
Prostějov – OP Prostějov, zbořeno v roce 2014

Prostějov – OP Prostějov textile factory, demolished in 2014 

Foto Photo: Martin Vonka, 2008



Mgr. JAN ZIKMUND

Výzkumné centrum 
průmyslového dědictví 
Fakulta architektury 
ČVUT v Praze
Thákurova 9
166 34 Praha 6-Dejvice
Česká republika
zikmund.jan@gmail.com

VIBRACE V MEZIČASE
Několik poznámek k současné situaci poválečné průmyslové 
architektury v České republice

VIBRATIONS IN THE INTERLUDE
A few notes on the current situation of post-war industrial 
architecture in the Czech republic

Jan Zikmund

The increasingly frequent attempts to point 
out the importance of industrial buildings and 
the possibility of their use in a new perspective 
have, through expert discussions, publications, 
exhibitions and through various initiatives of 
a number of groups and associations as well 
as reports in mainstream media, contributed to 
a significantly increased awareness of the value 
of industrial heritage in recent years. However, 
while our attention has often been drawn to the 
architecture of the 19th and the first half of the 
20th century, we still perceive post-war indus-
trial buildings as something anonymous and 
vague which – to top it all – saw the light of the 
day at the wrong time. The source of our uncer-
tainty is mainly caused by the close historical 
proximity, as well as the complicated social and 
ideological situation or even our own prejudice 
and insufficient differentiation. But if we take 
a closer look at this specific architecture and the 
context of its origins, we discover a number of 
aspects challenging our opinion. 

The aim of the paper is to outline the current 
situation of this previously unmapped layer of 
our architectural heritage, offering a selection of 
the most interesting buildings created between 
1945 and 1980 which are either already lost to 
us, in imminent danger of vanishing or which 
have been given an opportunity to be used in 
a new context. The text is one of the results of the 
research performed within the dissertation titled 
Industrial Architecture in the Czech Republic: 
1945 – 1960 (Architektura průmyslových staveb 
v České republice, 1945 – 1960), currently carried 
out at the Faculty of Architecture, CTU, Prague, 
and the project by the Ministry of Culture of the 
Czech Republic implemented under the “NAKI” 
(National and Cultural Identity) applied research 
programme called the Industrial Topography 
– new use of industrial heritage in the Czech 
Republic as a part of national and cultural iden-
tity (DF11P01OVV016), investigated from 2011 to 
2014 by the Research Centre for Industrial Herit-
age, Faculty of Architecture, CTU, Prague.

Stále četnější upozorňování na význam indu-
striálních staveb a možnosti jejich nového využití 
v odborných debatách, publikacích, na výstavách, 
díky iniciativám řady spolků a sdružení i zmínkám 
v mainstreamových médiích přinesly v posledních 
letech výraznou proměnu povědomí o hodnotách 
průmyslového dědictví /1/. Pozornost však větši-
nou směřuje k architektuře 19. a první poloviny 
20. století, kdežto poválečné průmyslové stavby 
stále vnímáme jako něco anonymního a nečitel-
ného, co navíc vzniklo ve špatné době. Nejistotu 
způsobuje hlavně nedávnost historie, kompliko-
vané společenské a ideologické prostředí, před-
sudky a nedostatečné rozlišování. Podíváme-li se 
však podrobněji na tuto architekturu a kontext, ve 
kterém vznikala, zjistíme řadu momentů, jež naše 
mínění zpochybňují.

