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Průmysl českých zemí v Průmyslovém paláci na všeobecné zemské 
jubilejní výstavě 1891. Fotografie c. k. dvorního fotografa jindřicha eckerta, 
světozor XXv, 1891, s. 544 / industry in the czech lands presented at the 
industrial Palace during the Provincial Jubilee exhibition in 1891. Photograph 
by court photographer Jindřich eckert, světozor XXv, 1891, p. 544.
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bylo by možné zvolit i jiný časový úsek a z odlišného 
konce vstoupit do mizejícího světa průmyslové éry. 
těch deset let, a především zkušenost, která je 
otevírala, jsou ale příznačné a znepokojující.

na jedné straně v krátké době až neuvěřitelný 
růst zájmu o průmyslové dědictví – od rozeznání 
architektonických a urbanistických hodnot, které 
reprezentuje, tušení jeho významu pro lidské 
zakotvení, snahy porozumět vědeckým a technickým 
ambicím, po inspiraci umělecké tvorby a dramatické 
zážitky, které poskytuje.

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.

zhruba před deseti lety, krátce po marných 
diskusích, které měly zabránit nesmyslném zániku 
stavebních zbytků po ringhofferově továrně na 
pražském smíchově, vznikl záměr pořádat setkání, 
která by nabídla jiná než destrukční a konečná řešení 
pro průmyslové dědictví. 

We could choose a different time frame and enter the 
vanishing world of the industrial age at a different point 
in time. however, this decade, and in particular the 
experience that marked the start of it, is both significant 
and alarming.

Within this brief period there has, on the one 
hand, been an incredible surge of interest in industrial 
heritage—its value in architectural and urban 
development terms has gained new recognition, there is 
an awareness of its significance for people’s roots, efforts 
are made to understand the scientific and technical 
ambitions behind it, and it even serves as inspiration 
for artistic and dramatic expression. at the same time, 
perhaps in part because we now have better demolition 
technology and more effective destruction methods 
and are confronted with more overpowering financial 
motivations, faster than every before we are destroying 
that which we have only just barely laid hold of again.

roughly ten years ago, in the aftermath of futile 
discussions that had been aimed at trying to prevent the 
senseless destruction of the remains of the ringhoffer 
Plant in smíchov in Prague, an objective was formed 

body na mapě / deset let points on the map / ten years
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deset let současně představuje i deset let bienále 
industriální stopy. 

za tu dobu proběhlo bezpočet akcí a konferencí, 
balancujících mezi často protichůdnými pohledy 
a motivací různých profesí, které o osudech 
industriálních staveb rozhodují. Podařilo se přivést 
zahraniční experty a představit zkušenosti zemí, 
které díky nepřervané kontinuitě mají mnohaletý 
náskok. vycházejí publikace, které přesvědčivě 
vypovídají o nesporných hodnotách. na více úrovních 
a v různých institucích probíhají výzkumy, které 
dosud opomíjenou část kulturního dědictví mapují. 
mnohé z objektů, o kterých ještě před deseti lety lidé 
pochybovali, jsou už na seznamu státem chráněných 
kulturních památek. industriální památky jsou také 
běžně nabízeny jako alternativní turistické cíle, 
probíhají v nich módní párty, točí se tam komerčně 
úspěšné reklamy, konají koncerty. Poslední bienále 
v roce 2009 také potvrzuje, jak široce se rozprostřela 
síť nadšenců, skupin, sdružení; byť v postavení 
amatérů, ale s obdivuhodnou vervou vracejí pozornost 
k průmyslovému dědictví jako aktuálnímu, velmi 
současnému tématu.

likvidace ringhofferovy továrny a vše, co tomu před 
více než deseti lety předcházelo,1 znamenala první 
větší rozčarování: od privatizace pozůstatku závodu 
s účastí managementu bývalého socialistického 
podniku, přes chaotický proces prohlašování a opět 
upouštění od ochrany ministerstvem kultury, 
především pak lehce zneužitelná nejednotnost 
až zarytost odborné veřejnosti při posuzování 
průmyslového dědictví, po projektanty a developery 
ochotné prosadit cokoliv, aby si udrželi zakázku. 

byla sdělením o atmosféře doby, s obecnější 
platností.

in direct response to this to organise a meeting that 
would offer an alternative to such a fatally destructive 
approach to industrial heritage.

ten years now marks the end of a decade of ‘vestiges 
of industry’ biennials, which hosted countless events 
and conferences, balancing the often contradictory 
views and motivations of the various professions 
involved in decisions about the fate of industrial sites, 
and which were attended by foreign experts, who 
shared the experiences of countries where progress has 
been uninterrupted and that are well ahead in their 
conservation efforts. in this time publications have been 
prepared that provide conclusive evidence of the value 
of industrial heritage. studies are being conducted at 
many different institutions and on many levels aimed 
at mapping this thus far overlooked part of our cultural 
heritage. Buildings and sites that many people regarded 
with scepticism just ten years ago are now already on 
the national list of protected cultural monuments. 
industrial objects are also regularly recommended 
as alternative tourist destinations, they host fashion 
shows and concerts, and they are used as sets in 
successful commercials. the final biennial in 2009 will 
demonstrate how wide the network of enthusiasts, 
groups, and associations has grown, and although they 
may be amateurs, with remarkable verve they have 
helped turn society’s attention to industrial heritage as 
a highly topical and current theme. 

the demolition of the ringhoffer Plant, and 
everything leading up to that moment more than ten 
years ago,1 marked the first major disillusion. Beginning 
with the privatisation of the plant’s remains with the 
involvement of the management of the former socialist 
enterprise, to the chaotic process during which the site 
gained and then lost protected status from the Ministry 
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dodnes ji připomíná pohled na tuto část smíchova, 
příklad nezvládnutého urbanismu s jednostranně 
cílenou exploatací uvolněného a lukrativního 
městského území. ve fasádě banálního komerčního 
stánku zůstalo vetknuté torzo zdi zbylé po slavné 
ringhofferově továrně. 

of culture, to the easily exploitable disunity or even 
intransigence of the professional community in their 
assessment of industrial heritage, to the planners and 
developers that are willing to assert anything just to 
pursue a deal: all this was indicative of the atmosphere 
of that time on a broad scale. even now, a look at 
that part of smíchov is a reminder of this example of 
mismanaged urban development pursued with the 
one-sided objective of exploiting an unused and lucrative 
part of the city. the torso of a wall that survived from 
the famous ringhoffer Plant has been incorporated 

Praha-těšnov 16. března 1985, podívaná pro Pražany / Prague-těšnov, 16 
March 1985, a spectacle for Prague residents.
(foto / photo by dagmar Hochová)
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osudy smíchovského areálu i následující příklad 
ivančického viaduktu patřily k prvním diskutovaným 
kauzám, o nichž se sice rozhodovalo již léta předtím, 
ale otevírají desetiletí industriálních stop.

Před deseti lety
smíchovem to jistě nezačalo. orientační seznam 
nejznámějších zaniklých staveb průmyslového dědictví 
z registru výzkumného centra průmyslového dědictví 
zahrnuje přes sto objektů a areálů zbouraných od se-
dmdesátých let 20. století do konce devadesátých let. 
z toho třicet pět jich zaniklo v letech devadesátých.
s tím, jak se vzdalujeme začátkům industriální éry, 

into the facade of the banal commercial stall that 
replaced it. 

the fate of the smíchov site, like the later case of the 
ivančice viaduct, was one of the first affairs discussed 
that was decided on years earlier but will open up the 
‘vestiges of industry’ decennary.

Ten Years Ago
smíchov was not the beginning. on the general list of 
the most important destroyed industrial heritage sites 
on the vcPd’s industrial heritage register there are 
approximately one hundred structures and sites that 
were demolished between the 1970s and the end of the 
1990s. of these, around thirty-five were demolished in 
the 1990s.

the further we move away from the start of the 
industrial age, the faster the pace of destruction. the 
entries at the start of the list, from the 1970s and 1980s, 
were not so much records of history but of the present, 
a present that looked something like a vast open-air 
museum, but one in which some of the exhibits were still 
operating, and were then demolished.

a pivotal event recorded in this list and frequently 
discussed was the demolition of the Prague-těšnov railway 
station in March 1985. that was the first time we find 
that the demolition that followed the discussions, power 
politics, and ambitiousness also acted as a catharsis, 
a call to attention, and an impulse to define more clearly 
the interest and concerns about vanishing values.

leaving aside the very different political and cultural 
circumstances, an analogical event can be seen in the 
demolition of the arch at euston station in london in 
1962, which prompted an angry protest and galvanised 
the movement to protect industrial heritage, both across 
Britain and beyond.2

industriální architektura – nevyužité dědictví, plakát výstavy / 
industrial architecture—unused heritage, exhibition poster.
(návrh / design by milan Hladký, 1990) 
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tempo zániku zřetelně akceleruje. i když v počátcích 
tohoto soupisu ještě ani tak nešlo o historii, víc 
o přítomnost, byť občas připomínající skanzen. ale 
stále v provozu.

výraznou položkou na  seznamu, mnohokrát 
už zmíněnou, bylo zbourání nádraží Praha-těšnov 
v březnu 1985.

tehdy se poprvé na vlastní kůži setkáváme se 
zkušeností, že až demolice, která se stala vyústěním 
diskusí, mocenských vlivů a ambicí, zapůsobí i jako 
katarze, zbystření pohledu, impuls pro vyhraněnější 
zájem a obavy o mizející hodnoty.

Pomineme-li zcela jiné politické a kulturní prostředí, 
analogii k tomu bychom jistě mohli hledat ve zboření 
portiku londýnského nádraží euston roku 1962, které 
vyvolalo rozhořčený nesouhlas a mobilizovalo hnutí 
za záchranu průmyslového dědictví nejen napříč 
británií. 2

U nás likvidace těšnovského nádraží nejspíš 
přispěla i k založení sekce pro ochranu průmyslového 
dědictví při národním technickém muzeu. reakce 
na demolici však tehdy byly bezesporu i navázáním 
na hnutí industriální archeologie ve velké británii 
a německu. impulsů je vždy víc. 3 

Posun nebyl jen ve zpoždění dvaceti let. Pro 
naše prostředí byl jednoznačný a nepřehlédnutelný 
politický, nebo chcete-li mocenský podtext rozhodnutí 
o demolici. jistě i proto, že pohledem druhé 
poloviny osmdesátých let průmyslové dědictví neslo 
s památkovými a uměleckými kvalitami také poselství 
o mnohokrát přerušené kontinuitě hospodářského 
a kulturního vývoje, připomínalo zapomenutá jména, 
firmy. evokovalo atmosféru doby, v níž na území 
tohoto státu vznikly později přejmenovávané, 
konfiskované a znárodněné továrny a technické 

the demolition of těšnov station in then 
czechoslovakia similarly led to the formation of the 
section for the conservation of industrial heritage 
at the national technical Museum. however, even 
here, the response to the demolition was in a way the 
extension of the industrial architecture movement that 
was already in progress in the uk and germany.3

But, the shift was not just with a twenty-year delay. 
in the czech case, the political or, if you will, power 
subtext of the decision to demolish the site was crucial. 
this was no doubt in part because, from the viewpoint 
of the second half of the 1980s, industrial heritage not 
only possessed historical and artistic values but served as 
testimony to the repeated interruptions to the continuity 
of economic and cultural development and resurrected 
the names of people and firms otherwise forgotten. it 
evoked the atmosphere of a period in which, on the 
territory of this state, factories and technical structures 
had been built that were later confiscated, nationalised 
and renamed. 

after 1989 this served as a source of inspiration and 
the premise for something solid to build on. the first 
event organised by the section for the conservation of 
industrial heritage at the very start of the 1990s was 
an exhibition titled industrial architecture / Unused 
Heritage. it arose out of a vision of the turnaround 
that was expected to come, out of an interest in history 
that would contribute to progress kindled by pre-war 
industrial heritage. this is illustrated in the introduction 
to a catalogue written by the founder of the section, 
Professor emil hlaváček: ‘as our society moves 
spontaneously towards democracy there comes the 
hope that even here its effectiveness will be generally 
restored, its overall cultural level elevated, and the 
structure of its values transformed.’ 4
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stavby. Právě to pak po roce 1989 nabízelo inspiraci 
a předpoklad solidního zakotvení.

