dokumentovat především 
současnou situaci vybrané stavby a její okolí.  

                                                 
1
 Projekt Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT (dále jen VCPD ČVUT). [online]. 2012-03-17. 

Dostupné z World Wide Web: <http://www.industrialnitopografie.cz>. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

Charakteristika problematiky 
 
- Definice industriální architektury 
 
Industriální architekturou rozumíme průmyslové objekty a stavby. Do této skupiny patří 
nejen továrny, elektrárny, mlýny a podobně, ale například i mosty nebo nádraží. 
K největšímu rozmachu těchto staveb došlo v době průmyslové revoluce, staví se ale 
samozřejmě dodnes. 

 
Pro účely této bakalářské práce se dá pojem industriální architektura omezit na tovární 
objekty vystavěné od konce 19. století zhruba po 50. léta století dvacátého. Tyto stavby 
se vyznačovaly mnoha společnými prvky. Připomeňme jejich účel, kdy se vždy jednalo o 
průmyslové továrny, případně stavby na zpracování zemědělských produktů. Společné 
mají i architektonické prvky – například nosnou konstrukci, použití skeletů, litinových 
sloupů, betonu (respektive dříve cihel), častou přítomnost komínů a velkých okenních 
ploch. Tyto stavby mají společnou i určitou jednoduchost, stavěny byly s ohledem na 
účelnost, nízké náklady, ale zároveň byly stavěny v době, kdy i ony musely splňovat 
určitá estetická kritéria, jež vyjadřovala úspěšnost podniku. Výsledkem jsou pak stavby, 
které jsou konstrukčně velmi efektivní a přitom architektonicky zajímavé a mnohdy i 
krásné. Ne nadarmo se takové továrny často nazývaly „chrámy průmyslu“. 
 
Takto popsané industriální stavby, jež se dodnes dochovaly, můžeme nazývat 
industriálním dědictvím. Jeho definici je možné dohledat v tzv. Chartě industriálního 
dědictví. Ta ho definuje jako „pozůstatky industriální kultury, které mají historickou, 
technologickou, sociální, architektonickou nebo vědeckou hodnotu.“2 
 
- Hodnota industriálního dědictví 
 
Důvodů, proč věnovat industriální architektuře pozornost a proč se snažit stavby v co 
nejvyšší míře zachovat, je mnoho. Na problematiku je možné nahlížet ze dvou stran, 
totiž jak ze strany majitele pozemku, investora, developera a zadavatele projektu, tak 
z pohledu veřejnosti, která danou situaci vnímá z naprosto jiných hledisek.  
 
Podstatná jsou nicméně fakta. Tím hlavním přitom je určitá historická hodnota, kterou 
s sebou industriální stavby nesou. Přestože se v porovnání s památkami, jak je většina 
z nás chápe, tedy například s hrady, zámky nebo chrámy, jedná o poměrně nové stavby, 
i ony vypovídají o své době a dokládají nám „tvořivou práci a způsob myšlení předchozích 

                                                 
2VCPD ČVUT. [online]. 2012-03-17. Dostupné z World Wide Web:<http://vcpd.cvut.cz/33-206-aktuality-
charta-industrialniho-dedictvi.aspx>. 
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generací“.3 Proto je ostatně mnoho těchto staveb skutečně památkově chráněno, a tak 
není pochyb, že je i industriální architektura již považována za něco hodnotného.  

 
Důkazem architektonické i historické hodnoty těchto staveb může být i skutečnost, že 
mnoho z nich navrhovali významní a slavní architekti (jmenujme například Winternitzovy 
mlýny v Pardubicích od Josefa Gočára),4 stejně jako fakt, že na těchto stavbách bylo 
mnohdy poprvé použito mnoho tehdy revolučních konstrukčních prvků. Zároveň stavby 
reflektovaly situaci ve společnosti a přímo ji ovlivňovaly. Nejlepším příkladem této 
skutečnosti je samozřejmě zlínský podnikatel Tomáš Baťa, jenž svojí průmyslovou 
činností kompletně změnil tvář města (výstavbou továrenských budov a dnes slavných 
dělnických domků), složení obyvatelstva (zapříčinil velkou migraci dělnictva), zvýšil 
životní úroveň místních obyvatel (podstatně snížil nezaměstnanost) a zasloužil se o 
zlepšení infrastruktury i možností kulturního vyžití.  

 
Baťa, jakožto ve své době čtvrtý nejbohatší Čech a jeden z nejslavnějších českých 
podnikatelů, měl prostřednictvím svých továren samozřejmě vliv dalekosáhle větší než 
továrníci z dalších, menších živností. Přesto je tento jev snadno vysledovatelný i v jiných 
případech a budu se mu podrobněji věnovat v praktické části práce.  

 
Vliv průmyslu na rozvoj města je viditelný například také na rozvoji Ostravy. Ta byla 
založena už ve 13. století, ale až od století osmnáctého, kdy zde byly objeveny zásoby 
uhlí, se stala centrem této oblasti a dokonce jedním z největších měst v zemi. Její 
význam prudce narostl, stejně jako se zněkolikanásobil počet jejích obyvatel. Následoval 
rozvoj infrastruktury a elektrifikace. 

 
Fakt, že mohou mít staré industriální stavby pozitivní vliv na okolní prostředí i dnes, kdy 
jsou využívány naprosto odlišně, je velmi dobře viditelný například v pražských čtvrtích 
Holešovice nebo Karlín. Tyto dvě původně průmyslové periferie se dnes staly jedněmi 
z nejvyhledávanějších čtvrtí pro bydlení a jsou to právě ony, kdo jde v čele konverzí 
industriálních staveb pro nové využití, ať už komerční nebo kulturní. Tyto dvě čtvrti 
představují velmi významný fenomén. Jejich současný vývoj totiž přesně kopíruje vývoj 
podobných čtvrtí jinde ve světě, kde se z bývalých průmyslových částí měst stávají 
moderní čtvrti pro podnikání i bydlení a v nichž jsou právě původně průmyslové objekty 
vyhledávanými prostory nejen pro sídla a showroomy světových firem. Známým 
příkladem jsou třeba londýnské Docklands. 

 

                                                 
3 Příručka vlastníka kulturní památky, Ministerstvo kultury ČR. [online]. 2012-03-18. Dostupné z World 
Wide Web:<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2273> 
4 Oficiální webové stránky města Pardubice. [online]. 2012-03-18. Dostupné z World Wide 
Web:<http://www.pardubice.eu/mesto/turisticke-informace/vychazkove-okruhy/vilem/mlyny.html>. 
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- Památková ochrana 
 
Přestože prakticky každá industriální stavba z daného období má jistě zajímavou historii, 
není samozřejmě možné (a vlastně ani žádoucí) vysloveně památkově chránit veškeré 
budovy určitého slohu nebo typu, a je tak nutno rozhodnout, které si tuto ochranu 
„zaslouží“ a které nikoli. Jenže: to, že daná stavba není na seznamu památkově 
chráněných, nemusí nutně znamenat, že by tam být nemohla nebo dokonce neměla. 
K ochraně se zkrátka přistupuje postupně a s nadsázkou lze říci, že ještě před sto lety 
nebyl památkově chráněn třeba ani Chrám sv. Víta.  

 
Památková péče je přitom fenomén, který se objevuje již v antice a v celém středověku, i 
když častěji ve formě uchovávání náboženských relikvií. V renesanci, jež byla založena na 
individualitě a jedinečnosti, byla pak často s velkou úzkostlivostí ochraňována díla 
velkých autorů. Ale až před průmyslovou revolucí začaly být považovány za kulturní 
památky i stavby, jež mohly být památkově chráněny až zhruba od první poloviny 19. 
století. Od samého počátku existovalo více přístupů k problematice jejich ochrany – je 
lepší stavbu uvést do původního stavu, odbourat přístavby a dokonale jí navrátit 
původní styl? Anebo raději zakonzervovat současný stav? Tato otázka zůstává dodnes. 
Zatímco v minulosti se střídala období, kdy se prosazovala jedna metoda a kdy druhá, 
dnes funguje památková ochrana systémem tzv. metodického pluralismu5 – na základě 
průzkumu památky se pro ni vypracuje individuální přístup a postup, jenž pracuje s 
jejími konkrétními prvky tak, aby se zachovaly v té nejcennější možné podobě.  

 
Proč vlastně přistupovat na to, že bychom měli stavby připomínající historii zachovat a 
starat se o ně? „Umělecké a historické, ale i technické, archeologické, přírodní a další 
památky po staletí obohacují dochované životní prostředí historických sídel a krajiny a 
přispívají k obecné vzdělanosti a všestrannému rozvoji národa. Úroveň péče o ně 
vyjadřuje v současném světě mimo jiné i vyspělost společenského systému a demokracie 
v dané zemi.“6 

 
Ladislav Kesner ve svém článku popisuje mimo jiné i ekonomické dopady ochrany 
památek, když tvrdí, že „kulturní dědictví, památky a sbírky představují kapitál, který je 
možné a žádoucí zhodnocovat (a) jsou významným nástrojem sociálně-ekonomického 
rozvoje soudobé společnosti.“ Cituje množství studií, „jež dokládají přímé finanční 
přínosy památek i jejich tzv. multiplikační efekt na ekonomiku, především související 
služby a turistický ruch“ a navíc dokazují, že „zachovalá památka či památková zóna 
pozvedává celkovou image města nebo místa, zvyšuje jeho kulturní kapitál a může se 
stát jedním z pozitivních faktorů při rozhodování investora o vstupu do města nebo 
oblasti“ a v neposlední řadě ukazují, že „schopnost zachovat a zvelebit místní památku 

                                                 
5 Národní památkový ústav. [online]. 2012-03-18. Dostupné z World Wide Web:<http://www.npu.cz/pro-
odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/historie-a-principy-pamatkove-pece/>. 
6 Příručka vlastníka kulturní památky, Ministerstvo kultury ČR. [online]. 2012-03-18. Dostupné z World 
Wide Web:<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2273> 



 

 5 

posiluje sebevědomí komunity a je jedním ze zdrojů budování její identity“.7 Péči o 
památky, ať již ty „oficiální“ nebo jen stavby architektonicky nebo historicky cenné, 
bychom tedy měli považovat nejen za povinnost, ale také za určitou morální 
zodpovědnost. Navíc by mělo být naším národním zájmem zhodnocovat kapitál 
v památkách uložený. Je zřejmé, že existence a stav historicky cenných budov má na 
společnost velmi zásadní vliv.  
 
Na území České republiky se nacházejí stovky industriálních staveb podle uvedeného 
vymezení. Bylo by ekonomicky naprosto neúnosné provozovat všechny jako turistické 
cíle nebo historické památky – nehledě na fakt, že je většina z nich v osobním vlastnictví. 
Právě proto se nabízí cesta rekonstrukce a konverze na nové využití, jež může 
respektovat historii, atmosféru a hodnotu místa, ale zároveň ho oživit, zmodernizovat a 
smysluplně využít a navíc majiteli přinést zisk. 
 
Vzhledem k ekonomické situaci v Evropě posledních let je zřejmé, že investice státu do 
zachování a správy nemovitého dědictví, ať už se jedná o industriální či jakékoli jiné 
stavby, rozhodně neporostou a naopak se dá očekávat omezení tohoto finančního toku. 
Již teď má Česká republika zhruba 34 tisíc památkově chráněných objektů a odhady 
hovoří o tom, že při současné alokaci prostředků státního rozpočtu by jenom oprava 
jednoho tisíce památek v havarijním stavu trvala zhruba 200 let.8 
 
Je tak téměř jisté, že budoucnost těchto staveb je v rukou soukromých investorů, kteří 
ale stále mohou na tyto účely čerpat příspěvky ze státních či evropských fondů. Přesto 
se dodnes vedou spory o vhodnosti konverzí kulturních památek na jiné využití. Jak 
podotýká Ladislav Kesner, jistě dochází k mnoha případům, kdy investor při realizaci 
svých zájmů stavbu poškodí či znehodnotí neodborným postupem či neuváženým 
způsobem rekonstrukce. Často se ale obrana proti tomu „posouvá do polohy odporu 
proti samotnému faktu adaptivního využití památky jakýmkoliv způsobem, jež nesouvisí 
s původním určením“.9 
 
Proto je nutné, aby existovala jasná a daná pravidla, jak s industriálním i jiným 
architektonickým dědictvím naložit. Potenciální investoři musejí mít jasné pokyny a 
podmínky, musí být určeno, které části stavby jsou cenné a které je nutno zachovat. 

                                                 
7 KESNER, Ladislav: Strategické plánování jako nástroj obnovy a rozvoje kulturních památek 
Referát z konference Nemovité kulturní památky – Pozitivní faktor nebo přítěž ekonomického rozvoje?, 
Kadaň, 14.5. 2002. [online]. 2012-03-18. Dostupné z World Wide 
Web:<http://www.cultropa.cz/dox/strategicke_planovani.pdf>. 
8 KESNER, Ladislav: Ekonomika a kultura : partnerství pro 21. století : sborník z mezinárodní konference 
o rozvoji kulturních zdrojů a kulturního kapitálu, realizované jako součást projektu "Praha - Evropské 
město kultury 2000 ". Praha : Praha - Evropské město kultury 2000, 2001, str. 67-68. ISBN 80-238-6831-4. 
9 KESNER, Ladislav: Strategické plánování jako nástroj obnovy a rozvoje kulturních památek 
Referát z konference Nemovité kulturní památky – Pozitivní faktor nebo přítěž ekonomického rozvoje?, 
Kadaň, 14.5. 2002. [online]. 2012-03-18. Dostupné z World Wide 
Web:<http://www.cultropa.cz/dox/strategicke_planovani.pdf>. 
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Konverze takových staveb soukromým investorem, ať už pro kulturní či komerční účely, 
je pak žádoucí a je často jedinou cestou, jak stavbu zachránit před postupným 
chátráním. 

 
Industriální stavby na našem území 
 
- Historie 
 
České země byly v době revolucí probíhajících v roce 1848 součástí Rakouského císařství 
a byly jeho průmyslově nejrozvinutější částí. Tuto tradici si udržely jak v době 
průmyslové revoluce, která zde probíhala velmi razantně, tak i za první republiky. Právě 
proto najdeme na našem území tak velký počet industriálních staveb z tohoto období. 
 
Největší rozmach na našem území zaznamenala textilní výroba, a to zejména na severu 
Čech okolo města Liberec, kde se rozvíjela už od 14. století.10 Nejvíce nicméně rozkvetla 
až v devatenáctém století, kdy vznikaly první továrny, kde se začala zavádět strojní 
výroba. Liberecký průmysl se rozvíjel nejrychleji, přestože byl jaksi odříznut od zbytku 
země: do Liberce tehdy nevedla železnice, silnic v okolí bylo také málo. Největším 
libereckým průmyslníkem se stal Johann Liebieg, jehož továrna vyráběla látky z vlněné a 
bavlněné příze.11 Během dvacátých a třicátých let devatenáctého století se na Liberecku 
mechanizovaly prakticky všechny části textilní výroby, s výjimkou tkaní látek, u kterého 
zde přetrvávala ruční výroba až do let padesátých.  
 