Československo prošlo v prvních poválečných 
letech zásadními společenskými, politickými, 
hospodářskými a kulturními změnami. Košický 
vládní program (1945) a Dvouletý plán obnovy 
a výstavby (1946 – 1947) nastavily směr rekon-
strukce válkou poznamenaného průmyslu, který 

si i přes znárodnění stále zachovával určitou míru 
autonomie. To mimo jiné znamenalo také anga-
žování vynikajících meziválečných architektů pro 
individuálně pojaté stavební akce. Zásadní změ-
nu přineslo po únorovém převratu roku 1948 až 
znárodnění většiny soukromých stavebních firem 
do národního podniku Československé stavební 
závody pod vedením Karla Janů a centralizace 
projekční činnosti do organizačně podřízeného 
závodu PA-100 – Stavoprojektu /2/, řízeného Jiřím 
Voženílkem. Se Studijním a typizačním ústavem 
tyto tři složky tvořily ústředně řízenou platformu 
většiny stavebních akcí všech druhů staveb. Větší 
efektivitu pak mělo zajistit začlenění specializova-
ných projektových ústavů pod příslušná výrobní 
ministerstva v roce 1954 /3/.

Systémově technokratické nastavení projekto-
vých ústavů a projekční práce řízená požadavky 
na typizaci a prefabrikaci vedly některé architekty 
k hledání svobodnějšího tvůrčího klimatu, převáž-
ně v oblasti památkové péče a také navrhování 
průmyslových staveb. Ačkoliv průmysl představo-
val jeden z hlavních ideologických témat nového 



režimu, samotná architektura ve velké míře nava-
zovala na předválečný funkcionalistický koncept 
prostorové konfigurace, přizpůsobující se provoz-
nímu toku, a nadále používala tradiční stavební 
materiály a postupy. Ty zůstávaly patrné i přes 
vzrůstající snahy o prefabrikované, typizované 
soustavy v rámci transformace do univerzálního 
variabilního modelu. Krátká epizoda socialistic-
kého realismu se v průmyslové architektuře až 
na pár případů (nejčastěji však v urbanistickém 
rozvržení závodu a podobě administrativních 
a obytných budov) neprojevila /4/, do architektonic-
kých, technických a technologických řešení prů-
myslových staveb vrcholné orgány státní správy 
a komunistické strany rovněž nijak výrazně neza-
sahovaly /5/. Za pozornost také stojí, že i v politic-
ky a společensky značně komplikovaných letech 
1948 – 1953, kdy lze považovat vnitřní charakter 
státu za důsledně uzavřené prostředí, seznamy 
přírůstků knihovny pražského Studijního a typizač-
ního ústavu, věnovaných průmyslových stavbám, 
obsahují převážně aktuální západní literaturu /6/. 
A nakonec – porovnáme-li soudobou světovou 

průmyslovou architekturu s československou, 
zjistíme, že se tu napříč ideologiemi odehrává oje-
dinělý tok velmi podobně naladěných idejí /7/.

Ačkoliv zákon o prvním pětiletém plánu z roku 
1948 uložil podporovat přeměnu tradiční sta-
vební výroby na mechanizovanou průmyslovou 
produkci typizovaných prefabrikátů /8/, probíhala 
tato transformace pomaleji, než se očekávalo. 
V roce 1951 vznikla základna výroby betonových 
a železobetonových stavebních dílců, národní 
podnik Prefa, pohyblivou (ambulantní) složku 
prefabrikace na staveništích zajišťoval v Čechách 
n. p. Montostav a na Slovensku n. p. Priemstav. 
Masová prefabrikovaná výroba se přesto začala 
výrazněji rozvíjet až po roce 1953, kdy se ji mini-
sterstvu stavebnictví podařilo naplno prosadit po-
mocí nových norem a katalogů stavebních dílů /9/. 
Do té doby představy průmyslového stavebnictví 
naplňovaly s kolísavými výsledky především prou-
dové metody, které aplikovaly koncept pásové vý-
roby od hloubení základů po dokončovací práce. 
Tento postup se nejvíc uplatnil v bytové výstavbě, 
pro kterou byla mechanizovaná příprava a montáž 
sériově vyráběných typizovaných prvků ideální /10/.