První akcí sekce ochrany průmyslového dědictví 
hned zkraje devadesátých let byla výstava industriální 
architektura / nevyužité dědictví. vycházela z oživeného 
zájmu o vlastní historii, jejímž zhodnocením, novým 
využitím, a také konverzí industriální architektury 
by přispěla dalšímu rozvoji. v úvodu katalogu 
k tomu zakladatel sekce profesor emil Hlaváček 
píše: „spontánní pohyb naší společnosti k demokracii 
přináší s sebou i u nás naději na všestrannou obnovu 
její efektivnosti, povýšení její celkové úrovně kulturní 
s proměnou struktury jejích hodnot.“ 4

Propojujícím výtvarným motivem výstavy, plakátu 
i katalogu se tehdy stal návrh cukrovaru z podnikového 
alba výkresů továrních objektů ze sbírek národního 
technického muzea. nikdo netušil, že právě cukrovary, 
jak následující stránky potvrdí, budou zanedlouho 
patřit k „nejohroženějším druhům“, přitom kdysi 
nejvýznamnějším a architektonicky nepřehlédnutelným 
budovám, které dnes končí v ruinách. 

s přibývajícími demolicemi se jakoby bořily i iluze. 
možná jsme to ale pouze brali za špatný konec, 

jestliže se po létech nedaří překlenout časovou 
propast a zpoždění.

na konferenci v rámci bienále industriální stopy 
2007 ve staré kanalizační čistírně v bubenči sir neil 
cossons shrnuje: „společnost, která chápe, pečuje 
a stará se o minulost jako o součást svého současného 
úspěchu a vitality, se může těšit z vyhlídek a hodnot, 
které by jí jinak byly odepřeny.“ 5 

Stopy
zboření ringhofferovy továrny bylo signálem, jak 
lehce a nečekaně přijít o smysl míst. tato publikace 

the unifying artistic theme of the exhibition and 
its poster and catalogue was a sugar refinery design 
taken from an album of enterprises with drawings of 
factories, located in the national technical Museum. 
no one then could have guessed that sugar refineries, 
once the most important and architecturally imposing 
buildings around, would soon—as the following pages 
will show—end up on the ‘most endangered’ list and be 
left to fall to ruin. 

as the demolitions accumulated, it was as though 
illusions themselves were being demolished. or we just 
approached things from the wrong end, wondering 
whether it was perhaps too late to make up for lost time 
after so many years.

at the conference organised as part of the ‘vestiges 
of industry’ Biennial in 2007, held in the old sewage 
treatment Plant in Bubeneč, sir neil cossons summed 
things up: ‘a society that understands, cares for and 
nurtures its past as part of its present success and 
vitality can enjoy perspectives and values otherwise 
denied it.’ 5

Vestiges
the demolition of the ringhoffer Plant was a signal 
that showed how easily and unexpectedly the meaning 
of a place can be lost. this publication recalls it. it also 
looks back at a decade of mapping industrial heritage in 
the czech republic, viewed from a different perspective, 
like a reverse negative image.

this publication is a pendant to the series of 
guidebooks (the already published industrial Prague, 
industrial liberec region, industrial trails through 
the bohemian mid-West; and industrial Ústí 
nad labem region and industrial Karlovy vary 
region, both currently in the works), prepared by the 
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ho zpátky připomíná. současně je i pohledem 
na desetileté mapování průmyslového dědictví České 
republiky, převedeným do fotografického negativu.

tvoří pandán ediční řady průvodců (Pražský 
industriál, industriál libereckého kraje, industriální 
cesty českým středozápadem …, rozpracovaný industriál 
Ústeckého kraje a industriál karlovarského kraje), 

vcPd—research centre for industrial heritage using 
records and information and materials collected in the 
database of the industrial heritage register at Čvut.

We usually try to draw attention to what is still 
standing, to what needs to be noticed, protected, and 
used. this is a list of places that we should have noticed 
earlier. 

Before us lies what we ourselves destroyed. 
here is a visual balance sheet of industrial heritage, 

whether it vanished because we were unable to convince 
others of its significance and the possibilities for its 

Průmyslový palác v Praze, ráno po požáru 17. října 2008 / the industrial 
Palace in Prague, the morning after the fire on 17 october 2008.
(foto / photo by benjamin Fragner)
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vydávaných výzkumným centrem průmyslového 
dědictví s využitím záznamů, informací a podkladů 
shromážděných v databázovém registru 
průmyslového dědictví ČvUt.

obvykle se snažíme upozornit na to, co ještě stojí, 
čeho je nutné si všimnout, co zachránit a využít. toto je 
souhrnem míst, kterých jsme si měli všimnout už dříve. 

máme před sebou, co jsme si sami zbořili.
je to obrazová bilance průmyslového dědictví, 

zaniklého ať už proto, že se nepodařilo přesvědčit 
o jeho významu a možnostech využití, že právní 
prostředí a hierarchie hodnot společnosti, jejíž jsme 
součástí, umožnily kulturní a hospodářské dědictví 
zašantročit dřív, než se podařilo předejít zkáze, k níž, 
jak potvrzují následující stránky, industriální stavby 
a areály směřovaly nejen ukončením průmyslové 
výroby, ale také spekulacemi s budovami a pozemky, 
devastací, neúdržbou a rozkrádáním. Kroky, které vedly 
ke zkáze jsou nevratné, a to je nutné mít pro příště 
na paměti.

Publikace především zachycuje, co bylo před tím. 
vybraná dobová obrazová dokumentace většinou 
přibližuje podobu staveb po dokončení či uvedení 
továrny do provozu, kdy ještě byly zřetelnější ambice 
zakladatelů a stavitelů. máme-li k dispozici původní 
architektonické plány a veduty, nabízí se možnost 
srovnání se záznamy pozdějšího vývoje, až k devastaci 
či náhradě novostavbou. opuštěná místa pak lze 
racionálně identifikovat pomocí satelitní navigace, 
pro orientaci v prázdnotě jsou u všech hesel uváděny 
souřadnice GPs.

U každého z deseti roků jsou podrobněji 
představeny nejvýznamnější příklady. Pro úplnější 
přehled jsou pak ještě zařazena stručnější hesla 
staveb a areálů, k nimž se buď nezachovalo mnoho 

adapted use, or because the legal environment and the 
values of the society we belong to allowed our cultural 
and economic heritage to be wilfully squandered before 
we succeeded in preventing the destruction towards 
which the buildings and sites in the following pages 
were headed, not only as a result of the termination of 
production but also owing to the property speculations 
affecting the buildings and the land and owing to 
devastation, neglect, and theft. the steps that led to 
ruin are irreversible, and that is necessary to bear in 
mind for the next time.

above all the publication captures what was there 
before. the selected period photographs in most cases 
provide an idea of what the structures were like once 
they were completed or what the factories like when 
they just started running, when the ambitions of the 
founders and builders were clearer. When we have the 
original architectural plans and vedutes at our disposal 
it is possible to compare records with later development, 
right up to the point of the site’s destruction or 
replacement with a new structure. the abandoned sites 
can then be rationally identified with the help of satellite 
navigation, and for an orientation in space each site is 
accompanied by its gPs coordinates.

for each one of the ten years the most significant 
examples are presented in more detail. for 
a comprehensive overview, more concise entries are 
included on buildings and sites for which either very 
little documentation has survived, or which caused 
less of a commotion, or which were less visually and 
factually interesting. 

Page by page and year by year, anonymous points 
on the map are regaining their memory and recovering 
possession of their defunct architecture and structural 
history. names.
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dokumentace, vzbudily méně rozruchu, případně 
nebyly tak informačně a obrazově vděčné.

stránka za stránkou a rok za rokem vrací anonymním 
mapovým bodům paměť, přiřazuje k nim zprávu 
o zaniklé architektuře, o stavebním vývoji. jména.

vycházeli jsme z databáze vcPd a opírali se 
současně i o dokumentaci v dostupných archivech, 
o rešerše dobového i současného tisku, konzultovali 
jsme na městských a místních úřadech, kontaktovali 
i demoliční firmy; významná byla pomoc památkových 
úřadů a pracovníků muzeí, odborníků na minulost 
jednotlivých oborů, důležité byly také podněty 
přímo z pole od nadšenců pro průmyslovou historii. 
soustřeďovali jsme informace k oborům, jejichž 
stavby poslední léta mizí alarmujícím tempem, ačkoliv 
neproběhlo alespoň jejich základní zdokumentování: 
cukrovary a pivovary, s českou a moravskou kulturní 
krajinou tak úzce spjaté, architektonicky jedinečné 
textilky, tlakům na pozemky vystavené nádražní 
areály …

Přehled továren, technických děl a industriálních 
areálů zbořených za deset let obsahuje 131 položek. 

K nim pak jako apendix připojujeme samostatnou 
kapitolu, která zahrnuje znepokojivý výběr 
z bezprostředně ohrožených staveb, jejichž likvidaci, 
obávám se, lze očekávat.

z více důvodů to není úplný seznam, což ani nebylo 
cílem. 

nesnadné bylo určit klíč, podle kterého rozhodovat: 
zda šlo stále jen o přiměřený pozměňující stavební 
zásah? Kde zůstává torzo? Kdy nastala likvidace?

Právě proto také souběžně s přípravou publikace 
vznikal seznam torz. 

ten je ale samostatným tématem z pohledu co 
jsme si zbořili … a nabývá na váze, jak se průmyslové 

information gathered outside the vcPd database is 
drawn from archive documentation, searches in the past 
and current press, and consultations with municipal 
and local authorities. We talked to demolition firms, 
and significant assistance was provided by heritage 
institutes and museum staff, and experts on the history 
of various sectors. also important was the information 
obtained directly from the field from enthusiasts of 
industrial history. We amassed information on sectors 
whose structures have been vanishing in recent years at 
an alarming pace, even though basic records have yet 
to be made of them: the sugar refineries and breweries 
that are such integral features of the Bohemian and 
Moravian landscape, the architecturally unique textile 
mills, the railway yards subjected to grabs for their 
valuable land, and so on.

the overview of factories, technical works, and 
industrial sites demolished over this ten-year period 
contains 131 items. the publication also has an 
appendix attached as a separate chapter, which 
contains a disturbing selection of sites directly 
at risk that, i’m afraid, we should expect to see 
demolished. for a number of reasons this list is 
not comprehensive, nor was that the objective in 
compiling it. 

it was difficult to come up with a blueprint for 
clearly distinguishing which cases just involve reasonable 
structural alterations, which have left just a torso of 
the original remains, and which are examples of a site 
destroyed? for this reason, a list of torsos was created 
during the preparation process. 

a separate theme is the perspective of ‘what we 
ourselves destroyed’ … of growing significance is how 
industrial heritage—as time lapses, and sites are 
gradually chipped away at and destroyed—is becoming 
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dědictví větší časovou propastí, postupným 
odbouráváním a odkrajováním stává vzácnější 
a povrchními projekty konverzí zranitelnější. 

Hranice se posouvá. ale kterým směrem? 
budeme například jednou uvádět zbytek zdi 

po ringhofferově strojírně (z vděku, že se přeci jen 
podařilo alespoň něco zachránit) mezi vzácnými 
torzy, hned vedle torzálních ruin rozpadající se hutě 
v Šindelové?

a kam v takovém případě zahrnout zbytek ikonické 
stavby Průmyslového paláce z všeobecné zemské 
jubilejní výstavy roku 1891, kde kdysi byl světu 
představen náš průmysl?

jeho autentické trosky po požáru v říjnu 2008, 
součást symbolu průmyslového dědictví na našem 
území, byly až nepochopitelně rychle a neohrabaně 
uklizeny skrejpry a bagry, aniž byly zdokumentovány, 
restaurovány, poučeně posouzeny a mohly se stát 
obsahem seriozních úvah o jejich budoucím osudu 
a hodnotách.

Událo se to tam vlastně podobně, jako u mnoha 
ze staveb na následujících stránkách.

Benjamin Fragner

increasingly rare and more vulnerable to superficial 
projects of adapted new use. 

the boundaries are shifting. But in what direction? 
Will we, for example, one day present the remains of 
the wall from the ringhoffer machine hall (grateful that 
at least something was saved) alongside other protected 
fragments, right next to the fragmented ruins of the 
crumbling ironworks in Šindelová?

and how to classify the remains of the iconic 
industrial Palace, where czech industry was presented 
to the world at the Provincial Jubilee exhibition in 
1891? the authentic remains that were left after a fire 
in october 2008 swept through this site, which was 
a symbol of industrial heritage in the czech lands, 
were afterwards bulldozed and cleared away with 
inexplicable speed, before there was any chance to 
document, restore, or make an informed assessment 
of them and before they could be subject to serious 
considerations about what to do them 
and their value. 

What happened to this site is just like what happened 
to many of the structures on the following pages.
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I/ this situation is described by kateřina hanzlíková, ‘ringhofferova továrna 
na smíchově: neúspěšný pokus o záchranu a problém dokumentace 
před demolicí’, in: sto let klubu za starou Prahu 1900–2000. Jubilejní 
sborník, Prague 2000, p. 184–189; Josef Štulc, ‘Zápas o autentické hodnoty 
industriálního dědictví Prahy’, in: Průmyslové dědictví / industrial heritage, 
Prague 2008, p. 154–159.
2/ robert angus Buchanan, ‘the origins of industrial archeology’, in: neil 
cossons (ed.), Perspectives on industrial archeology, london 2000. 
3/ the conservation of industrial heritage had been a topical theme in circles 
around the national technical Museum and the faculty of architecture at 
the czech technical university since the first half of the 1980s – and, let’s add, 
continues to date with the same repeated arguments; viz Benjamin fragner, 
‘odložené továrny’, t84 technický magazín XXvii, no. 8, 1984, p. 12–21. 
4/ emil hlaváček, ‘Úvodem’, industriální architektura/ nevyužité dědictví, 
exhibition catalogue, Prague 1990, p. 7–9.
5/ neil cossons, Průmysl včerejška, odkaz zítřku? in: Benjamin fragner (ed.), 
Průmyslové dědictví / industrial heritage, Prague 2008, p. 14–28. 