I na Liberecku vznikaly továrny, jež měly nezanedbatelný podíl na vývoj regionu. Jednou 
z nejvýznamnějších byla soukenická továrna Siegmund, Neuhauser a Comp, založená 
roku 1810. Už v padesátých letech devatenáctého století v této továrně pracovalo na 
750 zaměstnanců.12 Právě tou dobou docházelo k největšímu rozmachu průmyslu po 
celé zemi.  
 
Dalším velmi tradičním odvětvím průmyslu v českých zemích byla odnepaměti výroba 
piva a cukru. Stejně tak bychom našli mnoho úspěšných podnikatelů i ve velmi odlišných 
odvětvích - jmenujme například Františka Ringhoffera II., který se velmi úspěšně věnoval 
výrobě železničních vagónů na pražském Smíchově. 
 
Během této éry byly zkrátka české země vzkvétající průmyslovou oblastí. S příchodem 
druhé světové války a především s příchodem komunismu ale došlo k nepříjemnému 
zvratu.  
 

                                                 
10 KARPAŠ, Roman: Kniha o Liberci, Liberec: Dialog, 1996, str. 10. 
11 MACHAČOVÁ, Jana - MATĚJČEK, Jiří: Nástin vývoje textilní výroby v českých zemích 
v období 1781-1848. Opava: Slezský ústav ČSAV v Opavě, 1991, str. 136. 
12 JOZA, Jaroslav: Z minulosti textilního prùmyslu v Libereckém kraji. Liberec: Krajské nakladatelství, 1958, 
str. 96. 
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V dubnu 1948 byl přijat zákon, jenž umožnil znárodnění průmyslových podniků 
zaměstnávajících více než 50 pracovníků. Poté rychle následovala likvidace i menších 
podniků a do roku 1950 prakticky vymizel soukromý sektor ve výrobě.13 Přestože 
v mnoha továrnách výroba přetrvala, bylo její státní řízení natolik neefektivní, že vedlo 
nejenom k poklesu životní úrovně dané oblasti, ale také mělo velmi neblahý vliv právě 
na budovy dříve slavných a prosperujících továren. Mnoho jich bylo pro socialistické 
období tolik typickým necitlivým způsobem přestavěno, anebo použito ke zcela jiným a 
naprosto nevhodným účelům, což obojí velmi výrazným způsobem poškodilo jejich 
architektonickou podobu. Během dlouhého období vlády KSČ došlo také k velkému 
rozkradení a likvidaci výrobních kapacit těchto budov, a tak často k faktickému 
znemožnění úspěšného obnovení výroby.   
 
Po revoluci roku 1989 došlo k vlně navracení majetku původním majitelům, respektive 
často již jejich potomkům, jež se v některých případech táhne dodnes. Především právě 
průmyslové objekty se jim ale navrátily v podobě, kdy bylo velmi těžké obnovit původní 
výrobu a efektivně je tak využít. Příkladem může být zkušenost Jana Tomašíka, jehož 
prarodičům byl zabaven mlýn v Lázních Bohdaneč. Jemu se pak skutečně po navrácení 
majetku v roce 1992 podařilo za velkého úsilí a velkých finančních investic mlýn alespoň 
po technické stránce opravit, zprovoznit a dokonce částečně obnovit výrobu. Ale 
vzhledem k tomu, že budova dříve proslulého mlýna dlouho sloužila jako sklady a 
dokonce v ní byly velmi necitlivým způsobem vestavěny dva velké byty (včetně 
nahrazení úžasných kamenných zárubní dveří klasickými panelákovými, vybourání 
původních malých a vestavění typických trojčlenných oken apod.), do mlýna po dlouhá 
léta zatékalo a většina původních strojů byla napůl rozebrána, znamenala i pouze 
částečná rekonstrukce umožňující obnovení výroby natolik velkou investici, že výnosy z 
výroby nedokázaly pokrýt ani tyto náklady, natož přinést majiteli zisk. Proto musel po 
několika těžkých letech výrobu opět ukončit a nezbylo mu než vybavení rozprodat. 
Velmi zajímavé stavby se ale nehodlá vzdát a paradoxně mu další rekonstrukci může 
umožnit právě zásah do mlýna z dob socialismu – hned vedle hlavní budovy byl totiž 
v šedesátých letech vystavěn nevzhledný plechový sklad obilí, z jehož demolice a 
následného prodeje kovu majitel plánuje získat prostředky na opravení hlavní budovy 
mlýna a přestavbu na stylové bydlení pro svoji rodinu.14 
 
Nicméně jen málokteré stavby se dostaly do rukou lidí, kteří měli tolik nadšení pro věc a 
také tolik nutných prostředků. Továren, které se začaly opět využívat pro své původní 
účely, je skutečně velmi málo. Například ve zmiňovaném Libereckém kraji najdeme 
pouhých 7 industriálních staveb podle uvedené definice, jež stále slouží původnímu 
účelu. 

                                                 
13Edejiny.cz. [online]. 2012-03-21. Dostupné z World Wide Web:< http://www.edejiny.cz/upevnovani-
komunistickeho-rezimu-1948-%E2%80%93-1953/>. 
14 Osobní rozhovor s majitelem Janem Tomašíkem ze dne 24.3.2012. 
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Dalších 35 jich našlo jiné využití (i když téměř v polovině případů slouží jako provizorní 
sklady nebo sídla mnoha menších firem). Naopak 28 staveb je zde opuštěných a 
nevyužitých, 11 již jich bylo zbořeno a 36 jich je výrazně ohroženo.15  
 
Tato skutečnost ukazuje, že přestože se pro mnohé stavby podařilo najít nový způsob – i 
když třeba provizorního - využití, stále je na našem území obrovské množství opuštěných 
a chátrajících industriálních staveb, jež by se daly považovat za velmi hodnotné.  
 
- Současná situace 
 
Jak podotýká architekt Benjamin Fragner, který se problematice industriálu věnuje, 
využití těchto staveb je velmi aktuální otázkou, probíranou především v posledních 
deseti až patnácti letech, jejichž přínos byl v tomto ohledu velmi znepokojující: „Na 
jedné straně v krátké době až neuvěřitelný růst zájmu o průmyslové dědictví (…) a 
souběžně, možná i proto, že jsme už lépe vybaveni bourací technikou, účinnějšími 
destrukčními metodami i neodolatelnější finanční motivací, rychleji než kdy předtím 
drtíme, co jsme se sotva naučili brát znovu do rukou.“16 Také antropolog Petr Gibas 
připomíná, že zájem o industriální architekturu je otázkou posledních let („koho by 
v první půlce devadesátých let vůbec napadlo jít na takový romantický průzkum ruin 
Poldi Kladno?“17 
  
Důkazy pro tato tvrzení můžeme najít i v masových médiích. Například během prvních 
měsíců roku 2012 proniklo do dvou velmi čtených deníků, MF Dnes a Lidových novin, 
téměř deset článků s tématikou využití industriálních památek. Zároveň jenom v Praze 
proběhlo během těchto měsíců několik tématických výstav: Současný industriál a 
Nevyužitá nádraží v Galerii Jaroslava Fragnera,18 nebo například Bernd & Hilla Becher: 
Doly, Hutě v Galerii Rudolfinum.19 
 
Na druhé straně bylo možné ve stejných denících zaznamenat mnoho zpráv o 
probíhajících či plánovaných demolicích industriálního dědictví. Nejznámějším případem 
jsou již dlouho vedené spory o demolici Nákladového nádraží Žižkov v Praze, ohrožena je 
například i jedna z Baťových továren ve Zlíně,20 v demolici už je slavná Waltrovka 

                                                 
15 Dle registru VCPD ČVUT. [online]. 2012-03-19. Dostupné z World Wide Web: 
<http://www.industrialnitopografie.cz/>. 
16 FRAGNER, Benjamin: Co jsme si zbořili. Praha: VCPD ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04387-5 
17 GIBAS, Petr: časopis Urban People č. 10/2008. [online]. 2012-04-07. Dostupné z World Wide Web: 
<http://lidemesta.cz/index.php?id=78>. 
18 Galerie Jaroslava Fragnera. [online]. 2012-03-19. Dostupné z World Wide Web:<http://www.gjf.cz/>. 
19 Galerie Rudolfinum. [online]. 2012-03-19. Dostupné z World Wide 
Web:<http://www.galerierudolfinum.cz/cs/exhibition/bernd-hilla-becherovi-doly-hute>. 
20 Zlínský kraj – iDNES.cz. [online]. 2012-03-20. Dostupné z World Wide 
Web:<http://zlin.idnes.cz/demolici-cenne-batovske-budovy-muze-zastavit-novy-posudek-po2-/zlin-
zpravy.aspx?c=A120109_1712980_zlin-zpravy_sot>. 
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a hovoří se i o demolici neméně slavného Odkolku v pražských Vysočanech (Obr. 1). 
Vyšly dokonce i články, jež se tématu využití a demolice industriálních staveb věnují 
obecně.21 
 

 
Obr. 1 Ohrožená pekárna Odkolek ve Vysočanech (2012, Michael Čáp) 

 
 
Právě přes aktuální zájem odborné i širší veřejnosti o problematiku průmyslové 
architektury minulého století je současná situace zarážející. Přestože se již ve velké míře 
mluví o historické i estetické hodnotě těchto staveb, přestože se mnoho těchto prostor 
stalo velmi populárními pro bydlení i podnikání a i přes množství odborných článků a 
publikovaných názorů na nutnost zachovat tyto objekty, stále dochází k dalším a dalším 
demolicím. Vypadá to, jako by docházelo k selhání nejen památkářů, ale také volného 
trhu, který by měl reagovat na zvýšenou poptávku po těchto objektech. Situace je 
nicméně poněkud složitější. 
 

Problematika rekonstrukce 
 
- Rekonstruovat/zbourat? 
 
Rekonstrukci obecně totiž vždy provází množství problémů, jež mohou být často 
důvodem nebo jedním z důvodů, proč nakonec majitel s developerem dojdou k závěru, 
že je lepší stavbu zbourat a na jejím místě postavit novou.22  
 

                                                 
21 Praha a střední Čechy – iDNES.cz. [online]. 2012-03-20. Dostupné z World Wide 
Web:<http://praha.idnes.cz/fabriky-v-praze-mizeji-pamatkari-je-chteji-chranit-a-citlive-prestavet-1zn-
/praha-zpravy.aspx?c=A111129_1692762_praha-zpravy_ab>. 
22 Touto problematikou se zabývala moje práce na písemnou část zkoušky SVIP. 
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„Rekonstrukce je vždy náročnější než novostavba. Principiálně tím, že projekt se 
zpracovává pouze na základě vědomostí z několika sond do staré zástavby. Pak se teprve 
na architekta, projektanta i klienta valí netušené zrady: omítka, co vypadala, že drží, 
padá; zdivo, co vypadalo jako pevné, praská a vůbec není cihlové, ale kamenné; zdí, co 
vypadalo, jako že v ní nic není, vede nejdůležitější stoupačka, o které nikdo nic neví; 
střecha se nakonec musí celá strhnout.“23Architekt, projektanti ani klient tak dopředu 
nevědí, kde narazí na jaký nečekaný technický problém, který se následně samozřejmě 
promítne do konečné ceny projektu.  
 
Problémem pak může být i nutná spolupráce s památkáři, kteří „často nesmyslně trvají 
na úplném zachování staveb a někdy je v dobré vůli zapisují jako památky“, zatímco by 
bylo vhodnější „dát daleko větší prostor architektům, aby je mohli přizpůsobit jejich nové 
funkci“,24 jelikož té původní už jistě sloužit nebudou, a pomoci tak stavbám vdechnout 
nový život namísto faktického znemožnění jejich rekonstrukce. 
 
Problematická je pak i prostá nevědomost a fakt, že „stavby, které jsou staré pouhých 
sto let, nepřipadají širší veřejnosti, ale ani developerům a podnikatelům, jako něco, co by 
mohlo mít kulturní nebo historický význam.“25 
 
Rekonstrukci stavby a konverzi pro její nové využití mnohdy také neradi vidí okolní 
obyvatelé, jež jsou, podobně jako v případě novostavby vyrůstající v jejich 
bezprostředním sousedství, ochotni zakládat například občanská sdružení, zapojovat se 
do diskuse a bojovat s developery za vlastní zájmy. Často totiž může její nevhodné 
využití negativně ovlivnit okolní prostředí (například v případě obnovení průmyslové 
výroby může stoupnout hluk, dopravní vytížení a podobně). 
 
Dle zkušeností developerů a architektů je rekonstrukce podobných budov již obecně a 
z principu dražší, než jejich demolice a nová výstavba. Otázkou tedy je, zda je 
rekonstrukce takové stavby vůbec žádoucí, a pokud ano, zda je realizovatelná za 
podmínek, na něž je majitel schopen a ochoten přistoupit.  
 
Pokud totiž daná stavba není památkově chráněná a je v rukou soukromého majitele, 
neexistuje způsob, jak ho k rekonstrukci (nebo alespoň zakonzervování současného 
stavu) donutit a skutečně pak záleží pouze na jeho odpovědnosti. Památkový úřad mu 
může maximálně dát doporučení. Pokud je naopak stavba chráněnou památkou, je pak 
situace o něco jednodušší – stát sice nemůže majitele vysloveně donutit stavbu 
rekonstruovat, majitel ji ale nesmí zbourat ani nechat chátrat, jinak mu hrozí pokuta či 
dokonce vyvlastnění. Industriální dědictví není v českém zákoně o památkové péči 
přesněji definováno. Pokud je však průmyslová stavba uznána kulturní památkou, zákon 
jasně upravuje její správu. Vlastník takové památky je povinen se o ni starat na vlastní 

                                                 
23 CABAN, Šimon: časopis Architekt č. 09/2007. 
24 LUKEŠ, Zdeněk: časopis Realit č. 01/2010. 
25 STUCHLÍK, Jaroslav: časopis Realit č. 07/2009 
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náklady a je povinen ohlásit obecnímu úřadu veškerá poškození, ohrožení či plánovanou 
rekonstrukci. V případě, že chce stavbu prodat, musí ji nejprve nabídnout k odkoupení 
ministerstvu kultury. To může skrze památkový úřad zasahovat i do případné 
rekonstrukce památky, kdy může definovat základní podmínky, za jakých lze 
rekonstrukci provést, aby nedošlo k poškození či zanedbání architektonicky či historicky 
cenných prvků stavby. Vlastník kulturní památky má však právo žádat na její obnovu 
příspěvek na náklady s provozem či opravou takové památky.26 
 
Otázka nalezení vhodného využití industriálního dědictví, respektive konkrétní hodnotné 
stavby, je samozřejmě závislá na dané situaci a možnostech vlastníka či investora. 
Vzhledem k tomu, že náklady na rekonstrukci takových objektů mnohdy přesahují tyto 
možnosti, je třeba počítat s tím, že často „právě budoucí využití a zisky s ním spojené 
podmiňují samo zahájení rekonstrukčních prací“.27 Proto je třeba v některých případech 
přistupovat ke komerčním formám využití a dojít tak k určitému kompromisu mezi 
využitím ideálním a využitím ekonomicky únosným. 
 