Druhou oblastí, kde se prefabrikace osvěd-
čila, byly průmyslové stavby. Velký podíl na tom 
měly německé firmy, které během druhé světové 
války budovaly nové závody, zaměřené převážně 
na zbrojní a chemický průmysl. Na naše území 
se tak dostaly progresivní betonové skořepinové 
konstrukce systému Zeiss-Dywidag, vyvíjené od 

Praha 8-Libeň – České 
loděnice, zbořeno 

v roce 2010

Prague 8-Libeň – Shipyard, 
demolished in 2010 

Veselí nad Lužnicí 
– Tírna lnu

Veselí nad Lužnicí 
– Flax mill

Foto Photo: Lukáš Beran, 2010

Foto Photo: Jan Zikmund, 2014
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počátku třicátých let Franzem Dischingerem 
a Ulrichem Finsterwalderem ve stavební firmě 
Dyckerhoff & Widmann AG. Experimenty s beto-
novými a železobetonovými skořepinami prováděl 
od roku 1936 také Kloknerův Výzkumný ústav hmot 
a konstrukcí stavebních v Praze /11/. Po skončení 
druhé světové války se pak tenkostěnné skořepi-
nové systémy začaly ve větším měřítku využívat pro 
zastřešení průmyslových staveb především díky 
mezinárodně uznávanému inženýrovi Konrádu 
Hrubanovi, jehož výzkum a teoretická práce /12/ se 
staly hlavním impulsem jejich zavedení do typizo-
vané výroby. Do poloviny padesátých let byl pro 
průmyslové stavby vytvořen katalog montovaných 
stavebních prvků, zahrnující vedle skořepin nej-
různějších typů také železobetonové příhradové 
a obloukové vazníky, parabolické haly z před-
pjatého betonu a další konstrukční systémy /13/. 
Některé dokonce nevycházely ze Studijního a ty-
pizačního ústavu, který měl v rámci centrálně 

řízené struktury monopolní postavení ve výzkumu, 
schvalování a uvádění typizovaných prvků do vý-
roby, ale navrhovaly si je pro své potřeby samy 
specializované projektové ústavy /14/. Ani v této fázi 
pokročilé prefabrikace se však nevytrácelo archi-
tektonické myšlení; tradiční materiály a především 
tvarová bohatost nejrůznějších typů skořepin se 
staly pro stavby přelomu čtyřicátých a padesátých 
let charakteristickým znakem. Na konci padesá-
tých let je hledání univerzálního modelu dosaže-
no, průmyslové areály se častěji začínají skládat 
z konstrukcí a hal několika desítek typů, na jejichž 
vývoji se kromě Studijního a typizačního ústa-
vu podílely specializované organizace Projekta, 
Kovoprojekta nebo Centroprojekt. Vysokou úro-
veň československých inženýrů potvrdilo i to, 
že byli vedením Rady vzájemné hospodářské 
pomoci pověřeni vypracováním podkladů k me-
zinárodní unifikaci stavebních průmyslových kon-
strukcí v zemích s plánovaným hospodářstvím /15/. 

Valašské Meziříčí-Krásno 
nad Bečvou – Sklárna, 
před rekonstrukcí

Valašské Meziříčí-Krásno 
nad Bečvou – Glassworks, 
before restoration

Foto Photo: Martin Vonka, 2007
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Detailnější práce s architektonickou formou se 
pak udržela v řešení menších závodů lehkého 
průmyslu, individuální charakter stále dostávaly 
jednoúčelové objekty především v hutnickém, 
chemickém a energetickém průmyslu, vycházející 
ze specifických požadavků dané technologie. Od 
druhé poloviny šedesátých let se začaly železo-
betonové konstrukce nahrazovat ocelovými a na 
pláštích se objevují nové materiály /16/. 