I/ situaci popisuje Kateřina Hanzlíková, ringhofferova továrna 
na smíchově: neúspěšný pokus o záchranu a problém dokumentace 
před demolicí, in: sto let klubu za starou Prahu 1900–2000. Jubilejní 
sborník, Praha 2000, s. 184–189; josef Štulc, zápas o autentické hodnoty 
industriálního dědictví Prahy, in: Průmyslové dědictví/industrial heritage, 
Praha 2008, s. 154–159.
2/ robert angus buchanan, the origins of industrial archeology, in: neil 
cossons (ed.), Perspectives on industrial archeology, london 2000.
3/ téma záchrany průmyslového dědictví bylo aktuální v okruhu 
národního technického muzea a Fakulty architektury ČvUt už od první 
poloviny 80. let – dodejme, že s dodnes se opakujícími shodnými 
argumenty; viz benjamin Fragner, odložené továrny, t84 technický 
magazín XXvii, č. 8, 1984, s. 12–21. 
4/ emil Hlaváček, Úvodem, industriální architektura/ nevyužité dědictví, 
katalog výstavy, Praha 1990, s. 7–9.
5/ neil cossons, Průmysl včerejška, odkaz zítřku? in: benjamin Fragner 
(ed.), Průmyslové dědictví/ industrial heritage, Praha 2008, s. 14–28.
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Ringhofferovy závody / ČKD Tatra Smíchov

Praha 5-smíchov, Plzeňská
• 50°04'23.03"n, 14°24'06.97"e
1852, 1867–1869, 1892, 1914–1916, 1996, 1998–1999

ringhofferovy závody jakoby prorůstaly urbanistickou struktu-
rou pražského smíchova. František ringhoffer podnik založil roku 
1852 jako továrnu na výrobu železničních vagonů, ale také parních 
strojů, kotlů, zařízení pro pivovary, mlýny a pily. Proslulost si však 
získala především kolejovými vozidly, areál se rychle rozrůstal, 
do  sedmdesátých let 19. století tu stály dvě strojírny, kovárny, 

soustružny s  kotelnou a  strojovnou, montovna vagonů, strojírna 
pivovarských strojů, slévárna, kotlárna včetně kancelářské budovy, 
vrátnice, plynárny, vlečky a rezidence ringhofferů. Po roce 1911 při 
Plzeňské třídě vznikly prostorné širokorozponové haly se strojním 
vybavením, které sloužilo až do ukončení provozu a převedení vý-
roby do zličína v roce 1996 (výroba zde však v podstatě končila již 
po roce 1992).
v polovině devadesátých let 20. století státní ústav památkové péče 
podal návrh na zapsání nejhodnotnějších částí areá lu do seznamu 
kulturních památek, obou rezidenčních vil, nejstarší výrobní haly 
ze čtyřicátých let 19.  století, výrobní haly s  unikátními stropními 
konstrukcemi a  především částí areálu z  doby jeho největšího 

kolem 1980

1999
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rozkvětu v prvních desetiletích dvacátého století, včetně historicky 
cenného zabudovaného strojního vybavení. z navržených objektů 
byl po  ukončeném řízení roku 1996 nakonec zapsán jen zlomek. 
mimo vilu baronky ringhofferové od architekta osvalda Polívky je 
dnes jediným pozůstatkem torzo začleněné do fasády obchodního 
centra nový smíchov.

1993

1999

2003

1999
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Ivančický viadukt

moravské bránice
• 49°04'56.28"n, 16°24'37.48"e
1868–1870, 1889, 1999

byl to první celokovový příhradový most v rakousko -uherské mo-
narchii, postavený v  letech 1868–1870 francouzskou firmou cail 
&  comp. podle projektu stavebního inženýra společnosti státní 
dráhy (steG) Karla von rupperta a  inženýra aloise rogenhofera 
(tradují se nepotvrzené úvahy o spoluautorství alexandra Gustava 
eiffela). Přes 373 metry dlouhý viadukt překlenul údolí řeky jihlavy 
na pěti pilířích, ve výšce až 42 metrů. Při stavbě byl nosník postupně 
smontováván na hrušovanské straně a pomalu nasouván nad údolí. 
Koncem roku 1889 se objevily trhliny na  litinových částech pilířů, 

které byly nahrazeny pilíři ze svářkového železa. subtilní stavba 
sloužila bezpečně do roku 1978, do zbudování nového souběžného 
mostu (pro zvýšení dopravní kapacity trati). Poprvé byl ohrožen de-
molicí v roce 1991, tehdy ještě zásah ministerstva kultury a následné 
prohlášení za kulturní památku (1997) likvidační práce zastavily. 
chyběly ale peníze na  nejnutnější konzervaci, v  srpnu 1999 byl 
přece jen rozřezán do starého železa – až na jedno pole, které pro 
vzpomínku zůstalo památkově chráněné. Představy o  využití pro 
vyhlídku nad údolím zatím kdesi zapadly.

kolem 1900

1999
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Důl Ronna / č. VII / Gottwald III

Kladno-Švermov, Uhelná
• 50°10'34.29"n, 14°06'45.02"e
1882, 1911–1912, 1997–1999, 2004

důl založila roku 1882 společnost státní dráhy jako jednu z  per-
spektivních investic. v  roce 1911 byl areál modernizován, přibyly 
nová strojovna, vyšší příhradová těžní věž – provozní, obytné 
i správní budovy sjednotila architektura fasád, kombinující omítku 
s  geometrickými motivy z  červených cihel a  typickým kruhovým 
oknem ve vrcholech štítů.

Posledním fáráním v červnu 1997 skončila těžba, ještě v témže roce 
začala postupná demolice. Pro zchátralost objektu ministerstvo 
kultury zastavilo řízení o prohlášení dolu ronna kulturní památkou. 
Po  stržení těžní věže v  srpnu 2001 byl snesen i  větrník systému 
Kley z osmdesátých let 19. století. roku 2006 zmizela poslední část 
areálu, budova trafostanice, zanikl důl, který patřil k výrazné urba-
nistické dominantě.

kolem 1913

1999
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Spolková cukrovarna v Nymburce

nymburk, Poděbradská
• 50°11'20.12"n, 15°03'3.818"e
1870, 1997, 1999

významný český cukrovar reprezentoval historii slávy i nedávného 
úpadku jednoho z nejvýznamnějších průmyslových odvětví na území 
Čech. dvacet osm let tu působil vynikající a  světově proslulý cuk-
rovarník Hanuš Karlík (1850–1927). v roce 1881 zde proběhla první 
větší rekonstrukce, o rok později František Křižík jako v prvním cuk-
rovaru v zemi zavedl elektrické osvětlení, v roce 1885 zde byl poprvé 
vyráběn cukr bez spodia Karlíkovou trojnásobnou saturací. cukrovar 

byl školou pro začátečníky i odborníky z celé evropy. Pro jeho jinak 
strohou průmyslovou architekturu byly charakteristické těsně vedle 
sebe stojící komíny. Kapacitou patřil mezi největší na nymbursku. 
zrušen po kampani 1996/1997. odstřelení komínů v lednu 1999 za-
hájilo demolici areálu, z něhož zůstala vila, úřednické domy a kan-
celáře. na místě stojí typizované rodinné domy a benzínová pumpa.

1900

1999
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Důl Jindřich / č. IV / Gabzdyl

Karviná-doly
• 49°50'23.44"n, 18°28'4.396"e
1856, 1995, 1999

Historii dolu trvající od  konce padesátých let 19. století završuje 
památníček připomínající víc hřbitovní kámen označený výstrahou, 
že tu po předchozí lidské činnosti číhá nebezpečí.
Pojmenován byl po  vnukovi původního majitele, Heinrichu von 
larisch-mönich. Šlechtický rod vlastnil důl až do  znárodnění 
v roce 1945. Po rekonstrukci roku 1951 byly sloučeny karvinské doly 
jindřich, Hlubina, Františka a  jan Karel a  vznikl národní podnik 
velkodůl Československá armáda. vyčerpání zásob a útlum těžby 
na jindřichu v roce 1995 patřilo k vystřízlivění ze sebevědomí minu-
lých let. K 31. prosinci téhož roku byl zrušen a důlní pole připojeno 
k dolu jan Karel. jámy byly v letech 1998 a 1999 postupně likvido-
vány a zasypány. jako chráněná památka zůstal zachován původní 
komín kotelny, je vidět ze silnice mezi ostravou a Karvinou. 2008

1889

1999
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Energetická ústředna II

ostrava-vítkovice, vítkovická
• 49°49'13.21"n, 18°16'35.22"e
1904, 1910, 1999

nýtovaná ocelová konstrukce podélné haly, vyzdívaná neomít-
nutými cihlami v  geometricky členěných plochách, působila mi-
mořádně lehce a výtvarně. stavbu nové energetické ústředny č.  ii 
z  roku 1904 pro vítkovické horní a hutní těžířstvo vyvolala narůs-
tající spotřeba elektrické energie. vybavena byla dvěma parními 
turbinami (každá s výkonem 1000 kW) a dmychadly vzduchu do vy-
sokých pecí, o čtyři roky později ještě byla prodloužena a doplněna 
o tři plynové motory. 
technologické zařízení chybělo už od  šedesátých let 20.  století. 
roku 1996 byla sice pro mimořádné architektonické kvality prohlá-
šena za kulturní památku, za tři roky ale byla spěšně zlikvidována se 
zdůvodněním, že je konstrukce v havarijním stavu.
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Věžový drážní vodojem

Praha 5-smíchov, Křížová
• 50°3'43.745"n, 14°24'21.485"e
1935, 1999

výrazná válcová stavba ze železobetonového skeletu a režných cihel 
byla dvoupodlažní, prosvětlená dvěma prstenci skleněných tvárnic. 
v horním patře umístěná objemná nádrž kromě parních lokomotiv 
vodou zásobovala i celý areál nádraží.
dráhy přestaly vodojem užívat v polovině šedesátých let, nádraží 
bylo napojeno na městský vodovod. jelikož překážel stavbě rych-
lostní komunikace, byl zbořen v dubnu 1999.

Spolkový rolnický cukrovar v Lysé nad Labem

lysá nad labem-litol, mírová
• 50°11'12.79"n, 14°50'52.81"e
1871, 1994, 1999

od počátku cukrovar provázela finanční nejistota, stabilitu do jeho 
hospodaření a výroby přinesli až v roce 1887 bratři beniesové. do-
plácel totiž na nedostatek a špatnou kvalitou řepy v písčité labské 
oblasti. Provozní budovy areálu se původně vyznačovaly bohatě 
zdobenými fasádami, ty však proměnila už ve  dvacátých letech 
rozsáhlá rekonstrukce. v provozu byl do roku 1994. Uvolněné místo 
po  zbourání využívají nejrůznější podniky, je tam také parkoviště 
nových aut Škodovky mladá boleslav. 

kolem 1900

1908
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Pivovar právovárečného měšťanstva

Čáslav, za rybníkem
• 49°54'38.08"n, 15°23'10.62"e
1842, 1910, 1999

areál z  roku 1842 nahradil pivovar, který býval v  centru města 
a v provozu zůstal do roku 1910. Pak bylo vaření piva opět přestěho-
váno do nových prostor a do padesátých let sloužil jako sladovna. 
značně zchátralé objekty s hodnotnými klasicistními fasádami byly 
srovnány se zemí koncem devadesátých let.

Knížecí Schwarzenberský pivovar Hrádek

starosedlský Hrádek
• 49°34'37.12"n, 14°00'17.75"e
kolem 1682, 1937, 1999–2000

Panský pivovar byl kolem roku 1682 přenesen z přilehlé tvrze k ryb-
níku a staršímu mlýnu, využívanému k mletí sladů. od roku 1773 
do roku 1924 patřil schwarzenbergům. Provoz byl zrušen roku 1937, 
poté sloužil potřebám hospodářského dvora. zbořen na přelomu 
let 1999–2000.