 - Příklady již provedených rekonstrukcí 
 
Podle registru ČVUT VCPD najdeme například jenom na území Prahy 23 industriálních 
staveb, jež prošly konverzí na jiné využití. V Libereckém kraji jsou takové stavby zatím 
pouze čtyři.28 Tato čísla naznačují, že se situace zlepšuje – logicky tento trend zasáhl 
nejprve Prahu, kde je větší prostor pro investice, ale postupně se dostává i k menším 
městům a krajům. 
 
Mediálně nejznámějším příkladem rekonstrukce a konverze industriální architektury je 
Centrum současného umění DOX v pražských Holešovicích.29 V této bývalé továrně 
z počátku dvacátého století fungovala až do devadesátých let kovovýroba (po roce 1948 
jako národní podnik ZUKOV Praha).30 Od přesunutí výroby mimo centrum byla továrna 
prázdná až do roku 2002, kdy ji objevil podnikatel Leoš Válka, jenž zde (oproti 
původnímu plánu vybudovat byty) společně se svými partnery brzy otevřel galerii 
moderního umění, která si velmi rychle našla řadu příznivců a stala se jednou 
z nejuznávanějších institucí tohoto druhu v České republice. Architektem, který měl 
projekt na starosti, byl Ivan Kroupa. 
 

                                                 
26 Zákon č.20/1987 Sb. O státní památkové péči. 
27KESNER, Ladislav: Strategické plánování jako nástroj obnovy a rozvoje kulturních památek 
Referát z konference Nemovité kulturní památky – Pozitivní faktor nebo přítěž ekonomického rozvoje?, 
Kadaň, 14.5. 2002. [online]. 2012-03-18. Dostupné z World Wide 
Web:<http://www.cultropa.cz/dox/strategicke_planovani.pdf>. 
28 VCPD ČVUT. [online]. 2012-03-19. Dostupné z World Wide 
Web:<http://www.industrialnitopografie.cz/databaze.php>. 
29 DOX – centrum současného umění. [online]. 2012-03-24. Dostupné z World Wide 
Web:<www.doxprague.cz >. 
30Bydlení.cz. [online]. 2012-03-23. Dostupné z World Wide Web:< http://www.bydleni.cz/clanek/Dox>. 
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DOX tak jde po stopách podobných institucí ve světě, kde se často právě galerie usídlily 
v původně industriálních prostorech, jež svojí strohostí, jednoduchostí, účelností i 
atmosférou k těmto účelům přímo vybízejí.   
 
Vzorem jim pak bývá především Tate Modern31 v Londýně. Původně jedna ze tří 
elektráren zásobujících elektrickým proudem hlavní město Velké Británie poloviny 
dvacátého století byla navržena legendárním architektem sirem Gilesem Gilbertem 
Scottem a fungovala až do roku 1981. Mezi lety 1996 až 2000 byla potom neméně 
slavnými švýcarskými architekty Herzog & De Meuron přestavěna na galerii současného 
umění pod hlavičkou Tate Gallery. Nachází se na břehu Temže, hned naproti St. Paul’s 
Cathedral - tedy v samém centru Londýna - a dnes patří mezi jednu z jeho dominant a 
turisticky nejnavštěvovanějších míst. Stavba získala mnoho ocenění a bývá často 
uváděna jako naprosto ideální případ úspěšné konverze.  
 
Jak v České republice, tak ve světě můžeme najít i mnoho příkladů úspěšných konverzí 
pro jiné než kulturní účely. Nejčastějším komerčním využitím jsou pak bytové a 
kancelářské prostory. Mezi ty méně povedené konverze patří Měšťanský pivovar na 
Královských Vinohradech,32 jenž byl přebudován na luxusní bydlení, aniž by návrh ve 
větší míře respektoval původní architekturu. I přes svoje zaměření se dlouho potýkal 
s finančními problémy způsobenými malým zájmem kupujících. Naopak velmi 
oceňovanou rekonstrukcí pražské industriální stavby je případ Ateliérů Spektrum.33 Tato 
firma zakoupila bývalou strojírnu na Smíchově a dle vlastních návrhů ji přestavěla na 
luxusní bydlení. Dostala za něj dokonce ocenění za nejlepší loftové byty na světě.34 
Přestože stavba vypadá na první pohled moderně, při bližším prozkoumání najdeme 
mnoho odkazů na původní využití, stejně jako množství původních prvků. Architekti 
s nimi pracují i v interiérech, kterým tak dodávají nenapodobitelnou atmosféru.  
 
Za zmínku rozhodně stojí i využití formou obnovení výroby, ať už té původní, anebo 
zavedení výroby nové. Jak vyplývá z archivu VCPD ČVUT, staveb, jež se nadále využívají 
pro původní účely, je poměrně zajímavé množství. Jen málo z nich je ale vysloveně 
rekonstruovaných - o většině spíše platí, že jsou zakonzervovány, a že tedy alespoň 
nechátrají. Příkladem takové stavby může být továrna na výrobu dřevěného zboží 

                                                 
31Tate Modern. [online]. 2012-03-23. Dostupné z World Wide Web:< http://www.tate.org.uk/visit/tate-
modern>. 
32 VCPD ČVUT. [online]. 2012-03-19. Industriální Topografie, karta V004321. 
33 Bydlení iDNES.cz. [online]. 2012-03-19. Dostupné z World Wide Web:<http://bydleni.idnes.cz/nejlepsi-
loft-na-svete-je-v-praze-tak-rozhodli-porotci-ve-svetove-soutezi-1r5-
/architektura.aspx?c=A090524_202746_architektura_rez>. 
34 Best European Redevelopment (Single Unit) -  vyzdvihlo celkovou rekonstrukci, která očistila a podtrhla 
industriální charakter stavby a vrátila do ní smysluplnou činnost. 
Best European Interior Design (Loft A9) - pak patřilo designovému řešení jednoho loftu. Následovalo 
vítězství ve světovém finále této prestižní architektonické soutěže. 
Zdroj: Bydlení iDNES.cz. [online]. 2012-03-19. Dostupné z World Wide 
Web:<http://bydleni.idnes.cz/nejlepsi-loft-na-svete-je-v-praze-tak-rozhodli-porotci-ve-svetove-soutezi-
1r5-/architektura.aspx?c=A090524_202746_architektura_rez>. 
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v Albrechticích, dříve fungující pod jménem Johann Schowanek,35 dnes patřící firmě 
DETOA a stále produkující především dřevěné hračky. Přestože zde zatím rekonstrukce 
neproběhla,36 stavba nadále slouží svému účelu a je v relativně dobrém stavu.  
 
Zajímavé jsou pak stavby, které jsou nadále využívány k průmyslovým účelům, ale slouží 
už k jiné než původní výrobě. Takovou stavbou je například odpadová přádelna Karl 
Bienert junior37 z roku 1913 v obci Bílý potok na úpatí Jizerských hor. Ta je v současnosti 
používána jako „specializované opravářské dílny historické techniky“.38 Jedním 
z nejznámějších případů povedené rekonstrukce pro nové průmyslové využití je také 
bývalá tkalcovna Adolf Prellogg,39 ležící těsně za obcí Poniklá. Tato architektonicky velmi 
jednoduchá, ale přesto zajímavá stavba svým půdorysem přímo „kopíruje zakřivení 
silnice“40 mezi Poniklou a Vysokým nad Jizerou. Od roku 2001 je přitom využívána 
novým majitelem, firmou Singing Rock,41 která zde vyrábí a prodává horolezecké 
vybavení. Firma ji v roce 2006 kompletně a velmi citlivě zrekonstruovala. Tato budova 
tak může sloužit jako ideální příklad, jak s průmyslovou architekturou naložit. 
 
Jiná situace je u staveb, jež mají využití provizorní, jako třeba sklady anebo případy, kdy 
je stavba využívána jako sídlo více menších firem. Těch je dle registru VCPD ČVUT na 
našem území velmi mnoho42 a jsou to často i ony, které můžeme považovat za 
ohrožené; o jejich stav se často nikdo nestará, jednotlivé firmy jsou v nich 
v dlouhodobém podnájmu, svoje části si různě upravují a stavbu jako celek tak 
znehodnocují. Velmi známým příkladem takové stavby je Nákladové nádraží Žižkov, 
ležící na okraji této pražské čtvrti. Veškeré související využití se přesunulo na pozemek 
vedle nádraží, kde jsou uskladněny nákladové kontejnery a kde se překládají na vlaky a 
kamiony. Samotné budovy zatím slouží jako sklady a sídla menších firem s velmi různým 
zaměřením. Je zde sklad nábytku, autoservis, velkoobchod potravin a další. Stavba je 
přitom viditelně zanedbaná. V libereckém kraji je takovým příkladem bývalá továrna na 
sukno Anton J. Kieswetter43 stojící ve čtvrti Kateřinky. Její budovy, pocházející z roku 
1897, mají v současnosti hned několik majitelů, kteří s rekonstrukcí nakládají po svém. 
Architektonická podoba stavby navíc byla znatelně poškozena již typickou fasádou z 80. 
let. 
 
Uvedené příklady naznačují, že možných využití původně průmyslových staveb je celá 
řada. Ne všechna jsou ale vhodná pro konkrétní stavby a ne všechna je možné považovat 

                                                 
35 VCPD ČVUT. [online]. 2012-03-19. Industriální Topografie, karta V007113. 
36 Dle informací z VCPD ČVUT byla zatím rekonstruována pouze přilehlá Villa Schowanek, kde obec 
provozuje muzeum.  
37 VCPD ČVUT. [online]. 2012-03-24. Industriální Topografie, karta V006929. 
38 VCPD ČVUT. [online]. 2012-03-24. Industriální Topografie, karta V006929. 
39 VCPD ČVUT. [online]. 2012-03-24. Industriální Topografie, karta V008123. 
40 VCPD ČVUT. [online]. 2012-03-24. Industriální Topografie, karta V008123. 
41 Singingrock.cz. [online]. 2012-03-24. Dostupné z World Wide Web:<www.singingrock.cz>. 
42 Přesné číslo nelze z registru určit, protože v současné době ještě nemapuje celé území ČR, ale pouze 
vybrané kraje. 
43 VCPD ČVUT. [online]. 2012-03-24. Industriální Topografie, karta V006352. 
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za přínosná. Univerzální řešení samozřejmě neexistuje a ideální využití tak může být pro 
každou stavbu jiné. Musí vycházet především ze záměrů a možností investora, ale i 
z potřeb dané oblasti, architektonických dispozic budov a jejich polohy. Praktická část 
této práce se tedy bude zabývat výzkumem vhodného využití jedné konkrétní stavby, a 
to právě na základě těchto faktorů a především právě s ohledem na potřeby oblasti, 
v níž se stavba nachází a na níž bude mít její případné využití zásadní vliv. Práce by tak 
měla sloužit jako jakýsi „manuál“ k dané stavbě, který by měl obci i potenciálním 
investorům přiblížit situaci a navrhnout její řešení. Zároveň by měla sloužit jako příklad a 
inspirace pro další obce a podobné stavby, jichž se konkrétně v Libereckém kraji nachází 
velmi mnoho a je jen otázkou času, kdy se bude otázka jejich existence muset řešit.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 

Výběr konkrétní stavby pro výzkum 
 
Stavbu, které se práce věnuje, jsem volil s ohledem na realizovatelnost mého výzkumu, 
tzn. především bylo nutné, aby byla v dostupné vzdálenosti, ale také bylo vhodnější 
zabývat se stavbou mimopražskou, kde je větší možnost dostat se „ke zdroji“ – tedy 
získat informace přímo od majitele, okolních obyvatel, pamětníků a především obecního 
úřadu. Výhodou staveb na menším městě nebo vesnici je také lepší vysledovatelnost 
vlivů, jež měly nebo mají dopad na okolní prostředí. V Praze například výši 
nezaměstnanosti ovlivňuje obrovské množství faktorů, je zde velké množství pracovních 
příležitostí – naproti tomu na vesnici je přítomnost továrny v tomto ohledu velmi 
zásadní.  
 
Zároveň jsem se snažil vybrat stavbu, jež reprezentuje určitý typ, který se vyskytuje na 
území České republiky ve větším množství. Pro splnění tohoto kritéria se doslova nabízí 
zmiňované Liberecko se svou tradicí v textilním průmyslu. 
 
Z těchto důvodů jsem si za pomoci registru VCPD ČVUT našel několik vhodných staveb a 
na základě jejich návštěvy a komunikace se zástupci obecních úřadů vybral jednu z nich 
– bývalou přádelnu bavlny v obci Chotyně.  
 
Ta měla oproti ostatním stavbám v kraji několik zásadních výhod – vstřícnost současné 
paní starostky, která byla ochotna se se mnou podělit o dostupné informace a navíc 
přítomnost další továrny v obci, jež je už částečně rekonstruována a využívána. Shodou 
okolností totiž v obci Chotyně již existuje zajímavý příklad rekonstruované industriální 
stavby použité pro zcela nové využití – bývalá strojírna a slévárna KEMA (Kettener 
Maschinenfabrik) je v současné době využívána pro bydlení a jako sídlo firmy na výrobu 
systémů pro průmyslové vytápění.44 Není sice zatím rekonstruován celý areál, nicméně 
kotelna s komínem z roku 1910 září novotou. Přímo v obci tak existuje příklad úspěšné 
konverze industriální stavby a zachování tohoto architektonického typu pro budoucí 
generace. 
 

Obec Chotyně 
 
Chotyně je obec ležící zhruba 16km od Liberce a těsně sousedící s Hrádkem nad Nisou. 
Ještě před rokem 1989 byla dokonce Hrádku součástí, poté se osamostatnila a 
v současné době ji tvoří Chotyně a osada Grabštejn, známá především stejnojmenným 
hradem. Obec má 861 obyvatel a rozlohu 9km2. První písemné zmínky o Chotyni, tehdy 
pod názvem Kotyn,45 pocházejí z roku 1409, kdy šlo čistě o zemědělskou osadu.  

                                                 
44 VCPD ČVUT. [online]. 2012-03-24. Industriální Topografie, karta V009374. 
45 VYDRA, František: Chotyně. Hostivice: Vydavatelství Baron, 2007, str. 107. ISBN 978-80-86914-30-5. 
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Chotyně se nachází na samém okraji českých hranic, a to dokonce hned se dvěma 
sousedními zeměmi – Německem a Polskem. Spadá tak do oblasti známé jako Sudety, 
což její historii velmi významně ovlivnilo.  
 