Asi nejprogresivnějším ústavem, hledajícím je-
jich možností a aplikaci do průmyslových staveb, 
byl gottwaldovský Centroprojekt /17/, vycházející 

z projekční složky stavebního oddělení firmy Baťa. 
Koncentrace vynikajících architektů, inženýrů, sta-
tiků a technologů v šedesátých a sedmdesátých 
letech bezesporu snese srovnání s nejvýznamněj-
šími technicky zaměřenými ateliéry v tehdejším 
Československu – libereckým Sialem a pražským 
ateliérem Gama Karla Pragera. Zatímco obě tato 
dnes již kultovní uskupení se nedávno dočkala 
výpravných monografií a výstav /18/, průmyslové 
stavby a jejich autoři z druhé poloviny šedesá-
tých až osmdesátých let stále čekají na podrobné 
zpracování a zasazení do dějin československé 
architektury. 

Není proto překvapivé, že širší veřejnost si po-
válečné průmyslové architektury poprvé výrazněji 
všimla až v souvislosti s jednou velkou ztrátou. 
V polovině roku 2014 byl nečekaně zlikvidován 
areál oděvního závodu OP Prostějov a způsob, 
jakým celá akce probíhala, zaskočila nejen od-
borníky, ale především několik generací místních 
obyvatel, pro které se továrna stala součástí jejich 
života. Projekt závodu, kam se soustředilo přes 
170 místních konfekčních firem a krejčovských dí-
len, vypracoval v gottwaldovském Centroprojektu 
Zdeněk Plesník ve spolupráci s Josefem Taťákem, 
stavební práce, zahájené 14. prosince 1957, pro-
vedla prostějovská pobočka Pozemních staveb 
Olomouc. V roce 2010 OP Prostějov, jenž ještě 
na konci devadesátých let zaměstnával ve svých 
pobočkách přes 7 000 lidí, skončil v konkurzu /19/. 
Na konci ledna 2014 koupila areál za finanční po-
moci kontroverzního olomouckého podnikatele 
Miroslava Barneta firma Astria Group, jejíž ma-
jitelé také vykupují kovy. Přes úvodní sliby o no-
vém využití (v roce 2013 byla vypracována studie 
využitelnosti) v březnu rozebrala unikátní fasádu, 
vyrobenou brněnským závodem n. p. Stavo-
konstrukce Uhříněves, jež obsahovala ventilační, 
vytápěcí a elektroinstalační systémy. Odstrojené 
skelety šesti výrobních a skladových železobeto-
nových etážovek, propojených příčným středním 
traktem a vstupní administrativní budovou, se 
záhy staly tématem prací studentů Fakulty archi-
tektury Vysokého učení technického v Brně pod 
vedením Heleny Zemánkové – v naději, že ales-
poň ty by mohly být při nabídce alternativ nového 
využití zachovány /20/. Nakonec však byly po více 
než třech měsících 28. června 2014 za účasti sto-
vek diváků odstřeleny. Prostějovský areál měl na 

Ronov nad Doubravou 
– Obilní silo

Ronov nad Doubravou 
– Grain silo 

Foto Photo: Jan Zikmund, 2014
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Týnec nad Sázavou-

-Brodce – Jawa, před 
a po rekonstrukci

Týnec nad Sázavou-Brodce 
– Jawa motorcycle factory, 
before and after restoration 

Foto Photo: Jan Zikmund, 2014

Foto Photo: Jan Zikmund, 2011
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rozdíl od většiny ohrožených továren jednu velkou 
výhodu: byl v dobrém technickém stavu a univer-
zální otevřená dispozice umožňovala vložení jaké-
hokoliv nového programu bez velkých finančních 
nákladů. 

Nebyla to však první demolice průmyslové 
stavby od Zdeňka Plesníka, mimo jiné autora po-
zoruhodných strojíren ZPS Hulín (1949 – 1954) /21/ 
či bezvřetenové přádelny Výzkumného ústavu 
bavlnářského v Ústí nad Orlicí (1963 – 1967) /22/. 
V listopadu 2012 rozebraly bagry jeho kotelnu 
porcelánky Bohemia v Nové Roli (1962 – 1963) /23/.