Pivovar statku kláštera benediktinů v Broumově

sloupno
• 50°15'25.41"n, 15°30'2.448"e
1672, 1905, 1999

První zmínka je z roku 1672, kdy sloupenský statek získali břevnovští 
benediktini. Pivo se tu vařilo do začátku 20. století. budova pivovaru 
v severovýchodním cípu léta opuštěného a chátrajícího dvorce byla 
zbořena na přelomu let 1999–2000 a s ní zmizel i přilehlý rybníček.
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J. H. Altschul a synové, přádelna bavlny

nová ves
• 50°50'11.73"n, 15°00'53.81"e
1894, kolem 2000

v nové vsi je už jen starší a omšelejší ze dvou textilních továren, 
vlastněných kdysi firmou j. H. altschul a synové. je přibližně ze se-
dmdesátých let 19. století a přetrvala dodnes, zatímco po té mladší 
a modernější přádelně, která kdysi výstavností zastiňovala stavby 
v okolí, zůstala jen dobová fotografie a chaoticky zaplněný dvůr. Po-
stavili ji moritz a Ferdinand altschulové a založením spadá k roku 
1894, fasádou a velkorysou elegancí průmyslové stavby už ale byla 
blíže přelomu století, výtvarnému výrazu blízkému secesi. Patřila 
k  významným industriálním stavbám, které odrážely atmosféru, 
podnikatelskou i stavební kulturu doby svého vzniku a ekonomic-
kého rozvoje liberecka. zbořena kolem roku 2000.
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Důl Zárubek / č. V / Hermenegild

ostrava-slezská ostrava, Podzámčí
• 49°49'34.25"n, 18°18'12.77"e
1845, 1990, 1998–2000

Průzkumná šachta č. v, založená v roce 1845 a pojmenovaná po ře-
diteli správní rady společnosti severní dráhy císaře Ferdinanda 
(KFnb) Hermenegildu Francesconim (1795–1862), byla první jámou 
hlubinného dolu ve  slezské ostravě, jehož součástí se pak staly 
jámy vilém (vyhloubená 1859) a jakub (vyhloubená 1868). s jejich 
přičleněním a v souvislosti s rozsáhlou modernizací v roce 1914 do-
stal důl jméno zárubek. o desetiletí později je k němu ještě připo-
jen důl alexander, v roce 1954 důl jan maria, v šedesátých letech je 
zárubek sloučen s dolem Petr bezruč pod jeden podnik s názvem 
důl ostrava. Požár v  ochranném pilíři těžní jámy v  dubnu 1990 
vedl k ukončení těžby uhlí a k  likvidaci dolu. dvě jámové budovy 
s těžními věžemi a strojovnami jámy jakub byly zbořeny již v roce 
1992. odstřelením unikátní secesní těžní věže v květnu 1998 přišla 
ostrava o další působivou dominantu, zachránit se podařilo těžní 
kolo. zbylé povrchové objekty zmizely v roce 2000 po neúspěšném 
návrhu zapsat je jako kulturní památku. důl připomíná jen název 
tramvajové zastávky 

▴ 1923, ▾ 1998

2000
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Spolková továrna na cukr v Uhříněvsi

Praha 22-Uhříněves, nové náměstí
• 50°01'54.54"n, 14° 35'58.13"e
1868, 1968, 2000

Postavena 1868, první kampaň zvládla ještě téhož roku. zařízení 
a stroje dodaly firmy daněk a spol. a F. ringhoffer, strojírna a slé-
várna. starý duch a  vzhled závodu, jehož podobu jistě ovlivnila 
řemeslná práce zednické firmy Františka vecka, se zachovaly až 
do zrušení v roce 1968. měl dva vysoké tovární komíny, které s dal-
šími zbytky cukrovaru přetrvaly do demolice v roce 2000. na jeho 
místě je budova úřadu městské části Praha 22.

František Háša, parní pila a elektrárna

litomyšl, na lánech
• 49°52'41.79"n, 16°18'00.22"e
1894, 1904, 1926, 2000

Ke  staršímu mlýnu roku 1894 přistavěl František Háša parní pilu 
a  o  deset let později i  jednu z  prvních elektráren ve  východních 
Čechách. elektřinu přestala vyrábět pravděpodobně někdy před 
2. světovou válkou. Po znárodnění budovy zvolna chátraly. zbytky 
této vzpomínky na první léta elektrifikace byly zbourány kolem roku 
2000, sídlo si tu postavila firma vodovody litomyšl.

kolem 1890

2000
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Florian Hübel, tkalcovna

chřibská-dolní chřibská
• 50°51'29.94"n, 14°26'32.56"e
1886, 2000

výroba se v  textilní továrně zastavila v  době hospodářské krize 
ve  třicátých letech. Po 2. světové válce byla využívána jako rekre-
ační středisko a  později, do  roku 1980, pro depozitář národního 
muzea. dlouhodobě opuštěné, zchátralé budovy navíc v polovině 
devadesátých let vyhořely, roku 2000 byly zbořeny. zachován zůstal 
památkově chráněný vodní náhon s akvaduktem.

Garáže Autodopravní společnosti Praha

Praha 7-Holešovice, argentinská
• 50°06'03.44"n, 14°26'38.04"e
1920–1922, 2000

K  zastřešení garáží použila Českomoravská stavební společnost 
sbíjené dřevěné příhradové vazníky takzvané Štěpánovy soustavy, 
oblíbený systém pro užitkové stavby, tehdy typický, dnes už vzác-
nější, jelikož dřevo lehce podléhá zkáze na  neudržovaných stav-
bách. Postaveny byly v  roce 1922 podle projektu architekta bohu-
míra Kozáka a k areálu patřily rovněž dílny a kancelářská budova. 
Časem se změnily ve sklad, v devadesátých letech 20. století tu byla 
prodejna nábytku. zbořeny 2000. 

Měšťanský pivovar Police nad Metují

Police nad metují, nádražní
• 50°32'9.828"n, 16°13'48.63"e
1818, 1949, 1989, 2000

v Polici nad metují kdysi stával pivovar uprostřed náměstí, bývala to 
stavba ze dřeva. roku 1818 byl přestěhován a po něm zůstala kašna. 
v novém pivovaru u radešovského mostu se pivo vařilo do  roku 
1942, provoz byl zcela zrušen v roce 1949. demolice sklepů a  led-
nice proběhla koncem osmdesátých let, sladovna vydržela do roku 
2000, kdy byla zbořena.

Sklárna Leopold Riedel

jablonec nad nisou-rýnovice, janovská
• 50°44'48.22"n, 15°09'18.44"e
1881, 1887, kolem 2000

nevyužívané bělidlo roku 1881 přestavěl leopold riedel na moderní 
sklářskou huť. Po  požáru koncem osmdesátých let zakoupil sou-
sední pozemek a  zbudoval další huť, navíc doplněnou o  tažírnu. 
jabloneckým sklářům dodávala surové sklo tavené v  pecích sie-
bert, vytápěných generátorovým plynem. další pec byla postavena 
koncem dvacátých let. objekty po znárodnění skončily jako sklady 
sklářských tyčí podniku jablonecké sklárny. zbouráno kolem roku 
2000. 
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Sklárna Robert Schicketanz

jablonec nad nisou, na roli
• 50°43'58.83"n, 15°09'44.16"e
1910, 2001

charakteristické a  bohatě dekorativní fasády oživovaly atmosféru 
ulice ještě dlouho poté, kdy ve sklárně skončila výroba. sklářskou 
huť roberta schicketanze, s rozměrnou halou překlenutou ocelo-
vým krovem a na ni navazujícím podlouhlým přízemním objektem 
tažírny a  dalšími obslužnými prostory, projektoval roku 1910 jab-
lonecký stavitel arwed thamerus. jeho firma huť rovněž stavěla. 
Komín zbudoval vídeňský stavitel H. r. Heinicke. reprezentativní 

architektura, odkazující původně svým výrazem k tvarové bohatosti 
výrobků, v uplynulých desetiletích sloužila zcela odlišným činnos-
tem a  méně tvůrčím účelům. naposledy zde sídlila firma lucas 
autobrzdy.
Působivý objekt bývalé sklárny byl roku 2001 zbourán, na jeho místě 
je parkoviště.

po 1910

2001
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První česká továrna na laky, fermeže a barvy, 
F. J. Materna / Barvy a laky

Praha 15-Hostivař, Štěrboholská
• 50°03'58.27"n, 14°32'0.912"e
1931–1932, 2001

továrnu na bronzové a kovové barvy původně založil F. j. materna 
v  Holešovicích. v  roce 1922 převzal vedení firmy jeho syn viktor 
a do deseti let začal s výstavbou závodu v Hostivaři.
Kosodélný půdorys nového výrobního areálu vyplňovaly puristicky 
řešené pavilony jednotlivých provozů, racionálně umístěné v návaz-
nosti na  technologický tok výrobních postupů. autorem projektu 

byl nejspíš rudolf stockar, který dříve navrhl přestavbu holešovické 
továrny a pro firmu materna prokazatelně pracoval ještě roku 1932. 
Úspěšný závod vyráběl fermežové a olejové barvy, asfaltové, lihové 
a celulózové laky, emaily, tmely a práškové barvy. Po roce 1948 tvořil 
základ podniku barvy a laky. 
budovy byly zbořeny v roce 2001.
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Drnovický cukrovar Offermann & Co.

vyškov, brněnská
• 49°16'26.15"n, 16°59'32.49"e
1868, 1994, 2001

iniciátorem založení cukrovaru byl majitel drnovického panství, 
baron jan mundy. založen byl jako surovárna, což znamenalo, že 
zpracovával cukrovou řepu až po surový cukr. továrna se poměrně 
rychle prosadila a patřila k největším v širokém okolí, toto postavení 
si udržela i po znárodnění, až do zrušení po kampani 1993/1994. 
tehdy ještě areál vyplňovaly nejstarší objekty, doplňované nejrůz-
nějšími dostavbami, vyvolanými průběžnou modernizací. Hlavní 

výrobní budova byla vlastně srostlicí tří souběžných halových a etá-
žových staveb. osudy po privatizaci zrcadlí osudy tohoto odvětví 
uplynulých desetiletí. Proběhlo sice oddlužení akciové společnosti 
cukrovar vyškov, místo pokračování výroby byly ale pozemky včetně 
budov rozprodány v konkurzním řízení více majitelům. v roce 2001 
proběhla demolice, stojí tam supermarket lidl. 
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Franz Preidl, přádelna bavlny, tkalcovna 
a niťárna

Česká Kamenice-dolní Kamenice
• 50°48'03.19"n, 14°22'55.48"e
1859–1860, 1872–1873, 2001

budova z roku 1860 patřila k historii textilního průmyslu, z hlediska 
místních dějin však byla především spjatá se jménem zaklada-
tele, textilního průmyslníka a  mecenáše Franze Preidla, který se 
významně zasloužil o rozvoj České Kamenice a byl za to dokonce 
povýšen do šlechtického stavu. Po požáru v roce 1872 byly budovy 
přestavěny a továrna rozšířena. zbořeno 2000, továrnu a mecenáše 
připomíná komín.

Cukrovarnická akciová společnost Všetuly

Holešov-všetuly, Palackého
• 49°19'28.41"n, 17°32'40.23"e
1881–1882, 1995, 2000–2001

během svého provozu neprošel mnoha změnami, po celou dobu 
byl v  majetku rodiny Proskowetzů a  výraznější stavební zásahy 
zaznamenal jen na přelomu dvacátých a třicátých let rekonstrukcí 
na rafinerii. Patřil však k vzorům a sloužil jako citovaný učební pří-
klad pro cukrovarníky a strojaře. zajímavostí je, že už jako cukrovar 
Holešov byl před rokem 1990 posledním v  tehdejší Čssr, který 

vyráběl hygienicky balené kostky cukru a ve velkém dodával tekutý 
cukr pro potřeby čokoládoven (sfinx hned naproti přes ulici). Uza-
vřen po kampani 1994/1995, zbořen v letech 2000–2001, sedm let 
nato stržen i komín.

Schwarzenberský cukrovar

Postoloprty, Husova
• 50°21'08.33"n, 13°42'39.93"e
1852, 1991, 2001

výrazná stavba cukrovaru při silnici na kraji zástavby od poloviny 
19. století dominovala okolní krajině. První v monarchii roku 1890 
zavedl sušárnu řízků systém büttner – meyer. ve vlastnictví rodu 
schwarzenbergů byl až do roku 1923, pak se akciově propojil s kon-
cernem Ústecké rafinerie cukru. Kapacitou patřil k největším a pro-
sperujícím cukrovarům severních Čech. Po  znárodnění špatným 
řízením i situací doby neuvěřitelně upadl, v kampani 1990/1991 byl 
zastaven. rozbořen roku 2001 – při silnici zůstala budova s byty.
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Přádelna Eduard Hiebel

liberec Xvii-Kateřinky, Kateřinská
• 50°47'53.56"n, 15°05'26.06"e
1845, 1891, 2001

na spáleništi původní přádelny postavil v roce 1891 eduard Hiebel 
novou továrnu. Po jeho smrti dědicové přádelnu pronajímali, s tím 
se měnilo i  využití. Koncem 2. světové války tu kupříkladu nový 
majitel vyráběl dřevěné bedny na munici, dál však objekty sloužily 
převážně jako sklady. Pozoruhodné je, že se zachovaly jen nepatrně 
pozměněny až do roku 2001, kdy byly zcela zbourány. vzpomínkou 
na ně je malá vodní elektrárna nedaleko ve svahu.

Továrna na smaltované zboží Bartelmus

Plzeň-východní Předměstí, lobezská, Železniční
• 49°44'34.38"n, 13°23'34.88"e
1870, 1949, 2000–2001

největší slávu firma zažila na  přelomu 19. a  20. století, kdy se 
odtud vyváželo smaltované nádobí, ale i sporáky, vany, umyvadla 
a další předměty do celého světa. se znárodněním a převedením 
pod Škoda n. p. je výroba zastavena, později zde také sídlilo Čsad 
s opravou autobusů. většina objektů areálu zbourána při výstavbě 
silničního nadjezdu nad nádražím v letech 2000–2001.