Němečtí obyvatelé sem přišli už ve 13. století na pozvání Přemysla Otakara II46 a 
v devatenáctém století, tedy v době rozkvětu průmyslu, jich zde bylo přes 90%. Tento 
stav trval až do roku 1945, kdy došlo k odsunu Němců. Chotyně měla v té době zhruba 
1500 obyvatel, z nichž poté zbylo pouhých 150.47 Odsun Němců pochopitelně 
neprobíhal zrovna bez emocí, svoji roli v něm sehrála nenávist, kterou k nim čeští 
obyvatele cítili (obzvláště potom, co se v průběhu roku 1945 teprve zpětně z novin 
dovídali o hrůzách, které Němci napáchali v Lidicích, Ležákách nebo v koncentračních 
táborech). V Chotyni i přesto několik „spolehlivě antifašistických“ německých rodin 
zůstalo. S nimi zde nadále žilo několik rodin českých i smíšených. Především ale každým 
dnem přicházelo další a další obyvatelstvo z vnitrozemí, většinou pak za účelem převzetí 
opuštěného německého majetku. Mnoho z nich se v Chotyni usadilo natrvalo a jejich 
potomci v ní žijí dodnes.48  
 

 
Obr. 2 Chotyně s typickým mostem, (1940)49 

                                                 
46 Tamtéž, str. 92. 
47 Tamtéž, str. 108. 
48 Tamtéž, str. 108. 
49 Tamtéž, str. 91. 
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Továrna Limburger 
 
- Historie továrny Limburger 
 
1) Textilka Limburger 
 
Budova bývalé přádelny bavlny, nacházející se na okraji obce Chotyně hned nad řekou 
Nisou,50 byla postavena roku 1884 jako jedna z prvních továrnen v této obci, kde do té 
doby fungovalo 64 živností.51 Její stavbě „předcházely rozsáhlé meliorační práce a stavba 
jezu“.52 Majitelem byla lipská firma J. B. Limburger, jež se zabývala obchodem s textilem 
již od poloviny 18. století, autorem stavby pak stavitel z nedalekého Hrádku nad Nisou, 
C.A.Wilhems.53  
 
Přádelna byla původně postavena jako jedna trojpodlažní budova a jen o několik málo 
let později doplněna přístavbou se dvěma vodními turbínami a parním strojem Sultzer.54 
Budova je postavena v naprosto typickém industriálním stylu a je tak jeho typickým 
zástupcem. Hlavní budova má dvě křídla, oddělená od sebe o patro vyšší věží, v níž je 
také hlavní vchod. Na pravou, o něco málo nižší část, navazuje zmiňovaná přístavba 
s vysokým cihlovým komínem. Na přístavbu později navazovaly ještě sklady. Severní 
křídlo továrny je trochu zapuštěné a stavba tak jakoby ustupuje před uměle 
vybudovaným ramenem Nisy, sloužícím právě vodním turbínám. Toto rameno se táhne 
až k opodál vybudovanému jezu a vytváří tak jakýsi ostrov ležící přímo před továrnou.55 
Jižní křídlo, rozměrově velmi podobné, má po své boční straně nakládací rampy a 
přístavbu výtahu postavenou pravděpodobně v sedmdesátých letech dvacátého století. 
Původní rampy jsou pak umístěny prakticky po celé zadní straně objektu, jež je schována 
pod přilehlým zalesněným kopcem. Budova je tak svojí „reprezentativní“ částí, tedy 
čelem, otočena k řece a k obci, zatímco zadní „technická“ část je obyvatelům obce téměř 
skryta.  
 
Už v letech 1895-1896 byla k hlavní budově přádelny postavena druhá, o něco větší 
budova velmi podobného vzhledu. Umístěna byla k původní budově severně, nepřímo 
tedy navazovala na část, kde dnes stojí zmiňovaný výtah. Druhá budova měla svůj menší 
komín, byla ale, poněkud překvapivě, orientována opačně.56 Přádelna byla v těchto 
letech velmi dobře prosperujícím podnikem, jenž při plném provozu zaměstnával 500-
600 pracovníků.57 Firma Limburger pro ně nechala vystavět bytové domy Na Gronovce,58 

                                                 
50 Chotyně č.p. 135, 50° 49' 49.72'' N, 014° 52' 07.95'' E. 
51 VYDRA, František: Chotyně. Hostivice: Vydavatelství Baron, 2007, str. 51. ISBN 978-80-86914-30-5. 
52 VCPD ČVUT. [online]. 2012-04-1. Dostupné z World Wide Web:<http://www.industrialnitopografie.cz/>. 
53 Tamtéž. 
54 Tamtéž. 
55 Pozemek v současnosti patří jinému majitel než továrna, jestli kdysi patřil k ní a byl k ní nějak využíván 
není známo.  
56 Z dobových fotek nicméně není zcela jasné kde byly rampy ani hlavní vchod. 
57 VYDRA, František: Chotyně. Hostivice: Vydavatelství Baron, 2007, str. 51. ISBN 978-80-86914-30-5. 
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jež projektoval stejný stavitel, C.A. Wilhems. K továrně dále patřily úřednické domy čp. 
122 a 123 a především pak tři vily, dvě na jižní a jedna na severní straně objektu. Dvě 
jižní vily sloužily původně k administrativě, zatímco severní byla vilou továrníka.  
 
Jak dokazují čísla uvedená v publikaci Chotyně, v době provozu textilní továrny 
Limburger se Chotyně poměrně rozrostla. V roce 1834 zde žilo 684 obyvatel, zatímco 
v roce 1890, tedy v prvních letech provozu, jejich počet stoupl na 915 a roku 1910 
vzrostl dokonce na 1365.59 Zajímavé jsou i údaje o počtu domů, jenž se za dobu provozu 
téměř zdvojnásobil (ze 108 v roce 1834 na 192 v roce 1921). Vezmeme-li v úvahu 
události těchto let, jako například epidemii španělské chřipky, jež si vyžádala mnoho 
obětí, je tento růst obce poměrně zásadní a nezanedbatelný. Je očividné, že se na něm 
podílela právě i továrna Limburger, jež obyvatelům nejen blízkého okolí nabízela přes 
500 pracovních míst. Dokládá to například i fakt, že majitelé koncem 19. století nechali 
vystavět zmíněných 10 bytových domů pro zaměstnance. Ty poskytovaly ubytování až 
čtyřiceti nově příchozím rodinám.  
 
Nešlo samozřejmě o jediný zdroj pracovních míst v Chotyni, stejně jako nešlo o jedinou 
místní továrnu. „V roce 1887 zde byl založen závod Antona Kunnerta na ohýbání 
dřeva“,60 k jehož největšímu rozmachu došlo po první světové válce a fungoval až do 
roku 1998. Roku 1911 pak vznikla strojírenská továrna, později známá jako 
„Hergethovka“, poblíž místního nádraží. Vyráběla textilní i jiné stroje a fungovala až 2. 
světové války, kdy se v ní začaly vyrábět stroje válečné, až byla později využita jako sklad 
obilí. Roku 1926 nedaleko vznikla brusírna skleněných šatonů, fungující až do 
padesátých let a později přebudovaná na sokolovnu. Do konce 80. let zde také fungoval 
obilný mlýn a několik dalších poměrně velkých podniků.61 
 
Chotyně byla podle Františka Vydry v tomto ohledu poměrně výjimečná, „bylo zde 
zřízeno neobvykle mnoho továren a dílen“.62  
 
Tato skutečnost byla vlastně důsledkem i příčinou toho, že se obec rychle rozvíjela a 
s tím stoupala i životní úroveň obyvatelstva. Jak je uvedeno v knize Chotyně, 
industrializace spolu se zlepšením dopravní dostupnosti a dalšími vlivy umožňovala 
místním obyvatelům starat se o více než jenom o vlastní obživu. Již „v roce 1888 si 
textilní dělníci založili podpůrný spolek, který vyplácel finanční podporu těm, kdo přišli o 
zaměstnání nebo byli při práci u strojů zmrzačeni a nemohli dále pracovat“.63 Zároveň 
v Chotyni vznikl například Sbor dobrovolných hasičů (1890), byly zde vybudovány lázně 
Wartburg (1890), vznikl mužský pěvecký spolek (1891), zřízena byla i knihovna a roku 

                                                                                                                                                 
58 Dle dnešního katastru Dolní Suchá, Na Gronovce čp. 125-134 
59 VYDRA, František: Chotyně. Hostivice: Vydavatelství Baron, 2007, str. 103. ISBN 978-80-86914-30-5. 
60 Tamtéž, str. 51. 
61 Tamtéž, str. 51, 57. 
62 Tamtéž, str. 57. 
63 Tamtéž, str. 63. 
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1907 pobočka sociálně demokratické strany. Technický pokrok se tak dotýkal života 
všech místních obyvatel. 
 
Situaci trochu zkomplikovala první světová válka a v oblasti Sudet, do které Chotyně 
spadá, i vznik samostatné Československé republiky. Češi zde totiž vždy byli menšinou. 
Statistky z roku 1919 uvádějí, že zde žilo pouhých 11 procent českých obyvatel.64 Během 
prvních československých voleb tak v okolí docházelo k mnoha nepokojům, po nichž ale 
zesílil hlas české menšiny, zakládaly se české spolky i školy.  
 
Rozvoj, kterým Chotyně díky průmyslové revoluci i uvolnění politické situace procházela, 
narušila hospodářská krize začátkem 30. let dvacátého století. Ta byla v oblasti Sudet 
navíc provázena vyostřením česko – německých vztahů (k němuž samozřejmě došlo na 
celém území republiky, zde byla ale situace pravděpodobně nejviditelnější) po nástupu 
Hitlera k moci. Přestože i v této těžké době docházelo k rozvoji města (například roku 
1932 byl postaven betonový most, jenž je v provozu dodnes a „stal se jakýmsi symbolem 
celé vesnice“),65 byla zde v průběhu 30. let velmi vysoká nezaměstnanost. Situace 
vyvrcholila krachem firmy Limburger. Ta nejprve prodala budovu bývalé textilky firmě 
Körber a propustila většinu zaměstnanců (květen 1930), načež zkrachovala a došlo k její 
likvidaci (1935).  
 
Firma Limburger byla jednou z největších a nejúspěšnějších textilek, jež na severu Čech 
působily. Během první světové války dokonce vyřizovala zakázky pro armádu.66 Pak ale 
přišla velká hospodářská krize 30. let, kterou firma nepřekonala. Výroba v chotyňské 
přádelně byla nejprve omezena a v roce 1937 zcela zastavena. Novější a větší z budov 
byla dokonce zbourána.  

                                                 
64 VYDRA, František: Chotyně. Hostivice: Vydavatelství Baron, 2007, str. 71. ISBN 978-80-86914-30-5. 
65 Tamtéž, str. 81. 
66 Tamtéž, str. 51. 
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Obr. 3 Textilní továrna Limburger v době, kdy fungovaly obě její budovy (1910)67 

 

 
Obr. 4 Demolice druhé, větší tovární budovy (1937)68 

 

                                                 
67 Tamtéž, str. 52. 
68 Tamtéž, str. 54. 
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2) čokoládovna Körber 
 
Následující období bylo ve znamení česko – německých sporů. Autor publikace Chotyně 
uvádí, že ve volbách roku 1938 získali v Chotyni komunisté 127 hlasů a sociální 
demokraté 88, zatímco Sudetoněmecká strana 576 hlasů. Hitler si v této těžké době 
získal mnoho hlasů právě bývalých továrních dělníků, jimž sliboval práci.69  
 
Firma Körber původně fungovala v liberecké luxusní vile, postupně se ale její výroba 
natolik rozšířila, že ji majitel Franz Körber přesunul do Chotyně. Tady začal v bývalé 
textilní továrně těsně před válkou, roku 1936, vyrábět čokoládu. Zároveň firma koupila i 
průmyslový objekt ve vedlejší obci Dolní Suchá, kde založila kartonážku na výrobu krabic 
a obalů na svoje produkty.70 Možnost růstu a prosperity čokoládovny Körber však 
zkomplikovala druhá světová válka, během níž byla továrna částečně využita pro 
uskladnění německého vojenského vybavení.  
 
Konec války a rok 1945 znamenal v Sudetech obrovský zlom. Zatímco čeští obyvatelé, 
kteří byli během války nuceni rodnou Chotyni opustit, se začali postupně vracet, němečtí 
obyvatelé byli počínaje 17. červnem 1945 vyhnáni. „Nejprve bylo vystěhováno 220 tzv. 
říšských Němců, kteří se do obce přistěhovali z Německa teprve během války“.71 
 
Zmiňovaný odsun Němců vyvrcholil po 9. červenci téhož roku, kdy došlo v budově 
továrny Körber k explozi munice, jež se zde z okolí shromažďovala a třídila. Práci 
vykonávala skupina Němců a právě oni byli z exploze obviněni jakožto záškodníci mstící 
se za svoji porážku.72 Tento okamžik byl záminkou k rychlému vyhnání zbývajících 
německých obyvatel Chotyně.  
 
Tato skutečnost měla na Chotyni obrovský dopad. Počet obyvatel se jednorázově 
zmenšil zhruba 10x. Během následujícíh měsíců a let obec zaplnili čeští obyvatele z celé 
republiky, kteří sem přišli zabrat a spravovat opuštěný německý majetek.  
 
Čokoládovna Körber se dostala do správy Arnošta Dontha, „bratra Emila Dontha, který 
byl velmi aktivní osobou ve veřejném životě obce jako promítač v místním kině a hlasatel 
v obecním rozhlase“.73 V továrně bylo po válce zaměstnáno na 400 dělníků. Výrobu 
obnovily i další místní továrny (např. „Hergertovka“ se 150 zaměstnanci nebo zmiňovaná 
ohýbárna dřeva). Továrny byly nicméně po roce 1948 de facto znárodněny. Čokoládovna 
poté patřila pod národní podnik Poživatina, sídlící v nedalekém Liberci (odtud název 
Liberecká Poživatina, LIPO).  
 

                                                 
69 VYDRA, František: Chotyně. Hostivice: Vydavatelství Baron, 2007, str. 88. ISBN 978-80-86914-30-5. 
70 Tamtéž, str. 51. 
71 Tamtéž, str. 107. 
72 Tamtéž, str. 107.  
73 Tamtéž, str. 109. 
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Podle současné starostky obce Jany Mlejnecké byla nicméně právě doba provozu 
čokoládovny jakýmisi „zlatými časy“. Továrna totiž zaměstnávala velké množství 
obyvatel, navíc šlo o „čistou a bezpečnou práci, jež neměla negativní dopady na okolí“.74 
Nepřetržitý chod čokoládovny a její kartonážky zajišťovaly vodní turbíny na Nise. 
Čokoládovna fungovala až do roku 1964 a cukrovinky se zde vyráběly pod hlavičkou 
Poživatina, Národní podnik Liberec – Provoz Chotyně.75 Produktů tu vznikala celá řada, 
od klasických čokolád přes bonbony až po skořicový cukr. 
 