Za menší pozornosti veřejnosti, médií a bohužel 
i odborníků v březnu 2010 bez varování zmizela 
jiná architektonicky kvalitní stavba od významného 
architekta – montážní haly loděnice v pražské Libni, 
navržené v roce 1947 Jaroslavem Fragnerem. Jeho 
jemné nautické motivy a citace Franka Lloyda 
Wrighta, zejména v připojeném administrativním 
křídle s konstrukčním ateliérem, naznačovaly, ja-
kým způsobem autoři průmyslových staveb ještě 
na přelomu čtyřicátých a padesátých let pracovali 
s meziválečným odkazem /24/. I pro tyto budovy by 
nebylo složité najít nové využití, přesto je develo-
perská firma Crestyl dala kompletně zbořit a nyní 
zde staví administrativní komplex Dock.

Smutné konce poválečných děl funkcionalistic-
kých architektů uzavírá tírna lnu v Kácově (1952 
– 1953), kterou jako typovou stavbu pro n. p. 
Českomoravský len Humpolec navrhl ve trutnov-
ském Stavoprojektu František Albert Libra /25/. 
Továrna byla zbořena v červenci 2012 a na jejím 
místě má vzniknout sportovně-rekreační areál, je-
hož projekt zpracovala kancelář e-MRAK (od roku 
2012 Huť architektury) Martina Rajniše /26/. Kdo 
by chtěl vidět, jak tírna vypadala, může zajet do 
Bavorova, kde stojí identická budova, dochovaná 
v původním stavu /27/. Větší Librova tírna v Teplé-
-Klášteře je již několik let ohrožena demolicí, vlast-
ník tu plánuje rovněž rekreační areál /28/.Ve lnář-
ském závodě ve Veselí nad Lužnicí /29/, který nyní 
využívá dřevozpracující firma, se intaktně docho-
vala pouze zadní část areálu.

Průmyslové dědictví však nemizí pouze v su-
tinách. Necitlivé úpravy, přestavby a moderni-
zace stírají právě ty znaky, které tvoří cennou 
charakteristiku a stále vzácnější a vyhledávanou 
autenticitu. U továren, jež jsou dosud v provozu, je 
většinou užitečnější snažit se přistoupit k tolerant-
nímu pohledu; dnešní nároky jsou jiné než před 
padesáti lety a firmy potřebují především fungující 
zázemí. Přesto se těžko smiřujeme s případy, kdy 
jsou nové vstupy zbytečné či špatně provedené. 

Během roku 2014 probíhala rekonstrukce starší 
části areálu n. p. Krásenské sklárny ve Valašském 
Meziříčí-Krásně nad Bečvou, postavené v letech 
1950 – 1955 podle projektu týmu, který vedl Jiří 
Křižan z brněnského Stavoprojektu /30/. Parabolická 

Praha 10-Strašnice – 
Velkosklady Třebešín, 

ohroženo
Praha 10-Strašnice – 

Warehouse Třebešín, at risk 
Foto Photo: Jan Zikmund, 2014

Foto Photo: Jan Zikmund, 2011

Strakonice – Mlékárna 
a sušárna, ohroženo

Strakonice – Dairy with 
drying plant, at risk 
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hutní hala s postranními sály, zastřešenými svět-
líky s konoidy patří k nejlepším příkladům kre-
ativní práce se železobetonovými skořepinami 
v průmyslové architektuře počátku padesátých 
let. Odhalené skelety s cihelnými výplněmi nyní 
dostaly nové barevné fasády a původní okna byla 
nahrazena plastovými; areál se pronajímá pro 
drobnou výrobu, prodej a skladování.

Nové střechy, fasády ve firemních barvách 
a likvidaci původních technologií pocházejících 
z pardubické Továrny na mlýnské stroje přinesla 
rekonstrukce obilního sila v Batelově, jež bylo po-
staveno pro Krajský výkupní podnik Jihlava roku 
1953 /31/. Plány vypracovala projekční, stavební 
a technická kancelář Ústřední rady družstev Praha 
v březnu 1952 pro Přerov (kde silo stále stojí v pů-
vodním stavu /32/), o měsíc později byl vytvořen 
prováděcí projekt i pro Batelov.