První kadaňský parostrojní pivovar, 
Carl Meissner

Kadaň, Kpt. jaroše
• 50°23'1.688"n, 13°16'16.49"e
1891, 1948, 2001

v  kadaňském parostrojním pivovaru se pivo vařilo od  založení 
1891 až do roku 1948, kdy bylo zařízení demontováno a železnicí 
převezeno na slovensko. tam mělo být opět uvedeno do provozu, 
k čemuž však nakonec nedošlo. na další desetiletí zůstalo z cha-
rakteristické pivovarské stavby přežívající torzo, stále však bylo 
možné vytušit historii tohoto místa. zbořen v  roce 2001 pro su-
permarket lidl.
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Automobilka Praga

Praha 9-libeň, ocelářská
• 50°06'18.49"n, 14°29'45.41"e
1917–1918, 2002

automobilka Praga patřila k nejvýznamnějším výrobcům osobních 
i nákladních automobilů a k dodavatelům vojenské techniky mezi-
válečného Československa. Pozoruhodný byl i její libeňský výrobní 
areál. zásluhu na tom měl stanislav bechyně, šéfkonstruktér firmy 
Karla skorkovského a  propagátor železobetonu, který v  letech 
1917–1918 ke  starším halám připojil nový objekt, při jehož stavbě 
uplatnil širokou škálu progresivních konstrukčních řešení (některé 

u nás byly použité vůbec poprvé). Železobetonový skelet učinil ur-
čující nosnou strukturou a cihelné zdivo plnilo funkci výplně. v su-
terénu použil plochých beztrámových železobetonových stropů, 
nesených osmihrannými sloupy s  hřibovými hlavicemi. zednické 
práce provedla firma václava nekvasila, plány vypracoval architekt 
záboj merz.
budova díky dvojici výtahových věží získala přezdívku „mrakodrap“ 
a  patřila k  pohledovým dominantám této části libně. s  objekty 
v  areálu ČKd byla zbořena 2002 a  uvolnila místo pro parkoviště 
sportovní haly.
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Thunovská továrna na porcelán

Klášterec nad ohří, chomutovská
• 50°23'11.30"n, 13°10'37.06"e
1794, 1967, 2002

třetí nejstarší porcelánku v českých zemích založil roku 1794 johann 
nicolas Weber, z alsaska ho přivedl hrabě thun. výrazně rozšířena 
o další pece a výrobní objekty byla v osmdesátých letech 19. století. 
tehdy už zboží z Klášterce nad ohří znali ve většině zemí evropy, 
továrna otevřela prodejní sklady ve vídni, Praze, Petrohradě a v ale-
xandrii, menší vzorkovny v Hamburku, berlíně, lipsku, bukurešti, 
Konstantinopoli (istanbulu), Káhiře, Kodani a christianii (oslu).

znárodněná porcelánka se po  roce 1946 stala součástí podniku 
Karlovarský porcelán. Provoz skončil roku 1967 přesunutím výroby 
do nového závodu na kraji města.
v místě rozsáhlého historického areálu, zcela zlikvidovaného roku 
2002, stojí supermarkety tesco a lidl. Přes ulici zůstal památkově 
chráněný Weberův dům.
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První českomoravská továrna na stroje 
v Praze / ČKD

Praha 9-libeň, Českomoravská, ocelářská
• 50°06'16.96"n, 14°29'37.02"e
1871–1876, 1920–1922, 1926–1927, 2002

vznik areálu spadá do  začátku sedmdesátých let 19. století, kdy 
k perspektivnímu podnikání patřila výroba technologického zařízení 
cukrovarů. libeň nabízela dostatek volných a laciných pozemků pro 
továrnu, která by se mohla úspěšně rozvíjet. v devadesátých letech 
19. stol. měla továrna pět hlavních výrobních oborů: všeobecné stro-
jírenství, cukrovarnictví, hornický a  hutnický, dále železných kon-
strukcí a mostárenský, ústředního topení a větrání. byla z prvních 
elektrifikovaných strojíren u nás s vlastní elektrárnou. od roku 1907 
začíná spojování s dalšími závody, v roce 1927 se stala součástí stro-
jírenského koncernu Českomoravská Kolben-daněk se za mě řením 

na  výrobu parních, motorových a  elektrických lokomotiv, parních 
kotlů, kompresorů, naftových motorů, parních a silničních strojů, 
automobilů, traktorů …
libeňský závod byl sice poškozen při náletu amerických letadel 
na Prahu v březnu 1945, v následujících letech ale výrobu obnovil. 
Po  roce 1989 provázel ne zcela bezproblémovou a  zdá se neprů-
hlednou privatizaci postupný rozpad ČKd, výroba byla omezena, 
v mnoha provozech zcela zastavena.
od  konce devadesátých let do  roku 2002 byly téměř všechny vý-
robní budovy libeňského areálu – mostárna, lokomotivka, kovárna, 
karosárna, kotelna a četné další zbourány v souvislosti s výstavbou 
multifunkční haly. v provozu zůstala jen malá část původních vý-
robních prostor.
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Weiss & Hanak, přádelna mykané příze / 
Vlněna

brno-zábrdovice, tkalcovská
• 49°12'0.257"n, 16°37'41.34"e
1781, 1882, 1910, 1929–1930, 2002

Počátky textilního průmyslu v brně sahají k roku 1781, kdy Wilhelm 
mundy v domě na cejlu č. 66 založil malou továrnu na vlněné zboží. 
v následujících letech se víckrát měnili majitelé, výrobní i stavební 
rozvoj továrna zaznamenala od osmdesátých let 19. století, kdy ji 
koupil Heinrich Kuhn, jehož společníkem se záhy stali max Weiss 
a julius Hanak. Po odstoupení Kuhna vznikl dodnes známý název 
firmy Weiss & Hanak. K  jádru areálu zbudovanému především 
v osmdesátých letech 19. století přibyl v roce 1910 pětipodlažní že-
lezobetonový skelet přádelny podle projektu bruno bauera. Údajně 
byl první stavbou této konstrukce ve  střední evropě postavenou 
na tekutých píscích. v letech 1929–1930 byla přistavěna, opět podle 
bruno bauera, čtyřpodlažní budova trhárny a nová budova barevny 
s patentovaným systémem odsávačů, stavbu prováděla firma Pittel 
& brausewetter. 
od roku 1946 byla továrna začleněna do podniku moravskoslezské 
vlnařské závody. výroba končila v  první polovině devadesátých 
let a koncem roku 2001 vyhořel etážový objekt z osmdesátých let 
19. století. všechno srovnáno se zemí roku 2002. stojí tam hyper-
market interspar.

Panský pivovar Lobkoviců v Kamýku

Kamýk nad vltavou
• 49°38'20.09"n, 14°15'24.06"e
1775, 1934, 2002

roku 1775 zasáhl ničivý požár značnou část Kamýku a nevyhnul se 
ani starému pivovaru, který tam stával už před 16. stoletím. Právě 
to bylo podnětem ke zbudování pivovaru nového na pravém břehu 
řeky, provozovaného do roku 1934. dochovaný a někdy možná ne-
příliš šťastně využívaný areál rovněž postihla katastrofa, povodně 
v  srpnu 2002. většina budov musela být stržena. zůstala bývalá 
lednice a hostinec.

Společná továrna na cukr u Velimě

velim, Palackého
• 50°04'1.749"n, 15°07'28.04"e
1867, 1928, 2002

jeden z prvních spolkových závodů z počátků vlny zakládání cukro-
varů v 19. století, s čakovickým také patřily k prvním, kde se uplatnila 
technologie zpracování řepy robertovou difuzí. Po  jeho ovládnutí 
Pečeckou rafinerií cukru roku 1928 byl ve stejném roce po cukrovar-
nické kampani jako nerentabilní uzavřen. způsob dalšího využívání 
areálu příliš neprospěl. zbořen 2002. 
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Věžový komínový vodojem ČKD

Praha 9-vysočany, Kolbenova
• 50°06'45.31"n, 14°30'57.13"e
1927, 2002

výraznou dominantou průmyslových vysočan, komínový zásobník 
technologické vody postavila stavební firma václava nekvasila roku 
1927. na plášti z obou stran zřetelně umístěny reliéfní nápisy: Čes-
komoravská Kolben-daněk. zbořeno v roce 2002.

Kladivová těžní věž dolu Petr Bezruč

ostrava-slezská ostrava, michálkovická
• 49°50'34.27"n, 18°18'29.58"e
1961–1964, 2002

Představovala novější vrstvu vývoje ostravských dolů a bezesporu 
patřila konstrukcí a  podobou k  unikátním technickým stavbám. 
těžní věž kladivového tvaru byla vztyčena roku 1964, v době spo-
jování ostravských důlních závodů a modernizace dolu, kde těžba 
probíhala už od  poloviny 19. století. byla vybavena dvěma elek-
trickými těžními stroji systému Koepe. Po ukončení provozu roku 
1992 byly jámy dolu likvidovány zásypem. starší dvojitá věž dolu 
Petr bezruč zůstala jako chráněná technická památka zachována, 
kladivová těžní věž odstřelena v srpnu 2002.

Panský pivovar

chlum-nalžovice
• 49°41'53.05"n, 14°22'42.86"e
1646, 1913, 2002

Pivovar, doložený již v  polovině 17. století, byl zrušen před ro-
kem  1913. roku 1923 proběhla přestavba humna na  taneční sál 
a další prostory na hostinec „v pivovaře“. Koncem osmdesátých let 
se zamýšlelo budovu přestavět na penzion, ale nakonec byl chátra-
jící bývalý pivovar v roce 2002 zbourán.
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Pražská spalovací stanice pevných odpadů, 
teplárna a elektrárna

Praha 9-vysočany, Poděbradská
• 50°06'11.29"n, 14°30'40.94"e
1931–1933, 1982, 1997, 2003

rozhodnutí postavit spalovnu odpadků v  průmyslových vysoča-
nech se opíralo současně o  ekonomické i  hygienické argumenty, 
pára i  elektřina získaná spalováním tam našla bezprostřední zu-
žit kování. areál byl příkladem meziválečné vyspělé stavitelské 
kultury i připomínkou budování moderní metropole první poloviny 
20.  století. v  době uvedení do  provozu patřil k  nejmodernějším 
v evropě. architektonické řešení Františka roitha využívalo ocelové 

i  železobetonové konstrukce tak, aby se přednosti obou systémů 
doplňovaly. monumentální kotelnu, strojovnu a  třídírnu strusky 
s nosnými konstrukcemi ze svařované oceli navrhl profesor pražské 
techniky František Faltus a byly to tehdy nejpozoruhodnější ocelové 
konstrukce. technologický projekt spojení funkce spalovny, tep-
lárny a elektrárny zpracovaly Škodovy závody a. s.
rekonstrukce areálu proběhla v letech 1959–1982, tehdy byl přista-
věn další komín. 
Po  deseti letech provoz ukončen, spalovna zbourána roku 2003, 
s ní i další z charakteristických věžových vodojemů, které utvářely 
horizont vysočan. stojí tam sídliště nová Harfa.
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Věžový drážní vodojem

Praha 9-libeň, Českomoravská
• 50°06'11.15"n, 14°29'21.83"e
1870, 1991, 2003

vzpomínka zaniklé éry parní železnice. drážní věžový vodojem po-
stavila v roce 1870 rakouská společnost státní dráhy (steG) a sloužil 
do ukončení parního provozu. v  roce 1991 poničen požárem prv-
ního podlaží, zbořen 2003.

Cukrovary hraběte Nostice v Mratíně 
a Líbeznicích

mratín, Kostelecká
• 50°12'24.64"n, 14°33'32.11"e
1859, 1880, 1932, 2003

jeden z největších v Čechách, nostický panský cukrovar, vyhořel 
v roce 1880 a znovu byl postaven na půdoryse písmene H. zásluhou 
majitele carla-erweina von nostitz-rienecka (1850–1911) do  zku-
šebního provozu zaváděny četné novinky a  dosahoval vynikající 
technické úrovně. od  dvacátých let 20. století majetkem největší 
cukerní společnosti v zemi – cukrovary schoeller a spol., v důsledku 
krize začátkem třicátých let uzavřen. v roce 2003 demolice zpust-
lých a polorozpadlých budov, zachována výtopna pro lokomotivy.

Silniční most

lysá na labem-litol
• 50°10'38.57"n, 14°51'17.57"e
1926–1928, 2003

litolský most provázely problémy při projektování i stavbě, vzhle-
dem k  požadavkům na  únosnost podloží. Postaven roku 1926 
až  podle druhého přepracovaného návrhu. Přemostění o  celkové 
délce 123 metrů, podle projektu přepracovaného inženýrem Wide-
mannem, bylo nakonec dílem přední stavební firmy lanna. jezdilo 
se po něm do zprovoznění nového ocelového obloukového mostu 
v roce 2002, původní byl stržen 2003.

Ervin Fischer, výroba obuvi

sezemice, Husovo náměstí
• 50°03'51.69"n, 15°50'48.06"e
1939, 2003

továrnu na výrobu obuvi postavil na počátku století František 
růžička a ve třicátých letech ji koupil erwin Fischer z Prahy, který 
zde zavedl výrobu luxusních ručně šitých dámských bot. Před svou 
emigrací roku 1939 firmu prodal jaroslavu suchánkovi a vladimíru 
martincovi, kterým se ji podařilo udržet i během okupace. roku 
1949 se stala součástí n. p. botana Holice. budova byla roku 2003 
zbořena pro stavbu nové haly východočeské tiskárny.
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Sklad a sušárna chmele Kaspar Danzer 
& Comp.