I v této době docházelo samozřejmě k růstu obce, nebyl ale zdaleka tak zásadní jako 
v době provozu textilky Limburger. Změny provázely i společenský život obyvatel 
Chotyně – byly ale podstatně ovlivněné politickou situací, tedy nástupem komunismu. 
Přestože po válce vznikaly spolky zcela spontánní (hudební kapely a podobně), brzy se 
začaly zakládat místní organizace politických stran, přičemž v tradičně dělnické Chotyni 
měla velmi silnou pozici strana komunistická. Vznikaly a nadále fungovaly nicméně i 
spolky občanské (Sokol, myslivecké sdružení a mnoho dalších).  
 
Doba nepřála tomu, aby továrny a výrobu obecně řídili nestranní odborníci, ale spíše 
„politicky korektní dělničtí ředitelé“, kteří neměli s oborem žádné zkušenosti. To bylo 
jedním z důvodů, proč bylo hospodaření těchto podniků často ztrátové, jak uvádí 
František Vydra na příkladu chotyňského JZD.76  
 
Nicméně i tak můžeme v kronice obce najít několik příkladů, jak čokoládovna, mimo 
zmiňovanou zaměstnanost, ovlivňovala životy místních obyvatel. Například v roce 1955 
podnik Poživatina zafinancoval zřízení dalších školních tříd a poskytl jim prostor ve své 
administrativní budově. V kronice se také dočteme například o zubní péči, jež podnik 
v obci zřídil a zajišťoval.77  
 
Roku 1963 byla však výroba z Chotyně přesunuta, částečně do Liberce a částečně do 
Prahy. V tomto roce totiž došlo k reorganizaci, čímž LIPO spadlo pod státní podnik 
Čokoládovny,78 jenž vyráběl různé druhy cukrovinek v oddělených továrnách.  

                                                 
74 Osobní rozhovor se starostkou Chotyně Janou Mlejneckou ze dne 24.3.2012. 
75 VYDRA, František: Chotyně. Hostivice: Vydavatelství Baron, 2007, str. 110. ISBN 978-80-86914-30-5. 
76 Tamtéž, str. 142. 
77 Oficiální webové stránky obce Chotyně. [online]. 2012-04-03. Dostupné z World Wide 
Web:<http://www.chotyne.cz/page.aspx?zaz=137-260>. 
78 V roce 1992 převzal podnik nový vlastník: Nestlé a Danone. Viz <http://www.mocca.cz/index.php/cs/o-
nas/historie>. 
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Obr. 5 Osazenstvo hrubé výroby čokolády (1952)79 

 

 
Obr. 6 Zaměstnankyně čokoládovny (1946)80 

                                                 
79 VYDRA, František: Chotyně. Hostivice: Vydavatelství Baron, 2007, str. 111. ISBN 978-80-86914-30-5.  
80 Tamtéž. 
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3) SVA 
 
Éra čokoládovny v Chotyni tedy skončila s nástupem roku 1964, kdy „objekt převzal 
hrádecký podnik SVA (Státní výrobna autodílů)“. Ten zde vyráběl kostry sedadel a ventily 
pro automobily Škoda.81 Podle slov starostky Mlejnecké však „už nezaměstnával tolik 
obyvatel a navíc byl spojen s dopravními problémy“, kdy malou obcí denně projížděly 
desítky nákladních automobilů mířících k továrně. Navíc rozhodně nešlo o „čistou 
výrobu“, jež si místní pochvalovali v době provozu čokoládovny, proto už nebyla budova 
bývalé textilky vnímána tak pozitivně. Přesto se i o podniku SVA můžeme v kronice 
dočíst, že jakýmsi způsobem společenský život obce podporoval.82  
 
Výroba autodílů v Chotyňské továrně pokračovala i po revoluci, pod hlavičkou firmy 
JANNEX, až do roku 1996.  
 
Bývalé administrativní budovy továrny se i v šedesátých letech využívaly pro jiné účely; 
škola již byla postavena nová, ve dříve výstavních vilách byli po nějakou dobu ubytováni 
dělníci z hradeckého závodu Praga,83 několik let tam fungovala firma Bartákovy tiskárny 
s.r.o., později i malé zdravotní středisko.84 
 
4) STRING s.r.o. 
 
Na konci devadesátých let se v budově továrny vystřídalo ještě několik firem, jež ji 
pokaždé využívaly jen částečně. Posledním majitelem byla a dodnes je firma STRING 
s.r.o.  
 
Ta se zde věnovala kovovýrobě, ani ta však prostory nevyužívala celé, a tak během 
devadesátých let docházelo k pomalému chátrání stavby, která byla již během provozu 
SVA poškozena necitlivými zásahy do její architektonické podoby.85  
 
V době provozu kovovýroby byla situace poměrně podobná jako v době provozu firem 
SVA a JANNEX – dopravní vytížení, ruch, méně pracovních míst a lokální znečištění.86 
Firma již nijak viditelně nepodporovala společenský život obce, zato ale provedla 
některé nutné opravy budovy.87 Vybudovala v ní také kompletně nové šatny pro 
zaměstnance, jež jednatel počátkem roku 2011 osobně předvedl starostce.  
 

                                                 
81 VYDRA, František: Chotyně. Hostivice: Vydavatelství Baron, 2007, str. 51. ISBN 978-80-86914-30-5. 
82 Např. půjčoval autobusy na školní výlety, viz oficiální webové stránky obce Chotyně. [online]. 2012-04-
03. Dostupné z World Wide Web:<http://www.chotyne.cz/page.aspx?zaz=137-261>. 
83 VYDRA, František: Chotyně. Hostivice: Vydavatelství Baron, 2007, str. 110. ISBN 978-80-86914-30-5. 
84 Osobní rozhovor se starostkou Chotyně Janou Mlejneckou ze dne 24.3.2012. 
85 Zmiňovaný přístavek s výtahem a rampou, výměna některých oken ap.  
86 Osobní rozhovor se starostkou Chotyně Janou Mlejneckou ze dne 24.3.2012. 
87 Např. po povodních roku 2010, které ji – jakožto už několikrát v historii – podstatně zasáhly. 
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Nedlouho potom však firma za velmi nejasných okolností budovu opustila a brzy poté na 
ni byl vydán exekutorský příkaz. Prostor továrny byl ještě do konce roku 2011 částečně 
využíván dalšími dvěma malými firmami, poté byla budova v prosinci téhož roku 
opuštěna zcela.  
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- Současná situace 

 
Data a informace o současné situaci v obci jsem čerpal především z rozhovorů se 
současnou starostkou Chotyně, Janou Mlejneckou. Jedná se o poměrně malou obec, kde 
je starostka klíčovou postavou, jež zasahuje prakticky do veškerého dění a má tak logicky 
o situaci nejlepší přehled. Zároveň je ale nutné takto získané údaje doplnit fakty 
získanými z oficiálních zdrojů a literatury a zamezit tak možnému zkreslení informací. 
 
1) technický stav objektu 
 
V současné době je tedy tovární budova prázdná. Během socialistické éry k ní byla 
přistavěna typická vrátnice a byly zbourány přilehlé sklady. Vedle hlavního objektu 
továrny je přístavba s vysokým komínem, jež je opuštěná a již na první pohled 
v havarijním stavu: propadlé stropy, vytlučená okna a vyhořelý interiér.  
 
Samotná budova továrny je naopak ve stavu překvapivě dobrém. Ihned po vystěhování 
byly zajištěny veškeré vstupy a stavba zatím odolává i vandalům a zlodějům kovu. Podle 
starostky pravděpodobně není ani nijak staticky narušena a ani do ní nezatéká, přestože 
o nějakých zásadních opravách v posledních desetiletích nemůže být řeč. V každém 
případě je ale nutné provést znalecký posudek. 
 

 
Obr. 7 Opuštěná budova továrny (2012, autor: Michael Čáp) 
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2) majetkové poměry  
 
Problematické jsou nicméně současné majetkové poměry. Jak je vidět na Obr. 8, stavba 
je nadále ve vlastnictví firmy STRING, stejně jako příjezdová cesta od vrátnice, plocha 
okolo nově přistavěné rampy, prostory bývalých skladů a také pozemek mezi továrnou a 
řekou mimo uměle vybudované rameno a pozemek s turbínou. Ta patří jinému 
soukromému majiteli.88 Dvě bývalé administrativní vily na jižní straně továrny patří obci 
Chotyně, zatímco bývalá vila továrníka patří soukromé majitelce, a to včetně části 
silnice.89 Zbývající pozemky okolo umělého ramena Nisy patří obci Chotyně a 
Pozemkovému fondu ČR, lesní plocha podél příjezdové cesty pak Lesům ČR.90  
 
Zatímco pozemky v majetku obce a soukromých majitelů jsou bez problémů spravovány, 
majetek firmy STRING je v exekuci a musí být nabídnut k prodeji. Činnost firmy nebyla 
oficiálně ukončena, ještě v březnu roku 2011 byl jmenován nový jednatel společnosti, 
majetek v exekuci však zatím k prodeji nabídnut nebyl.91 
 

 
Obr. 8 - Zdroj: Katastr nemovitostí ČR, http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

Modrá barva: STRING s.r.o.   Zelená barva: Ing. Bořek Zaplatílek 
Růžová barva: Svietlana Yankivska  Bílá barva: Lesy ČR 
Červená barva: Obec Chotyně   Černá barva: Pozemkový fond ČR 

                                                 
88 Ing. Bořek Zaplatílek, viz Katastr  nemovitostí. [online]. 2012-04-03. Dostupné z World Wide Web:< 
http://www.katastrnemovitosti.cz/>. 
89 Svietlana Yankivska, viz Katastr  nemovitostí. [online]. 2012-04-03. Dostupné z World Wide Web:< 
http://www.katastrnemovitosti.cz/>. 
90 Viz Katastr nemovitostí. [online]. 2012-04-03. Dostupné z World Wide Web:< 
http://www.katastrnemovitosti.cz/>. 
91 Viz Katastr nemovitostí a rejstřík firem, [online]. 2012-04-03. Dostupné z World Wide 
Web:<http://rejstrik-firem.kurzy.cz/44567332/string-spol-sro/>. 
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3) Současná situace a atmosféra v obci 
 
Chotyně se po odloučení od Hrádku nad Nisou, pod který spadala až do roku 1989,92 
velmi rychle proměnuje. Z obce, jež byla dlouhá léta obývána prakticky jenom dělníky, 
se stává moderní a příjemné místo pro život. Přestože už dnes není obvyklé, aby 
soukromníci přispívali na chod a společenský život obce, místní správa si s tímto faktem 
dokázala poradit a obec tak nadále aktivně žije.  
 
Působí zde několik občanských spolků, z nichž některé už mají poměrně dlouhou 
historii.93 Obec se velmi dobře stará o občanskou vybavenost, stav silnic a veřejných 
prostor i jejich čistotu. Funguje zde jak základní škola, tak školka i zcela nový domov 
s pečovatelskou službou. Místní zastupitelé se svědomitě starají i o územní plán a 
plánování budoucnosti obce.94  
 
Jak je vidět na skutečnosti, že obec nedávno vydala knihu o vlastní historii,95 stejně jako 
na její úzké spolupráci s informačním centrem v nedalekém Hrádku nad Nisou, místní 
správa má zájem i na budování kulturního prostředí v obci. Dokazuje to i nedávná 
rekonstrukce hradu Grabštejn, kde momentálně můžeme najít například i výstavní a 
koncertní sál. 
 
V obci dodnes funguje několik továren a větších firem, stejně jako několik místních 
živností typu autoservis, penzion či restaurace. Tyto podniky pomáhají držet 
nezaměstnanost v jinak poměrně neutěšeném regionu na velmi dobrých 6-8 %.96  K této 
skutečnosti samozřejmě velkou měrou přispívají i nedaleký Liberec a Hrádek nad Nisou, 
do nichž mnoho místních obyvatel za prací dojíždí. Zmíněné procento nezaměstnaných 
je přitom pod celostátním průměrem a hluboko pod průměrem Libereckého kraje.97 
 
I přesto, že město Liberec, lyžařské středisko Ještěd i další zajímavosti jsou vzdáleny jen 
několik kilometrů, Chotyně není příliš turisticky vytíženou lokalitou. Hrad Grabštejn 
navštíví průměrně 20.000 návštěvníků za rok,98 zatímco zbytek obce je turisticky 
zajímavý pouze z důvodu, že jím prochází cyklostezka č. T14.  

                                                 
92 Oficiální webové stránky obce Chotyně. [online]. 2012-04-03. Dostupné z World Wide 
Web:<http://www.chotyne.cz/index.aspx?rub=30>. 
93 Jmenujme například Myslivecké sdružení (http://www.chotyne.cz/index.aspx?rub=50), Malé hasiče, 
Skauty Chotyně, TJ Sokol Chotyně či Občanské sdružení svazu žen Chotyně. Seznam viz 
<http://www.chotyne.cz/index.aspx?rub=22>. 
94 Vyplývá z rozhovorů se starostkou, jež zmiňuje například nedávnou aféru s majitelem pozemku 
přilehlého k továrně č. 135, kde chtěl provozovat firmu na likvidaci pneumatik, což mu obec nepovolila 
kvůli nepřijatelným dopadům na obec. 
95 VYDRA, František: Chotyně. Hostivice: Vydavatelství Baron, 2007, str. 107. ISBN 978-80-86914-30-5. 
96 Osobní rozhovor se starostkou Chotyně Janou Mlejneckou ze dne 24.3.2012. 
97 Průměrná nezaměstanost v ČR se v prvním čtvrtletí roku 2012 pohybuje okolo 9% (viz 
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/), zatímco v Libereckém kraji je dlouhodobě mezi 
10-11% (viz http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro). 
98 Dle informací od kastelána Jana Sedláka. Počet návštěvníků podle něj dlouhodobě roste. 
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Ta je tvořená trasou Hrádek nad Nisou – Liberec – Pleskotský mlýn a měří 70km. Jak 
vyplývá z mapy zveřejněné Libereckým krajem, v Chotyni využívá silnice vedoucí 
z Hrádku na Bílý Kostel a vede tak přímo podél řeky Nisy a tedy na dohled od zkoumané 
bývalé textilní továrny.99 Zatím není příliš frekventovaná, ale situace by se měla změnit 
s plánovanou výstavbou cyklotrasy č. KČT20, jež by měla současnou stezku částečně 
nahradit a utvořit spoj mezi pramenem Nisy a Baltickým mořem, přičemž bude po celých 
580 kilometrů kopírovat tok řek Nisa a dále Odra. 
 