O řadu zajímavých fasádních detailů přišlo 
i silo ve Šternberku, postavené pro Krajský výkup-
ní podnik Olomouc v letech 1954 – 1956 podle 
plánů Františka Cabicara (odpovědný projektant) 

a Jaroslava Dědiče (vedoucí projektant) z atelié-
ru Karla Řepy v pardubickém Stavoprojektu /33/. 
Identická a intaktně dochovaná sila stojí ještě 
v Ronově nad Doubravou /34/, Dohalicích /35/ a na 
Slovensku v Piešťanech.

Snad nejvíce však zničila právě probíhající ob-
nova montážní budovu motocyklů Jawa v Týnci 
nad Sázavou-Brodcích, postavenou v letech 1960 
– 1964 Konstruktivou Praha /36/. Nejpůsobivější 
částí desetipodlažní železobetonové etážovky 
byly ojedinělé zavěšené celoprosklené čelní fasá-
dy, které byly sejmuty a nahrazeny novým, banál-
ním pláštěm.

Většina továren, postavených po druhé světové 
válce, je stále v provozu, ať už s původní či novou 
výrobou, avšak nezdařené privatizace a další vlna 
krachů po roce 2000 postihla i řadu z nich. Pro 
některé se podařilo najít provizorní využití, avšak 
bez dlouhodobější vize, jiné jsou opuštěné a chát-
rají. Pokud stojí na lukrativních místech, dostávají 
se pochopitelně do hledáčku developerů. Kauza 
kolem OP Prostějov představuje velmi nebez-

Foto Photo: Jan Zikmund, 2014

Praha 8-Karlín – 
Kotelna, ohroženo

Praha 8-Karlín – Boiler 
room, at risk 
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pečný precedent – když lze rychle a jednoduše 
zlikvidovat takovou architektonicky, regionálně 
i historicky cennou a zdravou budovu od význam-
ného architekta, jak si můžeme být jisti, že se tato 
zatím ojedinělá situace nestane standardem? 
Zanedlouho totiž budeme možná sledovat ob-
dobnou událost na pražském Třebešíně, kde stojí 
nepřehlédnutelné velkosklady potravin, postave-
né v letech 1961 – 1965. Původní návrh Františka 
Procházky z Potravinoprojektu Praha, který počítal 
s tradičním monolitickým skeletem, přepracovali 
roku 1961 Zdeněk Šrámek a František Jakubův 
z pražské Konstruktivy na variantu montovanou 
s hřibovými sloupy /37/. Ač budova bez problémů 
stále slouží skladování a sídlo tu má několik firem, 
majitel, developerská firma Praha Plaza, s. r. o., 
plánuje demolici a na místě mají vzniknout bytové 
domy. Majitel si přitom v roce 2000 nechal ateli-
érem architekta Petra Doležala zpracovat projekt 

přestavby na kancelářské a skladové centrum 
Plaza Office Center, který budovu v základních 
hmotách zachovával /38/. Velkosklady se dostaly 
i do pozornosti památkové péče: pražské odbor-
né pracoviště Národního památkového ústavu po-
dalo již v letech 2004 a 2011 návrh na prohlášení 
za kulturní památku, avšak ministerstvo kultury ani 
nezahájilo řízení /39/.