Žatec, rafaela Ungara
• 50°20'16.00"n, 13°32'17.87"e
1887–1888, 2003

třípatrový zděný objekt postavený v letech 1887–1888 u žateckého 
západního nádraží podle projektu josefa Petrovského. typická sou-
část tradice místního průmyslu. sloužil ke  skladování, sušení, sí-
ření, balení a expedici chmele. Po roce 1945 využíván zemědělským 
nákupním podnikem, zbořen po roce 2003.

Wilhelm Schay, továrna na lněné a damaškové 
zboží / Pramet

Šumperk, lidická
• 49°57'54.89"n, 16°59'6.287"e
1864, 2003

za  uliční atikou se stupňovitými prolamovanými štíty a  v  omítce 
naznačenými slepými okny se rozkládal nevelký areál s  továrními 
halami s  šedovými střechami. jeden z mnoha místních textilních 
závodů, založený v druhé polovině 19. století. osudem se od jiných 
textilek, v nichž skončila výroba, zprvu lišil tím, že se u něj našlo 
využití pro drobné obchody. Přesto nakonec v  roce 2003 zbořen, 
aby uvolnil plochu pro supermarket billa.

Josef Kaub, První pošumavská strojírna 
a slévárna / Desta

domažlice, Husova třída, srnova
• 49°26'22.84"n, 12°56'11.28"e
1897, 1904, 2003

Kdysi nejvýznamnější strojírenský podnik v domažlicích, postavený 
roku 1897. josef Kaub vyráběl široký sortiment zemědělských strojů, 
například katalog z roku 1909 uváděl 150 položek. Úspěšná továrna 
byla roku 1904 přestavěna, výrazné dekorativní fasády z neomíta-
ných cihel se zachovaly až do demolice koncem roku 2003. stojí tam 
supermarket Penny.
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Johann Liebieg & Co. / Textilana

liberec iv-Perštýn, jablonecká, na bídě
• 50°45'53.72"n, 15°04'3.595"e
1827–1911, 2004

největší liberecký textilní areál se rozrostl z původní hraběcí ma-
nufaktury; roku 1827 opuštěnou klasicistní budovu (postavenou 
po roce 1805) odkoupil johann liebieg a zahájil výrobu merina, ti-
betu a saténu, časem se zaměřil především na vlněné látky. továrnu 
zvětšoval, od roku 1835 přibyly barevna a plynárna, skladiště, první 
tkalcovna a  roku 1850 tiskárna. současně modernizoval a přesta-
voval starší budovy. První etážová přádelna byla z roku 1866, o de-
setiletí později následovala druhá, s charakteristickou dominantou 
věže. rozvoj areálu vyústil dvěma pětipodlažními tkalcovnami vlny 

roku 1908 a  1911 (první a  nejspíš i  druhou navrhli architekti max 
Kühn a Heinrich Fanta, postavila je liberecká pobočka firmy edu-
arda asta). 
od znárodnění do devadesátých let 20. století součástí národního 
podniku textilana.
téměř beze změn dochovaný areál, spjatý s  nejstarší historií vý-
roby textilu na liberecku zbořen koncem roku 2004. zbyla etážová 
tkalcovna z roku 1908. na lukrativní parcele v dosahu libereckého 
centra mělo vzniknout obchodní a zábavní centrum, zvažuje se také 
výstavba bytů. Plocha zůstává prázdná.
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Transformační a měnící stanice Vokovice

Praha 6-dejvice, Kladenská
• 50°05'54.21"n, 14°22'2.103"e
1930–1932, 2004

transformační a  měnící stanice podle projektu architekta josefa 
Kříže patřila k síti tramvajových měníren zbudovaných elektrickými 
podniky po celé Praze na přelomu dvacátých a třicátých let. Předsta-
vovaly nový typ drobných technických staveb, které vyrůstaly na růz-
ných místech města. měnírna bořislavka byla charakteristická archi-
tekturou fasád, setkáním prvků odkazujících k inspiraci japonskou 
architekturou, například přesahující střechou, a funkcionalistického 

tvarosloví, s luxfery, vlajkovým stožárem, pásovým oknem a tech-
nickým motivem ventilačních komínů s deflektory.
ještě v  roce 1990 bylo technologické zařízení měnírny moderni-
zováno, aby vyhovělo normám a  současnému provozu. zbořena 
v prosinci 2004, aby uvolnila místo plánovanému multifunkčnímu 
komplexu evropská city. dosud zůstává prázdno.
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Pivovar správy statku c. k. Tereziánského 
fondu

vysoká libeň
• 50°20'44.56"n, 14°40'08.23"e
1650, 1905, 2003–2004

býval nepřehlédnutelnou dominantou obce, se sladovnou, nad 
rybníkem u staré tvrze, původně součást panského dvora od roku 
1650, po roce 1876 provozován tereziánskou akademií z vídně.
na přelomu 19. a 20. století zde jako sládek působil významný český 
pivovarník j. v. novák, tehdy byl pivovar rozšířen a zčásti zmoderni-
zován. Pivo se tu však vařilo jen krátce, v roce 1915 pivovar vyhořel 
a provoz dále nikdo neobnovil. využíván byl jako sklad. Postupné 
odbourávání začalo v listopadu 2003, většina objektů, včetně pře-
stavěného panského domu je srovnána se zemí. zůstaly ležácké 
sklepy.
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Kotelna holešovické elektrárny

Praha 7-Holešovice, Partyzánská
• 50°06'30.32"n, 14°26'07.24"e
1938, 2004

v pražských Holešovicích skončila výroba elektřiny spuštěním nové 
elektrárny v ervěnicích roku 1926. areál staré elektrárny nadále slou-
žil k výrobě páry pro dálkové vytápění. roku 1938 přistavěna nová 
kotelna s vysokotlakými kotli löffler, použitá technologie z vítko-
vických železáren patřila k nejmodernějším svého druhu na světě.
výrazná architektura haly kotelny vycházela z funkcionalistické este-
tiky, s konstrukcí z ocelových profilů, strukturovanou fasádou z po-
hledových cihel, členěnou pásovými okny. novodobá dominanta 
Holešovic. 
zbořena v  listopadu 2004. z  původních čtyř komínů elektrárny 
zůstal pouze jediný, Holešovice ztratily další z  charakteristických 
motivů.
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Bratři Redlichové & Berger, cukrovar

Hodonín, dvořákova
• 48°51'10.97"n, 17°07'8.573"e
1885–1886, 1994, 2004

v  roce 1886 zřídil vídeňský podnikatel adolf redlich se stavební 
firmou bratři redlichové & berger druhý hodonínský cukrovar, 
vyrábějící bílý cukr. Provoz zastaven 1994, zbořeno 2004. Poslední 
(roku 2005) byla zbořena redlichova vila z konce 19. století. zůstalo 
pouze silo, dnes tu stojí obchodní centrum cukrovar.

Spolkový rolnický cukrovar Horka

brodce nad jizerou, cukrovarská
• 50°19'27.58"n, 14°51'56.90"e
1871, 1924, 1994, 2004

areál cukrovaru z roku 1871 doplnily v roce 1924 přístavby nového 
provozu rafinerie – výrobní hala s mohutným štítem, skladiště a vý-
razná filtrační věž. cukrovar, přestože byl v provozu až do kampaně 
1993/1994, nepoznamenaly pozdější úpravy a dostavby. Poslední 
léta vyráběl průmyslový cukr. Pak tu také sídlila stavební firma, 
ostatní budovy byly doslova vybydlovány. zbořen ve vlně demolic 
2004. zatím zůstal komín a sklad cukru.

Cukrovar C. W. Fleischmanna

Uničov, Šumperská
• 49°46'34.23"n, 17°07'19.72"e
1850–1851, 1912, 1999, 2004

nejstarší cukrovar na  moravě. továrnu na  vlněné zboží (z  let 
1767–1768) začátkem padesátých let 19. století koupil a  postupně 
na  cukrovar, drožďárnu a  lihovar přestavěl c. W. Fleischmann. 
v  roce 1912 areál znovu výrazně přestavěn a  rekonstruován, po-
slední cukrovarnická kampaň 1998/1999, zbořen 2004. v prostoru 
části původního areálu je prodejna tesco, zbytek pozemku zatím 
nevyužit.

Josef Prokop, rakvárna / TOFA

semily, tyršova
• 50°36'3.873"n, 15°19'59.32"e
1897, 1905, 1933, 2004

místo se zvláštní historií. malá semilská tkalcovna se nejdřív změ-
nila na truhlárnu, tu pak koncem devadesátých let 19. století josef 
Prokop rozšířil na  výrobnu rakví. dřevěnými i  kovovými rakvemi 
továrna zásobovala téměř celé Čechy i  po  znárodnění, přiřazená 
pod národní podnik toFa vyráběla přes sedmdesát tisíc rakví 
ročně. odtud pocházela speciální prosklená rakev pro Klementa 
Gottwalda.
zbořeno v srpnu 2004, stojí tu supermarket Penny.
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Společenstevní pivovar Oskar Migula a spol.

olešnice v orlických Horách
• 50°22‘22.75“n, 16°18‘41.77“e
1869, 2004

Pivovar z roku 1869 byl zařízen na ruční práci a přírodní chlazení, 
strojní vybavení tu instalovali až v roce 1924, tím byl vlastně zvláštní. 
Po odsunu původních majitelů po 2. světové válce už nebylo vaření 
piva obnoveno, zařízení získal pivovar v dobrušce. Pivovar se změ-
nil na garáže zemědělských strojů a sklady státního statku. zchát-
ralé objekty zbourány v říjnu 2004.

Baron František Ringhoffer, pivovar

Pyšely, nádražní
• 49°52‘27.43“n, 14°41‘5.595“e
1874, 2004

Pivovar na starších základech, krátce před polovinou 19. století 
několikrát přestavován a rozšiřován. Poslední várku pivovar v Py-
šelích dovařil roku 1874, doplatil na konkurenci, jeho zánik byl 
důsledkem uvedení do provozu moderního pivovaru ve velkých 
Popovicích. ten byl rentabilnější, prosazováním svého piva dra-
vější a v podstatě zlikvidoval všechny malé pivovary v okolí. ještě 
v polovině osmdesátých let 20. století využívaný jako hospodářský 
areál, byl docela udržovaný, v  pořádku – stačilo pár let a v  roce 
2004 nezůstalo prakticky nic.

Josef Hladiš, strojní cihelna

Uherský brod-Havřice
• 49°01‘35.30“n, 17°36‘55.13“e
1910, 1928, 1973, 2004

cihelnu na pálení plných cihel založil roku 1910 stavitel málek. další 
majitel, josef Hladiš ji v roce 1928 velkoryse přestavěl na moderní 
závod s roční kapacitou čtyři miliony cihel. Po znárodnění zařazena 
do národního podniku Hodonínské cihelny, několikrát modernizo-
vána, cihly vyvážela do ndr a maďarska. snesena v lednu 2004.

Pivovar právovárečného měšťanstva

mělník-Podolí, Pivovarská
• 50°21‘10.71“n, 14°28‘56.03“e
1626, 1870, 1894, 1958, 2004

zmiňován poprvé v  roce 1626, v sedmdesátých letech 19. století 
byl nedaleko postaven nový pivovar a  starý nadále využíván jako 
sladovna. roku 1894 si od města pivovar pronajal sládek František 
langhans, významně výrobu piva zmodernizoval. Hospodaření 
pivovaru však za čas začalo upadat, výroba stagnovala, roku 1931 
ho právovárečníci prodali lobkovicům, majitelům místního konku-
renčního pšovského pivovaru. zrušen v roce 1958 – pak pivovarské 
sklepy využívá národní podnik zelenina ke skladování banánů. až 
do poloviny osmdesátých let, kdy ustoupila větší část pivovaru 
výstavbě panelového sídliště. Poslední pozůstatek pivovaru – ma-
lebný patrový hvozd sladovny – zbořen v dubnu 2004.