„Cyklotrasa Odra - Nisa je základním stavebním kamenem „kostry cyklodopravy“ 
Libereckého kraje. Nachází se v průsečíků výhledových segregovaných tras východ – 
západ (Tanvald – Česká Lípa) a sever – jih (Hrádek n. N. – Turnov – Český Ráj). Dopravně 
propojuje města a obce se 166 243 obyvateli, jedná se o  Hrádek nad Nisou (7 560   
obyvatel), Chotyni (860 obyvatel), Bílý Kostel (776 obyvatel), Chrastavu (5 878 obyvatel), 
Stráž nad Nisou (1 901obyvatel), Liberec (100 721 obyvatel), Jablonec nad Nisou (46 238 
obyvatel) a Lučany n. N.(579 obyvatel). Při celkovém počtu obyvatel Libereckého kraje 
439 027 propojuje trasa obce a města v nichž žije více než 38% obyvatelstva.“100 
Z plánované trasy jsou navíc lehko dostupné všechny významné body Libereckého kraje: 
Ještěd, Jizerské hory, vodní nádrž Kristýna a další. Dá se tedy očekávat její podstatně 
větší vytížení. 
 
Nicméně i v Chotyni narazíme na problémy, které je třeba aktuálně řešit. Příkladem, jež 
sama starostka považuje za nejnutnější, je havarijní stav místního nádraží. Historická 
budova je v majetku Českých drah, které její opravu odmítají řešit, přestože jí hrozí 
propadnutí střechy. Vzhledem k vlastnictví budovy však nemůže situaci řešit ani obec, 
která by přitom byla ochotna opravné práce zajistit i zaplatit.101  
 
Problémem, jenž trápí Chotyni dlouhodobě, je její poloha v záplavové zóně. Záplavy ji 
větší či menší měrou postihují pravidelně. Velmi zásadně ohrožena je jimi právě i budova 
bývalé textilní továrny.102 Dle dostupné mapy záplavových zón je nejohroženější oblastí 
v obci nově vybudovaný park a pak právě prostor před zkoumanou továrnou, který k ní 
dle katastru nemovitostí náleží.103 
 

                                                 
99 Oficiální webové stránky Libereckého kraje. [online]. 2012-04-06. Dostupné z World Wide 
Web:<http://mapup.kraj-lbc.cz/oupsr/oupsr_a001v4/pages/viewer.htm>. 
100 Oficiální webové stránky Libereckého kraje. [online]. 2012-04-06. Dostupné z World Wide 
Web:<http://doprava.kraj-lbc.cz/Cyklodoprava-v-Libereckem-kraji/pilotni-projekt-lk-v-budovani-paterni-
site-cyklotras-cyklotrasa-odra-nisa>. 
101 Osobní rozhovor se starostkou Chotyně Janou Mlejneckou ze dne 24.3.2012. 
102 Záplavy ji dle informací od starostky poškodily naposledy v roce 2010, předtím existují záznamy o jejím 
poškození v letech 1897, 1926 a 1958. 
103 Oficiální webové stránky Libereckého kraje. [online]. 2012-04-06. Dostupné z World Wide 
Web:<http://doprava.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:114403 >. 
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Obr. 9 Budově nádraží se propadá střecha (2012, autor: Michael Čáp) 

 
Obr. 10 Budova nádraží v havarijním stavu (2012, autor: Michael Čáp) 
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4) Vliv současného stavu objektu na obec 
 
Jelikož je budova (a přilehlý pozemek) továrny nevyužívána teprve od ledna roku 2012, 
dle slov starostky Mlejnecké se zatím neprojevily typické dopady přítomnosti 
opuštěných prostor a staveb, ať už se jedná o ty pozitivní (jimiž se zabývá Petr Gibas),104 
či negativní.  
 
Pozitivním dopadem je dle Gibase především určitý pocit nostalgie, jež tyto opuštěné 
stavby v návštěvnících vyvolávají a jež souvisí s historií daného místa a s jejím přesahem 
do současnosti. Tento pocit je velmi důležitý pro uvědomění si vlastní historie, určité 
pomíjivosti i samotné existence. Samozřejmě, že tento dopad působí nejvíce na 
návštěvníky objektu.  
 
Mezi obecné negativní dopady opuštěného industriálního prostoru v obci nepochybně 
patří určité nebezpečí, jež v sobě skrývá. Jelikož se o budovu nikdo nestará a nikdo 
přesně neví, v jakém technickém stavu se nachází, jistě je tu nezanedbatelná 
pravděpodobnost, že může část budovy na někoho spadnout nebo ho jiným způsobem 
zranit. Objekt je v rukou soukromého majitele, případný vnik dovnitř je tedy ve své 
podstatě vlastně nelegální, ale jak podotýká Petr Gibas, chátrající ruiny bývalých továren 
jsou velkým lákadlem nejen pro zloděje kovu, ale i například pro fotografy, dobrodruhy a 
především pro děti. Právě o ně se starostka Mlejnecká obává – přestože je stavba 
opuštěna teprve krátce a není zatím možné se bez rozbití oken dostat dovnitř, už teď se 
děti žijící v blízkých bytových domech často pohybují v jejím bezprostředním okolí a je 
pouze otázkou času, kdy se dostanou do míst, která pro ně nebudou bezpečná. 
Problémem, který obci pravděpodobně v případě delšího chátrání objektu čeká, jsou 
také zloději kovů, kteří mohou konstrukci stavby dále vážně poškodit. Přesto zatím 
místní obyvatele přítomnost chátrající továrny příliš nevnímají. 
 
Dopadem, který by se určitě neměl přehlížet, je také vliv na vzhled a prostor obce. 
Chotyně se nachází v malebné oblasti Trojmezí, v místech s nádhernou přírodou, v údolí 
kolem řeky Nisy. V obci najdeme hrad Grabštejn a mnoho dalších krásných staveb, jež 
jsou pro danou oblast typickými – například honosné prvorepublikové vily. Stejně tak 
právě industriální architektura je pro Liberecký kraj typická a patří již k tváři krajiny.  

                                                 
104 GIBAS, Petr: časopis Urban People č. 10/2008. [online]. 2012-04-07. Dostupné z World Wide 
Web:<http://lidemesta.cz/index.php?id=78>. 
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Obr. 11 Budova továrny je dominantním prvkem obce Chotyně (1907)105 

 

 
Obr. 12 Současný stav budovy (2012, autor: Michael Čáp) 

                                                 
105 VYDRA, František: Chotyně. Hostivice: Vydavatelství Baron, 2007, str. 52. ISBN 978-80-86914-30-5. 
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- Výzkum vhodného využití 
 
1) otázka budoucnosti továrny a existující plány 
 
Zatím chátrající továrnu příliš nevnímají ani případní investoři. Obec bohužel není 
v kontaktu s majitelem, a tak nejsou dostupné žádné konkrétní informace o tom, že by 
se stavbou existovaly další plány. Budova i sousední pozemky jsou nicméně v exekuci a 
ze zákona musí být nabídnuty k prodeji.106 Realitní kanceláře z okolí však zatím neevidují 
žádné nabídky.107 Ze zákona je dáno, že majetek musí být zpeněžen „bez zbytečného 
prodlení“, není tedy dán přesný časový limit. Obvykle však likvidace firmy, respektive 
prodej jejího majetku k uspokojení jejích věřitelů, trvá až jeden rok. V paragrafu 75 
obchodního zákoníku je řečeno, že „Nepodaří-li se likvidátorovi v přiměřené době 
majetek zpeněžit, nabídne jej věřitelům k úhradě dluhů podle pořadí jejich pohledávek. 
Pokud věřitelé odmítnou převzít majetek k úhradě dluhu, přechází tento majetek dnem 
výmazu společnosti z obchodního rejstříku na stát.“108 
 
V úvahu tedy přicházejí dva možné scénáře:  

a) stavbu koupí soukromý investor (případně ji dostane věřitel firmy STRING s.r.o. 
v rámci vyrovnání dluhu) 

b) stavba propadne státu 
 
Tato skutečnost bude mít velmi zásadní vliv na volbu vhodného využití stavby. Ve chvíli, 
kdy bude budova i přilehlé pozemky v rukou státu, bude tlak na její rekonstrukci 
nepoměrně menší. Na druhou stranu pak nepůjde o využití čistě komerční a bude tak 
umožňovat velké čerpání finančních zdrojů jak z fondů státních, tak evropských. Zatímco 
stát může investicí do stavby pozitivně ovlivnit sociální život obce, soukromý investor 
naopak bude moci komerčním projektem ovlivnit životní úroveň a finanční situaci obce.  
 
K továrně připadá také vodní turbína na umělém rameni Nisy, jež je dle informací 
starostky funkční, patří jinému majiteli a nic nebrání jejímu možnému využití.109  
 
Nezbývá tedy než vycházet z předpokladu, že v současnosti neexistují plány na využití 
továrny ani přilehlých pozemků (s výjimkou těch růžově vyznačených na Obr.1, které 
jsou územním plánem obce určeny k výstavbě rodinných domů).110 Obojí musí být 
nabídnuto k prodeji a je tedy de facto volné a přístupné pro případné zájemce 

                                                 
106 Státní správa zeměměřičství a katastru. [online]. 2012-04-07. Dostupné z World Wide 
Web:<http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Stavba>. 
107 K dubnu 2012 dle serverů reality.cz, sreality.cz, reality-liberec.cz a dalších. 
108 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
109 Dle informací od starostky je turbína funkční, ale nevyužívaná; dle registru nemovitostí je majitelem 
pan Zaplatílek. 
110 Osobní rozhovor se starostkou Chotyně Janou Mlejneckou ze dne 24.3.2012. 
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s nápadem na nové využití. Proto je vhodné zabývat se především potřebami dané 
oblasti a možnostmi, jež může tato stavba a její lokalita přinést případnému investorovi.  
2) Aktuální potřeby obce Chotyně 
 
Jelikož je daná stavba nevyužitá a určená k prodeji, hledat vhodné využití je třeba 
z pohledu obce, respektive s ohledem na její potřeby. Proto jsem volil postup, kdy jsem 
nejprve zanalyzoval potřeby a plány na její rozvoj. Následně jsem se zabýval problémy, 
jež Chotyni trápí a službami a institucemi, jež v obci chybí.  
 
Formou rozhovorů se současnou starostkou a několika obyvateli obce111 a za pomoci 
prostudování dostupných pramenů jsem tedy v Chotyni zkoumal, jaké potřeby jsou 
v obci aktuální, jaké problémy musí místní správa i obyvatelé řešit a co jim zde chybí 
nebo nevyhovuje. Na základě toho je možné hledat pro stavbu a přilehlý pozemek 
takové využití, které bude pro obec přínosem.  
 
V Chotyni nicméně podle jmenovaných zdrojů v současné době není akutně třeba žádná 
nová stavba, instituce či jiná věc. Obec je prakticky nezávislá co se týče občanské 
vybavenosti (má dvě samoobsluhy, školu, školku, dům s pečovatelskou službou, obecní 
úřad, poštu, nádraží a další). Funguje zde penzion, jenž během roku není plně 
vytížený.112 Totéž platí o místních restauracích. Jak již bylo řečeno, obec je zajištěná i po 
kulturní stránce.  
 
Za nedostatek může být považována absence polikliniky či lékaře, jeho přítomnost ale 
vyžaduje alespoň 1000 pacientů, což je v obci této velikosti (navíc ležící v těsné blízkostí 
města Hrádek nad Nisou) nereálné číslo.113  
 
Obec má i tělocvičnu, resp. bývalou Sokolovnu, téměř nový park na břehu Nisy i 
dostatek bytů a bytových domů. Případnou absenci potřebné instituce plně nahrazuje 
její přítomnost v sousedícím Hrádku nad Nisou. Dle starostky zde tedy ze strany obce 
neexistuje žádná aktuální potřeba výstavby.  
 
Veškerá probíhající a plánovaná výstavba (mimo jmenovaný domov s pečovatelskou 
službou a plánovanou cyklostezku) je tedy pouze v rukou soukromníků. 
 
Jelikož tak ze strany obce není poptávka po využití stavby a jelikož obec neoplývá 
finančními prostředky, které by jí umožnily stavbu využívat neziskově jako například 
galerii, je její případná rekonstrukce pravděpodobně odkázána na soukromé investory 
nebo stát.  

                                                 
111 Osobně vedené rozhovory se třemi obyvateli obce, jež jsem oslovil při její návštěvě. Jednalo se o paní 
v důchodovém věku, číšníka v místní restauraci a prodavačku v potravinách. 
112 V roce 2011 byl obsazen především dělníky, kteří odstraňovali následky povodní z roku 2010. 
113 Jednání o lékaři s tímto závěrem proběhla dle informací od starostky v roce 2011. 



 

 35 

3) Potenciál obce Chotyně z pohledu investorů 
 
Chotyně může případným investorům nabídnout velmi zajímavé podmínky. Obec je 
situovaná v rozvíjející se lokalitě s průmyslovou tradicí, o niž dlouhodobě roste zájem. 
Místní zastupitelé jsou velmi aktivní a mají na rozvoji obce velký podíl. Zároveň však 
důsledně dbají o její podobu a kvalitu života v ní. Poloha obce zaručuje nejen dostatek 
potenciálních klientů nebo pracovních sil v okolí, ale také turisticky atraktivní prostředí, 
jehož rozvoj a kvalitní správa je zajištěna aktivitou a nadšením pro věc zastupitelů.  
 
Prostor bývalé přádelny bavlny a později čokoládovny je pak doslova výzvou. Leží přímo 
v oblasti, jejíž směrem se ubírá nová a dále plánovaná zástavba rodinných a rekreačních 
domů (viz. Obr. 8). Toto místo má přitom dlouhou průmyslovou tradici a většina 
z místních občanů si zdejší výrobu velmi dobře pamatuje. Mimo to stavba nabízí 
v současné době velmi ceněnou možnost využít pro provoz alternativní zdroje energie, 
leží totiž přímo na Nise a je vybavena vodními turbínami. Zároveň k ní patří poměrně 
velké přilehlé pozemky. I přes jisté nedostatky v jejím technickém stavu114 je zachovalá 
v téměř nezměněné podobě, není zatížená památkovou ochranou a v cestě tak 
rekonstrukci nestojí ani žádné právní problémy. Obec i její obyvatelé mají zájem na tom, 
aby stavba sloužila novému účelu.  
 

Návrh vhodného využití 
 
Ze získaných poznatků o potřebách a problémech zkoumané lokality jsem se soustředil 
na takové, s jejichž řešením by mohlo případné využití stavby pomoci. Na základě těchto 
informací jsem hledal využití, které by skutečně bylo obci přínosem. Takových může být 
mnoho, vybral jsem tedy příklad, který jsem nadále rozvedl do detailů a jeho dopady se 
pokusil zanalyzovat a předpovědět. K němu jsem se rozhodl navrhnout i alternativu, kdy 
první z popisovaných variant reprezentuje vhodné využití v případě, kdy stavba 
propadne státu (i přesto ji ale považuji za vhodnou i pro jiného investora), zatímco druhá 
varianta je čistě komerční a tedy vhodná především pro soukromého investora. 
 