Ohrožena je i mlékárna se sušárnou ve 
Strakonicích, patrně nejznámější poválečná 
průmyslová stavba v České republice. Plány 
vypracovali roku 1949 v Krajském projektovém 
ústavu Praha vedoucí ateliéru Josef Hrubý, Josef 
Havlíček a František Kerhart, technologii navrhl 
Julius Šmerák. Zkušební provoz začal 15. ledna 
1953 /40/. Mírně modifikovaný projekt, doplněný 
o kotelnu, se později rozhodl n. p. Průmysl mléčné 
výživy použít i pro mlékárnu v Zábřehu, jež je stále 
v provozu /41/. Strakonický závod ukončil činnost 

Náměšť nad 
Oslavou – Bytex 

Náměšť nad 
Oslavou – Bytex 

Foto Photo: Jakub Bacík, 2014
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v roce 2010, poté bylo demontováno veškeré 
strojní zařízení, technologické rozvody a pomoc-
né ocelové konstrukce. Majitel, a. s. Madeta, se 
budovy několik let neúspěšně snaží prodat, tak-
že budoucnost této mimořádně cenné stavby je 
značně nejistá.

Jak ukazují události poslední doby, nepře-
hledná situace panuje i v bývalých Baťových zá-
vodech ve Zlíně. Téměř polovinu areálu vlastní 
developerská společnost Cream Real Estate, 
která během posledního roku dala zbořit budovy 
ze dvacátých a třicátých let č. 24 (1933 – 1934), 
25 (1932 – 1933), 26 (1927) a budovu č. 103, jež 
vyhořela v lednu 2013. První tři zmíněné stavby 
sousedí s centrálním skladem obuvi, postave-
ném podle projektu pozdějšího ředitele místního 
Centroprojektu Vladimíra Kubečky v letech 1949 
– 1955 /42/. K monumentálnímu desetipodlažnímu 
skladišti o půdorysných rozměrech 78 × 72 m 

developer plánuje přímo připojit zamýšlené ob-
chodní centrum Fabrika a není zdaleka jisté, zda 
zůstane pouze u toho.

Ne všechny budovy se však stávají nechtěný-
mi účastníky spekulací s pozemky. Řada z nich 
jen není využívána a chátrá, například od roku 
2004 opuštěná pozoruhodná mazutová výtopna 
pražského sídliště Invalidovna od Jana Zeleného 
a Františka Bäumelta z let 1964 – 1966 /43/. Pro 
drobnou stavbu expresivních tvarů by jistě nebyl 
problém najít novou náplň bez značných investic, 
blízkost sídliště i nových bytových domů přímo vy-
bízí, aby se zde zřídilo místo setkávání. 

Ač částečně využívána, chátrá také tkalcovna 
dvojplyšů s úpravnou, postavená v letech 1974 
– 1977 pro n. p. Bytex Vratislavice nad Nisou 
v Náměšti nad Oslavou. Experimentální vícepod-
lažní univerzální buňku s ocelovou konstrukcí 
a progresivním technologickým řešením, určenou 

Foto Photo: Jana Stará, 2005

Znojmo – Vodojem
Znojmo – Water tank 
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Havlíčkův Brod – Motorpal, 
před a po rekonstrukci

Havlíčkův Brod – Motorpal, 
before and after restoration 

Foto Photo: Fortis spol. s r. o., 2008

Foto Photo: Fortis spol. s r. o., 2006
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pro lehký průmysl, navrhli Zdeněk Plesník a Ludvík 
Jungwirth v gottwaldovském Centroprojektu /44/.