1982 ▶

▾ kolem 1935

2004
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Přádelna Kühne & synové / Borsig

jirkov, jezerská
• 50°30'16.19"n, 13°27'25.84"e
1829–1832, 1889, 2005

textilní tradici v  jirkově, malém městečku pod Krušnými horami 
nedaleko chomutova, založili podnikatelé Karel august Kühne a jo-
hann august tetzner, původem ze saska. rok 1824 je začátkem je-
jich společné prosperující přádelny bavlny. rozšiřovali ji, po požáru 
roku 1889 postavili novou čtyřpatrovou budovu (pravděpodobně 
navrženou jirkovským stavitelem josefem bretfeldem, který se po-
dílel i na stavbě dvou neorenesančních vil majitele továrny).
továrna s charakteristickou atmosférou architektury textilek patřila 
do roku 1945 rodinné firmě Kühnů, po roce 1948 přecházejí budovy 

na město, jsou předány do správy zemědělského nákupního a zá-
sobovacího podniku v  Ústí nad labem. Po  roce 1992 je továrna 
znovu vrácena městu, aby ji o  tři roky později, již v  zuboženém 
stavu prodalo soukromému majiteli.
Historie končí zbořením v roce 2005. měla tu vyrůst nová výrobní 
hala, zůstává prázdné místo.
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2005
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První česká a. s. pro rafinování cukru 
v Modřanech

Praha 12-modřany, Komořanská
• 49°59'56.85"n, 14°24'17.33"e
1861, 1930, 2002, 2005

Poslední provozovaný pražský cukrovar. stavbu začal antonín 
zloch, rozestavěnou ji prodal firmě Urbánek a  Wagner, která 
v  továrně zahájila výrobu. rozvoje dosáhl od  sedmdesátých let, 
kdy jej vlastnila firma významných pražských rodin – První česká 
akciová společnost pro rafinování cukru v Praze. Pohotově reago-
vala na  technický vývoj v  oboru, v  roce 1872 zbudovala rafinerii, 
v  osmdesátých letech iniciovala stavbu železnice do  modřan, 
začátkem dvacátého stolení vzniká nová difusní síň, pak sušárna 
řízků. od dvacátých let byl v majetku největší cukrovarnické firmy, 

České společnosti pro průmysl cukerní. i po znárodnění se zde vy-
ráběly všechny druhy cukru v nejrůznějším balení, od roku 1934 také 
proslulý cukr bridge. Úpadek cukrovarnického průmyslu a nemož-
nost dalšího ekonomického rozvoje po devadesátých letech vedla 
k ukončení provozu kampaní 2001/2002. modřany byly mimořádné 
a  zasluhovaly ochranu především z  hlediska zachovalé vývojové 
kontinuity budov i technologie. další kroky investora, který továrnu 
získal v privatizaci, však byly rychlé a přímočaré. cukrovar zbourán 
v červnu 2005 – po demolici je zachován komín, tovární hostinec 
a část objektu výzkumného ústavu cukrovarnického, který zde sídlil. 

1890

2005
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Plynojem MAN

Kladno, marie majerové
• 50°08'48.08"n, 14°07'23.21"e
1951, 2005

v rozlehlém kladenském areálu huti Koněv, původně vojtěšské huti, 
vyrostla roku 1951 nová dominanta, druhý plynojem k zachycování 
koksárenského plynu. Plynojem systému man měl plášť složený 
z čtyřiadvacetibokého mnohostěnu, o průměru 53,2 metru a výšce 
84 metry, byl tak nejvyšší stavbou svého druhu v Československu. 
v plynojemu se pohyboval píst o celkové hmotnosti (i s betonovým 
závažím) 714 tun.
zrušením kladenských koksoven koncem osmdesátých let 20. sto-
letí skončil i provoz plynojemu. roku 1994 byl odstraněn píst, vznikl 

dokonce plán přestavby plynojemu na  obchodní centrum Poldi. 
Pro výškovou dominantu Kladna s monumentálním vnitřním pro-
storem a pozoruhodnou akustikou se zvažovala i mnohá další vyu-
žití, inspirovaná podobnými projekty v zahraničí, například v rámci 
akcí mezinárodních bienále industriální stopy. Konstrukce ale mezi 
tím byla od zdola svévolně odřezávána a rozprodávána do sběrných 
surovin, až došlo k narušení statiky a se zdůvodněním, že ohrožuje 
veřejnost, byl plynojem roku 2005 postupně sešrotován. zůstala 
po něm prázdná plocha.
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Továrna na barvení kůží Ludwig Jellinek / 
Libenia / Gama

Praha 8-libeň, voctářova
• 50°06'8.443"n, 14°28'8.514"e
1894, 1901–1902, 1927, 2005

o  době vzniku a  ambicích zakladatele továrny na  barvení kůží 
ludwiga jellinka vypovídala až do  srovnání se zemí v  roce 2005 
reprezentativní neorenesanční správní vila od architekta a stavitele 
alfonse Wertmüllera z  roku 1894. součástí areálu zpočátku byly 
jednopatrová sušárna, ruční a strojní barvírna a navazující přízemní 
dílny se šedovou střechou. K hlavní výrobní budově stavitel alois 
vavroušek v  letech 1901–1902 připojil novou kotelnu. továrna 
měnila majitele, kteří novým záměrům přizpůsobovali provozy. 
ve dvacátých letech z části areálu, především z bývalé hospodářské 
budovy vznikla chemická továrna libenia, vyrábějící krémy na boty 
a suché baterie. autorem adaptací a nové vily továrníka z roku 1927 
v severozápadní části areálu byl architekt emil Šulc. Po znárodnění, 

od  roku 1950 zde sídlil národní podnik Gama, výrobce kancelář-
ských a školních potřeb.
zchátralý, avšak autenticky dochovaný areál byl včetně vily srovnán 
se zemí v prosinci 2005.
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Gustav Jäger, továrna na pletené zboží

Krásná lípa-Krásný buk, Kyjovská
• 50°55'8.937'n, 14°29'30.66"e
1893, 1945, 2004–2005 

v  těchto místech dostaly své jméno bavlněné spodky. K  továrně 
na pletené zboží (založené roku 1877) a ke strojní pletárně v Krásné 
buku (postavené o  šestnáct let později) přikoupil Gustav jäger 
(1851–1927) roku 1913 Hapfelovu pletárnu v  Krásné lípě. rozšířil 
výrobu a  upevnil si postavení spolehlivého dodavatele textilního 
zboží a  během první světové války zásoboval rakouskou armádu 
teplým spodním prádlem. jägrovky se staly pojmem, který zlidověl 
a udržel se, alespoň v obecném slovníku, i přes znárodnění v roce 
1945, kdy byla továrna zrušena. Podnik zemědělského zásobování ji 
dál využíval jen pro uskladnění obilovin. 
ruiny byly odstraněny mezi lety 2004–2005. zůstal komín a  jäge-
rova vila čp. 76.
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Johann Liebieg & Co., cukrovar

smiřice, cukrovarská
• 50°17'46.13"n, 15°51'3.711"e
1868, 1908, 1994, 1998–2005

cukrovar založil johann liebieg (1802–1870), majitel smiřického 
panství, a projektovala firma novák & jahn. Později přešel do fondu 
císařské rodiny, ta jej pronajala firmě bratří beniesů. Po roce 1918 
byl trvale v  majetku státu, udržován na  vysoké technické úrovni 
největších cukrovarů v kraji. rozsáhlejší rekonstrukce proběhly v le-
tech 1908, 1924 (byla postavena varna) a 1925 (kotelna). tehdy ustal 
stavební vývoj areálu, proto až do zrušení po kampani 1993/1994 
zde bylo možné vidět poměrně zachované a jen nepatrně měněné 
budovy z počátků podnikání, včetně solidní cukrovarnické techno-
logie. od roku 1998 postupovala jeho demolice. zachován symbo-
lický komín.
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Slavkovský cukrovar Herrmanna Redlicha

slavkov u brna, Československé armády
• 49°08'47.60"n, 16°52'34.96"e
1872, 1893–1894, 1921–1925, 1990, 2003–2005

také začal jako rolnický cukrovar, pro finanční nesnáze záhy prodán 
rodině redlichů, která továrnu v letech 1893–1894 rozšířila o půso-
bivou etážovou budovu skladiště cukru, kostkárnu a  homolárnu 
od stavební firmy václava nekvasila. stavební úpravy z padesátých 
a  především sedmdesátých let architekturu nepříznivě pozname-
naly. zrušen byl po kampani 1989/1990 pro celkovou sešlost, zbou-
rán 2003 až 2005.

Hořická společná rolnická cukrovárna 
u Dobré Vody

bašnice
• 50°20'29.78"n, 15°36'23.19"e
1871, 1924, 1960–1962, 1999, 2004–2005

slibné začátky cukrovaru končily krachem a změnou majitele. Česká 
společnost pro průmysl cukerní, která továrnu získala, provoz mo-
dernizovala a zefektivnila. Původní architektonický ráz zcela změnila 
radikální, nicméně zdařilá přestavba z roku 1924. bašnice se od té 
doby staly vzorovým závodem a toto postavení si cukrovar udržel 
až do zrušení po kampani 1998/1999. nevyužívaný areál s pozemky 
získal nový majitel, nechal jej v letech 2004–2005 srovnat se zemí.

Motorový mlýn bratří Strnadů

ostrava-svinov, luční
• 49°48'48.60"n, 18°12'32.09"e
1500, 1891, 1901, 2005

nevelký industriální areál, ale s mimořádnou atmosférou. na řece 
odře vyrostl ze staršího mlýna, jehož existence je zmíněna k roku 
1500. zásadní modernizace a proměna na průmyslový provoz spa-
dala především do posledního desetiletí 19. století. architektonicky 
působivý soubor budov odstraněn kolem roku 2005 při výstavbě 
dálnice.
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Parostrojní pivovar knížete Lichtenštejna

lanškroun, Pivovarská
• 49°54'46.80"n, 16°36'31.63"e
1622, 1700–1701, 1875–1894, 2003–2005

Pivovar s bohatou historií, v 17. století založený Karlem z lichten-
štejna, po roce 1700 zbudovaný podle návrhu architekta domenica 
martinelliho a stavitele antonia sally. další stavební zásahy přinesla 
modernizace v poslední třetině 19. století (roku 1875 byla například 
postavena varna s progresivním krovem Polonceauovy soustavy). 
v devadesátých letech zakoupen parní stroj a instalováno elektrické 
osvětlení. lichtenštejnové zůstali majiteli i po vzniku Českosloven-
ské republiky, po 2. světové válce byl zkonfiskován, pivo se tu vařilo 
do zrušení koncem devadesátých let. 
s demolicí zchátralého, ve hmotách zachovaného areálu se začalo 
už v únoru 2003 a pokračovalo do konce roku 2005. zůstala část 
štoku, humno a kus obvodové zdi sladovny. je zde nové náměstí, 
byty, restaurace a obchody.

Důl Jaroslav / Tuchlovice / Nosek

tuchlovice
• 50°07'37.28"n, 13°59'31.51"e
1941–1943, 2002, 2004–2005

Pražská železářská společnost založením dolu jaroslav v  únoru 
roku 1941 reagovala na  úbytek těžby z  vyčerpaných kladenských 
dolů. Pojmenován byl po  řediteli Živnostenské banky jaroslavu 
Preissovi, pak se jmenoval tuchlovice, v padesátých letech po mi-
nistru vnitra nosek. sevřené architektonické a urbanistické řešení 
areálu dolu navrhl pravděpodobně architekt otakar Štěpánek 
(1898–1973). od osmdesátých a především v devadesátých le tech 
20. sto letí nastal útlum. těžba ukončena v únoru 2002, po zasypání 
jámy koncem roku 2004 je krátce nato zcela srovnán se zemí.
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Válcový mlýn Jana Tachecí

nymburk-drahelice, Kostomlátecká
• 50°10'25.57"n, 15°00'25.76"e
1783, 1885, 1923, 2005

Po požáru původního mlýna v  roce 1885 vystavěna nová rozlehlá 
neorenesanční budova. v roce 1923 moderně koncipovaná mlýnice 
s osmi válcovými stolicemi také vyhořela a od té doby zůstala mimo 
provoz. ve druhé polovině 20. století v areálu hospodařil drůbežář-
ský závod, z té doby pocházely necitlivé přestavby a začaly demo-
lice části hospodářských objektů i mlýnice. zanedbaný byl zbořen 
po  roce 2005. Ušetřen zůstal památkově chráněný obytný dům, 
který si zachoval původní podobu včetně stavebních detailů. 

Právovárečné občanstvo, spol. s r. o., 
rolnický pivovar

Písek, Gregorova
• 49°18'18.41"n, 14°08'52.13"e
kolem 1878, 1942, 2004–2005 

Pivovary zůstávaly charakteristickými dominantami měst, přestože 
už dávno přestaly vařit pivo. Platilo to i o pivovaru vystavěném vojtě-
chem maxou kolem roku 1878. neměl štěstí na majitele, v roce 1942 
byl jeho provoz zastaven – a už nikdy obnoven. letitá devastace ne-
udržovaných objektů v zimě 2004–2005 vyústila, i přes nedořešenou 
restituci, k demolici všech objektů. stojí tu soubor bytových domů.

Spolková továrna na cukr v Českém Brodě

Český brod, Krále jiřího
• 50°04'32.20"n, 14°52'3.276"e
1868, 2005

založen v  roce 1868 původně jako rolnický akciový cukrovar, pro 
nedobrou finanční situaci přešel do majetku knížete lichtenštejna, 
který jej rozšířil a modernizoval. změny pokračovaly ve dvacátých 
letech, kdy se stal hlavní a vývozní továrnou Pečecké rafinerie cukru, 
pokračovaly pak ještě za národního podniku v šedesátých a osmde-
sátých letech. Po privatizaci snaha provoz udržet, pak v konkurzu, 
roku 2005 cukrovar zbourán.
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W. F. Olbrich, mechanická přádelna lnu 
a konopí

bruntál, tř. Práce
• 49°58'53.97"n, 17°27'47.36"e
1860, 1906, 1909, 2005

První mechanickou přádelnu v bruntále z šedesátých let 19. století 
koupil roku 1906 místní starosta a vážený obchodník Wenzel Franz 
olbrich (1846–1930). jeho prvními kroky byly proměna zastaralého 
provozu a výstavba nových, architektonicky výrazných budov, které 
zasáhly do  podoby bruntálských ulic. Kromě lněné a  koudelové 
příze se tu vyráběla i příměsová směs (len a celulóza). odbytiště 
nacházel v  okolních tkalcovnách na  Šumpersku, ale i  v  Čechách, 
Polsku, maďarsku a jugoslávii. v lednu 1947 byl areál zařazen jako 
konfiskát do národního podniku moravolen. Po zboření v roce 2005 
svědectví průmyslového rozvoje města v  19. a  20. století překryl 
obchodní dům Kaufland.