Běžným postupem, jak by opuštěná stavba našla nového majitele a využití, by byla 
situace, kdy by určitý investor hledal vhodný objekt pro svůj zájem. Hleděl by pak na 
splnění svých vlastních požadavků. Opačný postup, kdy vlastně hledáme vhodného 
investora pro danou stavbu v daném místě, má za cíl splnit požadavky zároveň obce i 
případného investora. Je tedy žádoucí, aby stavba měla na život v obci jednoznačně 
pozitivní vliv. Měla by nadále přispívat k jejímu rozvoji tak, jako tomu bylo v době, kdy 
byla plně v provozu. Přestože obec nemá žádné aktuální požadavky ani problémy, jejichž 
řešení by mohlo vhodné využití stavby přispět, je třeba hledět na plány jejího růstu115 a 
využít tak možnosti najít takové řešení, jenž tento růst podpoří. Zároveň je třeba hledět 
na vliv případného využití na samotný život obyvatel obce.  

                                                 
114 Podrobnosti o technickém stavu stavby nejsou dostupné. 
115 Především informace o územním plánování, zprostředkované paní starostkou. 
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Mělo by přispět k jeho kvalitě a rozhodně by ho nemělo ničím omezovat či 
znepříjemňovat. Mělo by ideálně přinést nové příležitosti. 
 
Dle analýzy situace v Chotyni uvedené v bodě 2 a dalších konzultací se starostkou obce 
přicházejí v zásadě v úvahu pouze dva možné typy využití, které by mohly být pro obec i 
stavbu přínosem a mohly by být provedeny tak, aby neuškodily obci, stavbě ani její 
architektonické podobě. Zároveň musí být využití stavby zajímavé z hlediska 
ekonomického, aby mohlo být v režii soukromého investora.  
 
- Sportovní centrum v souvislosti s cyklotrasou KČT20 
 
První možnost nového využití bývalé továrny počítá s plánovanou cyklostezkou, která by 
měla přímo zasáhnout do pozemků patřících ke stavbě. Tu by měla jen těsně minout z 
její zadní strany.116 Dle informací z obecního úřadu by se mělo jednat o cyklotrasu č. 
KČT20 vedoucí od pramene Nisy až k Baltickému moři. Jak bylo zmíněno v minulé 
kapitole, v oblasti okolo Liberce se přitom dá očekávat větší vytížení trasy, ať již kvůli 
krásné místní přírodě, tak především právě kvůli vysoké osídlenosti kraje a oblastí, jimiž 
plánovaná cyklotrasa prochází. Chotyně je z Liberce vzdálena necelých 20km a tedy v 
ideální vzdálenosti pro cykloturistiku. Je pravděpodobné, že se může v budoucnu 
(společně s hradem Grabštejn) stát velmi oblíbeným turistickým cílem libereckých 
obyvatel. Proto se nabízí možnost využít stavbu pro komerční účely související právě 
s cyklo-turistikou.  
 
Budova bývalé továrny by tak mohla sloužit jako odpočinkové místo projíždějícím 
cyklistům. Objekt je dostatečně velký na to, aby jim nabízel možnost občerstvení, 
levného turistického ubytování, informačního střediska i servisního centra a půjčovny 
sportovního vybavení zároveň. Případný investor by tak mohl využít určité 
nepřipravenosti obce na větší turistický zájem a stát se tak vlastně hlavním cílem 
návštěvníků obce, ať již z důvodů praktických (občerstvení, servis, půjčovna, informace a 
ubytování), tak i z důvodu architektonické zajímavosti stavby, která by vzhledem 
k současné popularitě industriální architektury jistě byla sama o sobě poměrně 
zajímavým turistickým cílem. 
 
Vzhledem k položení stavby a přilehlých pozemků těsně u řeky Nisy, která každoročně 
láká stovky vodáků a kanoistů, se nabízí i možnost využívání prostoru právě jimi. 
V nedalekém Hrádku nad Nisou sice již funguje půjčovna vodáckého vybavení, nicméně 
občerstvení a ubytování na dvoudenní trase, kterou provozovatelé půjčovny 
doporučují,117 jistě mnoho turistů ocení.  
 

                                                 
116 Oficiální webové stránky Libereckého kraje. [online]. 2012-04-06. Dostupné z World Wide 
Web:<http://doprava.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:114401>. 
117 Půjčovna lodí Nisa. [online]. 2012-04-08. Dostupné z World Wide 
Web:<http://www.pujcovnalodinisa.cz/cz/pujcovna-lodi-nisa/trasy>. 
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Výhodou tohoto řešení by bylo možné rozložení ekonomických nákladů mezi více 
investorů, a to i investorů soukromých. Na rekonstrukci by se mohl podílet liberecký 
kraj, Klub českých turistů, Ministerstvo kultury či fondy Evropské unie. Ekonomická 
náročnost konverze původně technické stavby by pak byla znatelně menší a nezatížila by 
rozpočet obce, jemuž by naopak mohla mnohé zdroje přinést. Komerční části budovy, 
jakými může být restaurace, ubytování či servis a půjčovna vybavení, mohou být 
spravovány soukromými nájemci. 
 
Nejistou stránkou tohoto využití je však otázka ekonomická. Přestože se náklady na 
rekonstrukci mohou snížit dotacemi i investicemi od více subjektů, je třeba financovat i 
chod objektu. Ten je velmi závislý na počasí a na sezóně, která je pro cyklistiku a 
turistiku obecně vhodná. Zjednodušeně řečeno je nutné, aby zisky z letního období 
pokryly i zbytek roku. V případě dobrých sněhových podmínek je možné stavbu využít i 
pro potřeby lyžařů a běžkařů, což by mohlo zimní provoz částečně zajistit. 
 
Přítomnost takto využité stavby by pak jistě zapříčinila větší turistický „provoz“ v celé 
obci a přinesla tak další příležitosti i pro živnosti jejích ostatních obyvatel. Přinesla by 
samozřejmě i několik pracovních míst navíc. Na druhou stranu by však určitým 
způsobem mohla narušit „klid“, jenž v obci panuje a jenž místní obyvatelé zmiňují jako 
jednu z výhod života v Chotyni.118  
 
- Obnovení provozu čokoládovny 
 
Druhou variantou, jak stavbu využít s ohledem na potřeby a pozitivní přínos pro obec a 
její obyvatele, je obnovení průmyslové výroby. Jak bylo uvedeno na příkladech 
v teoretické části této práce, v úvahu přichází jak možnost obnovení původní výroby, tak 
využití pro nové výrobní účely. V tomto konkrétním případě se ale jako velmi zajímavá 
možnost jeví právě obnovení původní výroby, přesněji řečeno obnovení provozu 
čokoládovny. Ta má v kraji poměrně dlouhou tradici, jež byla přerušena až slučováním 
podniků v době socialismu. Bývá přitom považována za pro obec velmi přínosnou, dle 
slov starostky doslova za „zlaté časy“.  

                                                 
118 Dle rozhovorů s místními obyvateli. 
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Obnovení výroby čokolády 
 
Po konzultacích se starostkou Janou Mlejneckou jsem se rozhodl podrobněji věnovat 
variantě druhé, tedy obnovení čokoládovny, která by podle jejího názoru byla pro obec 
přínosnější. Pravděpodobnost, že objekt továrny dříve nebo později zakoupí nebo 
v rámci vyrovnání dluhů dostane soukromý investor, je navíc poměrně vysoká, protože 
zájem o industriální dědictví velkou rychlostí roste. 
 
- Proč právě čokoládovna 
 
Jak již bylo řečeno, doba provozu čokoládovny byla z uvedených důvodů pro obec dobou 
velké prosperity. Je tedy nasnadě pokusit se tento přínos obnovit.  
 
Zaměření na čokoládovnu může být v tomto ohledu velmi přínosné. Podle mnoha 
dohledatelných zdrojů je totiž vysoká poptávka po kvalitních lokálních potravinách velmi 
současným trendem, jehož další pokračování se dá na základě vývoje v okolních státech 
očekávat téměř s jistotou.119 Provedené výzkumy uvádějí, že „více než 40 % populace ve 
věku od 12 do 79 let preferuje při nákupu právě české výrobky“.120 Tomuto trendu se již 
dle uvedeného článku přizpůsobují i české pobočky supermarketů a diskontů. Tradice a 
historie těchto výrobků přitom hraje při prodeji dražšího zboží, sázejícího na kvalitu, 
velmi významnou roli. 
 
Výroba čokolády a cukrovinek existuje na liberecku už celé století.121 Jak vyplývá 
z analýzy provozu chotyňské čokoládovny uvedené výše, v roce 2014 tomu bude přesně 
50 let, kdy byla čokoládovna Körber v této obci zrušena. Možnost obnovení výroby právě 
na toto výročí má v sobě tedy zajímavou symboliku, která může být přínosem jak 
z hlediska kulturního, tak – pro případného investora – jistě i z hlediska marketingového.  
 
Obnovení a částečně i zavedení nové tradice pak může mít velmi dobrý dopad na 
společnost a udržení její soudružnosti, pomáhá totiž vytvářet její identitu. Vyhledávání 
tradic se přitom také pomalu stává současným trendem, který přichází po dlouhém 
období, kdy byly tradice komunistickou vládou systematicky ničeny. Dominik Duka ve 
své knize tvrdí, že „hovoříme-li o současnosti, nemůžeme popírat minulost. A máme-li 
hovořit o budoucnosti, nemůžeme tyto dva faktory – minulost a současnost – 
zanedbávat.“122 
 

                                                 
119 Problematice se věnují jak masová média, tak např. specializované food blogy,  jež jsou považovány za 
nový internetový fenomén. Nejznámějším takovým českým serverem je www.cuketka.cz, který má přes 13 
tisíc stálých čtenářů  
120 MaM.iHNed.cz. [online]. 2012-04-08. Dostupné z World Wide Web:<http://mam.ihned.cz/c1-
54662410-obchodnici-v-marketingu-sazeji-na-ceske-potraviny>. 
121 Nejznámější čokoládovna Körber v Liberci založena roku 1912 (viz Kniha Chotyně) 
122 DUKA, Dominik: Tradice, která je výzvou. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0055-0 
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Vzhledem k velikosti budovy a přilehlých pozemků je zřejmé, že zde samotnou výrobu 
čokolády může doplňovat i další související využití. V úvahu tak připadají například 
chráněné dílny, podniková prodejna a kavárna nebo prostor pro exkurze. Právě ten je 
v poslední době velmi populárním způsobem propagace společnosti. Příkladem může 
být Plzeňský pivovar. Možností je jistě i navázání na první variantu, tedy objekt pro 
sportovní využití, a tak může být část budovy využívána zcela jiným způsobem. 
 
- Otázka vhodnosti a nutných stavebních úprav budovy 
 
Stavební úpravy a technická stránka rekonstrukce jsou složitou problematikou, kterou 
není možné v práci tohoto rozsahu detailně obsáhnout a kterou je třeba svěřit 
zasvěceným odborníkům. Proto v této části práce pouze naznačím, s jakými problémy se 
může případný investor potýkat a co bude nutné vyřešit, přičemž se pokusím vhodné 
řešení alespoň nastínit.  
 
Budova bývalé továrny sloužila jako čokoládovna v letech 1936 – 1964, tedy téměř 30 
let. Z původního vybavení čokoládovny však nezbylo prakticky nic, protože budova 
prošla v následujících padesáti letech mnoha změnami využití, na něž si její prostor noví 
majitele pochopitelně přizpůsobili. Případný investor tak bude mít s úpravou objektu pro 
toto využití de facto volné ruce.  
 
Mezi nutné opravy exteriéru je třeba zařadit především zabezpečení proti povodním. To 
by mělo ochránit jak samotnou stavbu, tak i přilehlé pozemky. Nemůže být pochyb, že si 
stavba vyžádá opravdu důkladnou a velmi nákladnou rekonstrukci. Odhadnout náklady 
na takový projekt je opět otázkou velmi odbornou a není ambicí této práce na ni 
odpovědět. Níže uvedená tabulka nicméně alespoň rámcově přibližuje rozpočty několika 
konverzí industriálních staveb na našem území, jež mohou být vodítkem. 
 
Projekt – stavba Rozpočet 
Fabrika, Kulturní centrum Svitavy 185 milionů Kč123 
Singing Rock, Poniklá 140 milionů Kč124 
Knihovna Hradec Králové 200 milionů Kč125 
14|15 Baťův institut, Zlín 900 milionů Kč126 
DOX, Centrum současného umění 200 milionů Kč127 

                                                 
123 StavbaWEB. [online]. 2012-04-08. Dostupné z World Wide Web:<http://www.stavbaweb.cz/Z-
domova/Ve-Svitavach-vzniklo-prestavbou-tovarny-nove-kulturni-centrum.html>. 
124 Osobní rozhovor s manažerem firmy Singing Rock Ing. Jiřím Čermákem ze dne 16.4.2012. 
125 iDNES.cz / Hradecký kraj. [online]. 2012-04-10. Dostupné z World Wide 
Web:<http://hradec.idnes.cz/obrazem-budouci-knihovna-podle-vavry-zatim-vic-pripomina-tovarnu-1cn-
/hradec-zpravy.aspx?c=A110401_1559166_hradec-zpravy_klu>. 
126 iDNES.cz / Zprávy. [online]. 2012-04-10. Dostupné z World Wide Web:<http://zpravy.idnes.cz/tovarni-
budovy-ve-zline-se-zmeni-na-supermoderni-centrum-podivejte-se-1zn-
/domaci.aspx?c=A111216_152228_zlin-zpravy_sot>. 
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První dvě uvedené stavby byly vybrány podle toho, aby byly typově co nejblíže případu 
Chotyně. Dle mého odhadu se náročnost rekonstrukce továrny v Chotyni blíží nejvíce 
případu Fabriky ze Svitav či případu firmy SingingRock v Poniklé. U obou staveb se jedná 
původně o textilku na menším městě (resp. v případě Poniklé u silnice mezi dvěma 
menšími městy), která nechátrala příliš dlouho a nebyla tak vysloveně v havarijním 
stavu. Případ firmy SingingRock navíc ukazuje rekonstrukci pro nové průmyslové využití.  
 
Další uvedené případy, jako je Centrum současného umění DOX, knihovna v Hradci 
Králové či kulturní centrum 14|15 Baťův institut ve Zlíně, jsou naopak charakteristické 
svojí polohou ve velkých městech a nepoměrně většími prostory. V tabulce jsou uvedeny 
spíše pro představu, jaká je náročnost rekonstrukce u veřejně a mediálně známých 
projektů konverzí industriálních staveb. 
 
- Otázky realizace 
 
Provedení konverze na čokoládovnu, respektive obnovu jednoho z původních využití 
stavby, počítá s rekonstrukcí hlavní budovy továrny a přístavby s komínem. 
Rekonstrukce přilehlých vil i vodního díla bude záviset na jiných vlastnících (viz Obr. 8).  
 
Navazující přístavba s komínem je bohužel ve stavu, kdy už je rekonstrukce prakticky 
nerealizovatelná. Proto navrhuji zachovat pouze komín, jakožto dominantu a symbol 
celé stavby, která k ní neodmyslitelně patří, ale také jako výrazný krajinný prvek.  
 