Všechny zmíněné ohrožené stavby mají ne-
pochybné architektonické kvality, jsou od zná-
mých autorů a dochovaly se bez výraznějších 
změn v autentickém stavu – mají tedy základní 
parametry, aby se dostaly na seznam kulturních 
památek. Při této poznámce asi každého logicky 
napadne otázka, kolik je tedy v České republice 
památkově chráněných průmyslových staveb, po-
stavených po druhé světové válce. Podíváme-li se 
do veřejně přístupné databáze Národního památ-
kového ústavu Monumnet /45/, zjistíme tristní sku-
tečnost: na seznamu kulturních památek je pouze 
pět záznamů. Vodojem ve Znojmě (č. rejstříku 
48977/7-8378) byl postaven v letech 1949 – 1950, 
pravděpodobně podle projektu Viléma Lorence, 
a stále slouží svému účelu /46/, stejně jako druhá 
filtrační stanice vodárny v Praze 4-Podolí z let 1953 
– 1956 od Antonína Engela (40255/1-1334) /47/ 
a úpravna vody ve Vítkově-Podhradí (34742/8-
-2214) z let 1956 – 1959 /48/. Památková ochrana 
třídírny uranové rudy (tzv. Věže smrti) v Ostrově-
-Dolním Žďáru z roku 1951 (11820/4-5096, od 
roku 2008 Národní kulturní památka, č. rejstříku 
317) byla udělena spíše z pietních důvodů, jelikož 
jde o bývalý pracovní tábor pro politické vězně /49/; 
těžní věž se strojovnou větrné jámy v Lánech-
-Pustince (1951, 51229/2-4443) nedávno majitel 
upravil pro bydlení /50/. Pokud do vyhledávání za-
hrneme technické stavby jako přehrady, mosty či 
železniční nádraží, seznam se o něco rozšíří. 

Návrh na prohlášení za kulturní památku bývá 
často posledním způsobem, jak zabránit či ales-
poň zbrzdit likvidaci cenné stavby. Druhou mož-
ností je najít pro ni nové využití. Velkou výhodou 
poválečných průmyslových staveb jsou volné 
a univerzálně koncipované dispozice, jež umož-
ňují vkládat téměř jakýkoliv program. Přesto však 
takových příkladů nenajdeme mnoho. Patrně prv-
ní takovou konverzí byla přestavba šestipodlažní 
budovy M4 n. p. Tesla Brno v Brně-Králově Poli 
z roku 1986 na výrobu integrovaných obvodů 
do zemí RVHP pro nové sídlo Technického mu-
zea Brno. Rekonstrukce, jejíž projekt vypracoval 
pražský Ateliér T+M, byla kompletně dokončena 
v roce 2001 /51/.

Od roku 2007 sídlí firma B:TECH, specializující 
se na průmyslovou automatizaci, v bývalé mon-

tážní hale na vstřikovače a spojky n. p. Motorpal 
Jihlava, závod 06 v Havlíčkově Brodě, jež byla 
postavena v roce 1955. Rekonstrukci a dostavbu 
navrhl jihlavský ateliér Fortis /52/.

Nejznámější konverzi pak představuje obnova 
budov číslo 14 a 15 v areálu bývalých Baťových 
závodů ve Zlíně pro Krajské kulturní a vzdělávací 
centrum 14|15 ve Zlíně Baťův institut. Budovy byly 
postaveny v letech 1946 – 1949 podle projektu Jiřího 
Voženílka jako nový typ výrobního objektu. Oproti 
klasickému baťovskému skeletovému modulu 6,15 
× 6,15 m byly rozpony zvětšeny na 7,85 m a s no-
vou konstrukční výškou 5 m se výrazně zlepšilo 
přirozené osvětlení interiérů, Voženílkova koncep-
ce navíc obsahovala celou řadu dalších, převážně 
technologických zlepšení. Z veřejné architektonic-
ké soutěže, uspořádané roku 2009, porota vybra-
la vítězný návrh pražského ateliéru A.D.N.S., ze 
kterého se v průběhu zpracovávání projektu od-
dělila společnost City Work. V rekonstruovaných 
budovách, slavnostně otevřených 27. září 2013, 
má nyní sídlo Krajská galerie výtvarného umění, 

Foto Photo: Miroslav Kindl, 2014

Zlín – Budovy 14 a 15, 
dnes 14|15 Baťův institut 

Zlín – Buildings nos. 
14 and 15, now 14|15 
Bata Institute 
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razit na celou řadu příkladů nové náplně bez vý-
raznějších architektonických intervencí. Například 
v Olomouci-Hodolanech byl v bývalé hale n. p. TOS 

Olomouc – Strojírna TOS, 
dnes supermarket

Olomouc – TOS machine 
works, now supermarket 

Foto Photo: Tomáš Řepa, 2013
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