Samotná trojpodlažní budova továrny by pak měla projít rekonstrukcí, která by 
zachovala a vyzdvihla typické a cenné prvky industriálu v duchu metodického pluralismu 
obnovy památek, tedy s důrazem na zachování nejcennější možné podoby. Proto se 
nabízí například možnost zbouraní přístavby ve formě rampy a výtahu na severní straně 
stavby.  
 
Rekonstrukce by dále měla zohledňovat estetickou stránku obce a okolní krajiny. Jelikož 
se jedná o obnovu původní výroby a o navázání na její tradici, je zřejmé, že vhodným 
přístupem by byla snaha o obnovení původního vzhledu stavby. Přesto to samozřejmě 
nebude možné naprosto přesně. Nabízí se i možnost kombinace s moderními materiály, 
podobně jako v mnoha zajímavých realizovaných projektech, kterých se ujali zkušení 
architekti (ať už jde například o londýnský Tate Modern nebo pražský projekt Corso či 
Karlín Studios)128 a které dotváří původní industriální vzhled moderním pojetím.  

                                                                                                                                                 
127 FALTÝNOVÁ, Martina: „Vítejte v kapitalismu“. Časopis Týden. [online]. 2012-04-10. Dostupné z World 
Wide Web:<http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/vitejte-v-kapitalismu-centrum-umeni-dox-ma-
smele-ambice_88615.html>. 
128 Časopis stavebnictví. [online]. 2012-04-10. Dostupné z World Wide 
Web:<http://www.casopisstavebnictvi.cz/karlin-2010-hledani-industrialnich-stop_N3311>. 
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Taková rekonstrukce si ale vyžaduje nejen vyšší investici a velmi kvalitní architektonický 
návrh, ale především je vhodná pro stavby, jejichž technický stav nedovoluje obnovu 
původního vzhledu a pracuje se tak tedy spíše s torzem původní stavby.  
 
Navrhuji proto obnovení provozu čokoládovny, a to s částečně ruční výrobou dražšího 
zboží a tedy v menším než původním množství. Toto využití je navrhováno v duchu 
současných trendů a zároveň s ohledem na požadavky obce, tedy zachování poklidného 
způsobu života a nízkého dopravního ruchu. Proto je evidentní, že tato výroba (a to i 
včetně přidružených provozů jako balírna či expedice) nezabere prostory budovy celé a 
bude se soustřeďovat především do dvou vyšších pater. Doplňují ji tedy další související 
služby.  
 
Ve spodním patře budovy by tak mohla fungovat podniková kavárna nabízející místní 
produkty, ale i produkty jiných živnostníků z libereckého kraje a fungovala by tedy, 
stejně jako samotná čokoládovna, podle modelu maximálního využívání lokálních 
surovin. To by samo o sobě dle současných trendů zajišťovalo určitou jedinečnost 
podniku a přitahovalo by tedy potenciální zákazníky. Těmi by mohli být mimo obyvatele 
libereckého kraje i cyklisté využívající přilehlou cyklostezku a turisté navštěvující 
chotyňský hrad Grabštejn. Vzhledem k absenci podobného podniku v nedalekém okolí 
by tak bylo minimálně v letních měsících vytížení kavárny velmi pravděpodobné.  
 
Další možnou částí spodního patra budovy by mohlo být turistické informační centrum 
spojené se stálou expozicí o místní výrobě čokolády, o cenném industriálním dědictví 
libereckého kraje i o obci Chotyně. Přítomnost tohoto centra by přinesla možnost 
spolufinancování rekonstrukce i provozu ze strany státu, obce a evropských fondů. 
Pomohlo by šířit povědomí o historii, kulturních památkách i turistických zajímavostech 
kraje, což je dlouhodobým cílem místní správy.  
 
Poloha objektu přímo u plánované cyklostezky ospravedlňuje nejen toto turistické 
centrum, ale nepochybně k ní patří i nutné vybavení ve formě servisu a půjčovny 
sportovního vybavení. To by vzhledem k odhadovanému vytížení cyklostezky jistě 
pomohlo provoz i rekonstrukci z velké části financovat svými zisky.  
 
Součástí horní výrobní části by mohly být chráněné dílny, jež by měly pomoci řešit 
všudypřítomný problém nezaměstnanosti lidí se zdravotním postižením a zároveň by 
byly dalším způsobem financování provozu stavby, protože zaměstnavatel takto 
postižených pracovníků má nárok na příspěvek od státu. Průměrně v roce 2006 tohoto 
příspěvku na území České republiky využívalo celkem 993 firem a jeho průměrná výše 
činila zhruba 1 420 000Kč.129 Na projekt chráněných dílen je také možné žádat dotaci 
z Evropské unie. 
 

                                                 
129 Chráněná dílna je „nástroj k pracovnímu uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením“, viz 
<http://www.anezka-tyn.cz/file.php?nid=3654&oid=663280>. 
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Z hygienických důvodů je vhodné, aby samotná výroba probíhala v odděleném prostoru 
od části, kde bude probíhat balení a expedice. Proto se nabízí rozdělení na dvě horní 
patra. Nutností je samozřejmě také snadno dostupný sklad surovin. V souvislosti s ním a 
s expedicí výrobků naráží projekt na problém absence výtahů,130 přičemž je jejich 
výstavba možná pouze vně budovy. 
 
Problémem tohoto projektu může být také náročnost vstupní investice, která bude 
nepochybně velmi vysoká (viz odhad v tabulce č. 1) a kterou sice mohou pomoci 
financovat další subjekty, i tak ale bude vyžadovat zkušeného a solventního investora. 
Nevýhodou z hlediska obce může být jistě i fakt, že bude stavba v soukromých rukou a 
vliv obce na situaci a na otázky jejího provozu tak bude značně omezen. Vzhledem 
k vytížení i financování provozu stavby je však vzájemná spolupráce v zájmu obou stran.  
 
- Předpokládaný vliv na obec a její obyvatele 
 
U projektu můžeme předpokládat řadu významných dopadů na obec i její obyvatele. 
 
Záměrem bylo především uchovat hodnotnou a architektonicky zajímavou stavbu, jež 
nepochybně patří mezi výrazné představitele českého industriálního dědictví a navíc je 
typickým zástupcem velmi rozšířeného typu. Její přítomnost v rekonstruované a 
smysluplně využívané podobě může v budoucnu obci přinést uznání odborníků i široké 
veřejnosti, může pomoci zvýšit zájem o obec a kraj, což může jistě v dlouhodobém 
měřítku lákat do lokality nové investory, zájemce o bydlení a nepřímo způsobit i finanční 
oživení.  
 
Samotný fakt, že budova a sousední pozemky budou mít nového majitele, jenž je bude 
využívat, pomůže obci eliminovat problémy související s opuštěnými prostory na jejím 
území. Díky využívání těchto pozemků nebude docházet k jejich chátrání, rozebírání 
zloději kovů, nebudou hrozit nebezpečím pro jejich návštěvníky a okolní obyvatele.  
 
Využití objektu přinese obci nejen nový zdroj finančních prostředků, ale pomůže i jejímu 
dalšímu rozvoji.  
 
Obnovení tradice místní výroby pak bude mít jistě velmi pozitivní dopad na společnost, 
kterou pomůže „propojit se svojí minulostí“ a které pomůže udržet si svoji identitu a 
určitou nezaměnitelnost. 

                                                 
130 Počítá-li s demolicí nevzhledného přístavku ze 70. let, jenž narušuje architektonickou integritu stavby. 
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Samozřejmostí jsou pak pracovní místa a zakázky pro místní živnostníky související nejen 
s provozem stavby, ale i se samotnou rekonstrukcí.  
 
V obci se pravděpodobně zvýší provoz, což by mělo být jediným očekávatelným 
negativním dopadem nového využití. Zvýšení by vzhledem k malé výrobě nemělo být 
příliš závratné a navíc bude vykompenzováno zisky, které z něho plynou.  
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ZÁVĚR 
 

Závěr teoretické části 
 
Cílem teoretické části práce bylo hrubé zmapování situace, v jaké se nachází industriální 
dědictví České republiky. K tomu bylo zapotřebí ho předem definovat a vymezit, stejně 
jako se věnovat jeho historii a skutečnosti, proč se jedná o hodnotnou kulturní památku.  
 
Industriální architektura, respektive industriální dědictví, se v poslední době dostalo do 
podvědomí širší veřejnosti především díky medializovaným případům povedených 
konverzí i probíhajících demolic. Přestože poměr těchto dvou jevů je zatím stále 
v neprospěch zachování těchto architektonicky i historicky jedinečných staveb, které se 
velkou měrou podílely na růstu a podobě dnešních měst, situace se pomalu zlepšuje. 
Právě v médiích je možné v posledních letech zaznamenat mnoho případů, kdy se různá 
občanská sdružení zasazují o zachování takto definovaných staveb. Za zmínku zde stojí 
především sdružení existující pod názvem Tady není developerovo,131 jež společně 
s Klubem za starou Prahu132 stojí za většinou aktivit ohledně záchrany Nákladového 
nádraží Žižkov. Nejenom díky těmto a podobným sdružením dochází v poslední době 
k jakési „osvětě“, kvůli které viditelně stoupá zájem o industriální dědictví, ale zároveň i 
o architekturu dvacátého století. O kulturní hodnotě industriálního dědictví již málokdo 
pochybuje, ale přesto ještě dochází k mnoha případům jejího nedocenění, poškozování a 
demolování a než začne být tento fenomén všeobecně uznáván za kulturní hodnotu, 
bude to ještě nějakou dobu trvat. Podobným procesem v současnosti prochází právě 
architektura z doby socialismu, která je momentálně na počátku této cesty za 
popularitou a záchranou.133 
 
Najít vhodné nové využití pro industriální stavbu je ale poměrně složitý problém. Její 
rekonstrukce je prakticky vždy velmi finančně náročná a z čistě ekonomického hlediska 
nevýhodná. Potenciální investoři navíc musí řešit řadu problémů, ať už technických nebo 
právních. Stavby a jejich areály jsou často příliš velké a příliš zanedbané. Dalším 
problémem se ukazují nevyjasněné majetkové poměry. Vhodné využití je pak třeba 
hledat s přihlédnutím nejen k ekonomickým ohledům, ale je také nutné počítat 
s dopadem a vlivem na danou lokalitu a její obyvatele a především také na historickou 
hodnotu stavby a na zachování jejích nejcennějších prvků. 
 

                                                 
131 Iniciativa za ochranu přírody a kulturního dědictví na Praze 3. [online]. 2012-04-12. Dostupné z World 
Wide Web:<http://www.tadynenideveloperovo.cz/>. 
132 Klub za starou Prahu. [online]. 2012-04-12. Dostupné z World Wide 
Web:<http://www.zastarouprahu.cz/>. 
133 Stále populárnějšími jsou například projekty jako Vetřelci a volavky (http://www.vetrelciavolavky.cz/) 
nebo Kotvy Máje (http://www.archiweb.cz/library.php?action=show&id=1001) věnující se typické 
architektuře tohoto období. 
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Přesto již na našem území najdeme mnoho příkladů velmi úspěšných konverzí a zdá se, 
že jejich číslo se bude neustále zvyšovat. Nevyužitých a chátrajících staveb je v České 
republice stále ještě obrovské množství a je zřejmé, že jejich budoucnost závisí na 
soukromých investorech. Rozpočty již provedených konverzí jsou ale poměrně vysoké, a 
tak jsou i tito investoři pravděpodobně často odkázáni na pomoc státu. 
 

Závěr praktické části 
 
Cílem praktické části pak bylo podrobně prozkoumat případ jedné konkrétní industriální 
stavby, která je opuštěná a nevyužitá a pokusit se pro ni najít takové využití, jež by 
splňovalo daná kritéria – tedy bylo přínosem pro její lokalitu, umožnilo zachování její 
hodnotné architektonické podoby a přitom jí navrátilo plnohodnotný život. 
 
Chotyňská továrna, bývalá textilka a později mimo jiné čokoládovna, je typickým 
zástupcem českého industriálního dědictví. Její případné využití může být tedy inspirací 
a vzorem pro mnoho dalších podobných a stále nevyužitých staveb, kterých se jen na 
Liberecku nachází nepřeberné množství. 
 
Vzhledem k osobním rozhovorům se starostkou a několika obyvateli obce Chotyně, 
k nastudované literatuře a osobnímu „průzkumu“ objektu jsem došel k závěru, že 
nejvhodnějším využitím této budovy je obnovení výroby čokolády. Výzkum odhalil 
několik podstatných pozitivních dopadů, jež by tato rekonstrukce s největší 
pravděpodobností na obec měla, zatímco z těch negativních se dá předpokládat pouze 
jediný.  
 
Obnovení tradice výroby čokolády v místě, kde se vyráběla přes sto let, může být velmi 
důležitým krokem, jenž umožní další rozvoj daného místa. Poskytne mu obrovskou 
příležitost a odhalí jeho dávno zapomenutý potenciál. Přitom je ekonomicky poměrně 
reálný, protože může pracovat s více zdroji financování projektu rekonstrukce i 
samotného provozu budovy. Tento návrh tak počítá nejen se samotnou čokoládovnou, 
ale také s přidruženou kavárnou, chráněnými dílnami a v neposlední řadě také 
turistickým centrem s možností expozic, které bude nepochybně opodstatněné 
plánovanou cyklostezkou vedoucí přímo přes přilehlý pozemek. 
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FOTODOKUMENTACE 
 
Fotografie byly pořízeny při návštěvě Chotyně dne 24.3.2012 a dokumentují tak současnou situaci v obci 
a současný stav objektu bývalé továrny a souvisejících objektů. Fotografoval jsem digitální zrcadlovkou 
a také Polaroidem. 
 
 

 
Obr. 13 Současný stav objektu.
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Obr. 14 Dělnické domy Na Gronovce 

 

 
Obr. 15 Dělnické domy Na Gronovce 
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Obr. 16 Bývalá vila továrníka 

 

 
Obr. 17 Bývalé administrativní vily, dnes obecní byty 
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Obr. 18 Čelní strana bývalé továrny 
 

 
Obr. 19 Čelní strana bývalé továrny 
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Obr. 20 a 21 Industriální zákoutí 
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Obr. 22 a 23 Původní nakládací rampa ze zadní strany budovy 
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Obr. 24 a 25 Typická tovární okna byla na některých místech nahrazena nevzhlednými okny novými 
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Obr. 26 Přístavba výtahu 

 

 
Obr. 27 Situace stavby z pohledu od současné cyklotrasy 
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Obr. 28 Čelní strana továrny s bývalým hlavním vchodem 

 

 
Obr. 29 Zadní vchod do objektu
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Obr. 30 Čelní strana továrny a přístavba s komínem 
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Obr. 31 Bývalý vchod do budovy 

 

 
Obr. 32 Typická tovární okna na čelní straně 
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Obr. 33 a 34 Čelní strana bývalé továrny 
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Obr. 35, 36, 37, 38 Industriální zátiší
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