Anton Schimmer, továrna na dřevěné 
výrobky / Teroz

tachov, moravská, sokolovská
• 49°48'8.637"n, 12°38'9.692"e
kolem 1900, 1928, 2005

dvacátá léta 20. století pro opuštěnou a  zchátralou lanzovu to-
várnu na  nároží dvou tachovských ulic znamenala další začátek. 
v roce 1928 ji převzal anton schimmer a areál proměnil v uznávaný 
závod na zpracování soustruženého dřeva. velmi kvalitní dřevěné 
hračky, růžence, věšáky, knoflíky, spony a další předměty vyvážel 
i do zámoří. Po znárodnění došlo ke změně výroby, dřevěné perly 
nahradila zemědělská technika. naposledy tu byla prodejna auto-
mobilů. ještě nedávno opravený areál zmizel roku 2005 a stojí tu 
supermarket lidl.
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Usměrňovací stanice spalovny

Praha 9-vysočany, Podkovářská
• 50°06'15.45"n, 14°30'40.29"e
1931–1933, 2006

Kompozičně sevřenou a racionálně provozně uspořádanou stavbu 
podle projektu architekta josefa mlíky postavila pro elektrické pod-
niky firma lanna. Upravovala elektrický proud produkovaný vyso-
čanskou spalovnou odpadů. Funkcionalistický výraz podpořilo užití 
ocelového nýtovaného skeletu z  válcovaných profilů, vyzdívaných 
tvarovkami z  průmyslové kameniny zn. Petráš. vznikla tak volná 
prostorová struktura transformátorových kójí a  bohatě prosvětle-
ných komunikačních i obslužných prostorů, s výrazným uplatněním 
motivu pásových oken.

stanice bez větších změn v provozu do roku 2003 – tehdy byla od-
straněna technologie a objekt prodán. Prostory trafostanice vzhle-
dem k moderní konstrukci bylo možné bez velkých problémů znovu 
využít, třeba pro archiv či knihovnu, v září 2006 je developerskou 
společností Finep zbořena, pozemek čeká na zastavění.
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Ústřední prádelna sídliště u Zelené lišky 
na Pankráci

Praha 4-Krč, Pacovská
• 50°02'47.00"n, 14°26'27.49"e
1932–1933, 2006

strojní prádelnu, ve  své době jedinou v  republice, postavila pro 
obyvatele funkcionalistického sídliště u  zelené lišky (na  pražské 
Pankráci) obecně prospěšná akciová společnost pro stavbu domů 
s malými byty. Projektantem byl spoluautor sídliště architekt anto-
nín Černý, stavbu provedla firma lanna.

v budově kromě prádelny, jejíž technologickou část dodala karlín-
ská továrna Havelka a mész, byly také sušárna a žehlírna, v přízemí 
prostorná čekárna, místnost pro děti a  bufet. s  přestávkou, kdy 
v  šedesátých letech proběhla modernizace, sloužila původnímu 
účelu do roku 1995. 
budova byla zbořena zjara roku 2006, místo zůstává prázdné.
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Měšťanská právovárečná společnost v Jirkově

jirkov, smetanovy sady
• 50°30'00.15"n, 13°26'41.90"e
1841–1843, 1976, 2006

společnost pivovarníků v  jirkově roku 1841 zakoupila pozemky 
a sklepy po starším pivovaru, jehož historie sahala do  15. století. 
nad nimi založila rozlehlejší a promyšleně uspořádaný pivovarský 
komplex, v následujících letech průběžně modernizovaný: s hvoz-
dem a  varnou (v  roce 1891 tu firma noback a Fritze zřídila parní 
varnu), s objektem strojovny chlazení, lednicí a  chladírnou, obyt-
nými budovami a sladovnou. zrušen byl v sedmdesátých letech 20. 
století po zbudování nového pivovaru v mostě-sedleci.

od  té doby charakteristická pivovarská architektura z  druhé po-
loviny 19. století chátrala, v  devadesátých letech pivovar vyhořel, 
sklepy sloužily k  uskladnění zeleniny. Po  neúspěšné privatizaci 
obálkovou metodou roku 2002 se před očima měnil v ruiny. na jaře 
2006 zbourán. stojí tam obchodní centrum tesco.
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Textilní továrna Ignaz Klinger / Mototechna

mladá boleslav, Ptácká
• 50°24'48.31"n, 14°54'0.054"e
1819, 1881–1888, 2006

Kartounku na  břehu jizery v  mladé boleslavi založili v  roce 1819 
kreslič jeremiáš singer a kolorista Karl Köchlin, přenesli sem zkuše-
nost z nejstarší tiskárny textilu v okolí, z kosmonoské manufaktury 
hraběte bolzy. v následujících letech se v továrně vystřídalo něko-
lik majitelů, roku 1881 ji koupila rodinná firma Klingerů z nového 
města pod smrkem a  zahájila velkorysou přestavbu na  moderní 
textilní závod, dokončenou roku 1888. areál s vícepodlažními bu-
dovami vycházel z  jednotné koncepce a  tvořil urbanistický celek 
s  parkovou úpravou, nepřehlédnutelnou na  dobových ilustracích. 
Podnik instaloval nové stroje a koncem 19. století se už v dílnách 
svítilo elektřinou. bombardování při jednom z posledních leteckých 
útoků 2. světové války poničilo část areálu a usmrtilo desítky lidí. 
Po znárodnění v objektech bývalé továrny zřídila mototechna cent-
rální sklad náhradních dílů a vozidel. 
Přes pohnuté osudy se budovy dochovaly v  dobrém stavu do konce 
roku 2006. tehdy byly zbořeny a ustoupily technologickému centru 
automobilky Škoda.
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Adolf R. Löwenstein, továrna na boty / Jihlavan

jihlava, tovární
• 49°23'32.76"n, 15°35'33.63"e
1865, 1901, 1906, 1916–1920, 1930, 2006

K bývalé tkalcovně davida Kohna (dříve přádelna ignaze Höcka) při-
pojil roku 1901 stavitel josef Kubička západní trakt. tím začala pře-
stavba areálu pro potřeby obuvnické firmy adolfa r. löwensteina. 
do podoby, ve které se víceméně dochovala až do demolice v roce 
2006, byla hlavní tovární budova přestavěna v  letech 1916–1920 
podle projektu frankfurtského architekta c. t. steinera. v roce 1930 
byla ještě na pozemcích jihlavské továrny na obuv postavena bu-
dova firmy trias z vídně. Po válce zde sídlila strojírenská firma Pal, 
po ní jihlavan. objekt ze třicátých let zmizel první v roce 1950, když 
ustoupil stavbě mostu. co bylo načato budováním silničního prů-
tahu vyústilo ve zbourání celého továrního komplexu v roce 2006. 
silnice je vidět i na současné fotografii obchodního centra city Park 
od ateliéru Kuba & Pilař architekti, které tam stojí.
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Tkalcovna Tanvaldské přádelny bavlny / SEBA

tanvald, Krkonošská
• 50°44'09.54"n, 15°18'21.04"e
1845, 1901, 1903, 2006

johann mayer, majitel tanvaldské přádelny bavlny se rozhodl vlastní 
přízi také dále zpracovávat a na místě mlýna postavil již roku 1845 
první tkalcovnu bavlny na tanvaldsku. roku 1901, krátce poté, kdy 
byla celá firma akcionována a majoritními vlastníky se stali Gottlieb 
lederer a julius Wolf, poničil budovu požár a šumburská stavební 
firma Karla Pekárka následně postavila tkalcovnu o  patro vyšší, 
s rovnou střechou. stavitel H. Goth, zástupce významné projekční 
kanceláře séquin & Knobel, připojil roku 1903 šedovou přístavbu, 
která pak byla ještě několikrát rozšířena.
Po znárodnění tkalcovna připadla národnímu podniku seba (zá vod 
08), výroba skončila v devadesátých letech 20. století. v únoru 2006 
se část, sanovaná už ve třicátých letech, vinou statické poruchy zří-
tila. zanedlouho, přes záměry využít ji pro městskou vybavenost, 
byla v  srpnu 2006 nejstarší tanvaldská tkalcovna zbourána. stojí 
tam typizovaná prodejna lidl. 
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Cihelna Johanna Kreibicha

varnsdorf, tkalcovská
• 50°54'49.56"n, 14°36'28.99"e
kolem 1907, 2006

byla poslední ze tří varnsdorfských cihelen, které zásobovaly 
místní stavby rozrůstajícího se textilního průmyslu. Kolem roku 
1907 ji patrně založil johann Kreibich. výrazný industriální objekt 
z neomítaných cihel jakoby byl reklamou na své výrobky: segmen-
tově zaklenuté dveřní i  okenní otvory, z  cihel plasticky tvarované 
lizény a římsy s geometrickým ornamentem. donedávna ve velmi 
autentickém stavu, včetně původní technologie a důmyslného hor-
kovzdušného systému. technologická posloupnost vtiskla podobu 
objektu: v  prvním patře zavážení pecí, v druhém sušárna, původní 
větrací komíny ústily v hřebeni střechy.
Historická stopa jednoho z oborů keramického průmyslu zůstávala 
v provozu do poloviny devadesátých let 20. století. Po opětovných 
pokusech cihlářskou výrobu zachovat majitel strojní zařízení roz-
prodal. zbourána kolem roku 2006, zůstává plevelem zarostlé 
prázdné místo.
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Cukrovar hraběte Mittrowského

sokolnice, Kobylnická
• 49°06'58.84"n, 16°43'42.83"e
1840–1841, 1927, 1991, 2006

ve zrušené koželužně založil ve čtyřicátých letech 19. století hrabě 
ditrichštejn cukrovar, který záhy přešel do  majetku rodu mit-
trowských. Průběžně se technologicky rozvíjel, k  nejrozsáhlejším 
patřila rekonstrukce provedená Škodovými závody ve dvacátých le-
tech 20. století. Koncem 2. světové války téměř zcela zničen ustupu-
jící německou armádou, přesto znovu obnoven, v provozu do roku 
1991. Přestože na  první pohled jakoby slepenec přestavovaných 
továrních budov, bylo možné vysledovat kontinuální stavební vývoj, 
tj. prakticky od počátků průmyslové výroby cukru na moravě. za-
sloužil by si ochranu jako průmyslová památka. zbořen roku 2006.

Pivovar Lysá nad Labem, Jan Slunečko, v. o. s.

lysá nad labem, Pivovarská
• 50°12'0.631"n, 14°50'41.71"e
1503, 1890, 1924, 1960, 2006

Původní pivovar sahal svou historií do začátku 16. století. Koncem 
19.  století jej získal průmyslník Friedrich Franz josef von leiten-
berger. sládkem se stal jan slunečko, který pivovar zmodernizoval 
a kvalitou piva proslavil. Pivo se tu přestalo vařit začátkem šedesá-
tých let, poté objekt sloužil podniku Fruta jako zelárna. Pivovar byl 
zbourán v roce 2006 a na místě, s jistou osudovou ironií, se připra-
vuje výstavba nové městské čtvrti sluníčková zahrada.

Nákladové nádraží

Plzeň-východní Předměstí, U Prazdroje
• 49°n 44'48.87", 13°e 23'40.82"
1898–1904, 2006

nákladové nádraží bylo postaveno rakouskou státní dráhou poté, 
co plzeňský železniční uzel převzala od  zestátněné dráhy Fran-
tiška josefa a od společnosti dráhy Plzeňsko-březenské, na místě 
jejíhož nádraží postavila své nádraží nákladové. typové plány (tzv. 
normálie) dodalo přímo ministerstvo železnic. nádraží mělo pů-
vodně šest kolejí a tvořily je symetrické dvojice nakládacích ramp 
s  navazujícími podélnými skladišti s  patrovými administrativními 
budovami v čelech, mezi nimiž vedla příjezdová cesta. roku 2005 
koupila nádraží po výběrovém řízení od Českých drah společnost 
intercora a v září roku 2006 všechny budovy zbourat. nyní zde stojí 
obchodní centrum.
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Augusta Tschinkela synové, cukrovar

lovosice, třebenická
• 50°30'35.52"n, 14°03'5.757"e
1844, 1858, 1998, 2006

august tschinkel založil první rakouskou továrnu na  cikorku již 
roku 1806 v chřibské-Krásných Polích a od roku 1844 budoval klasi-
cistní areál továrny v lovosicích, u kterého jeho synové, emmanuel, 
anton a Franz roku 1858 zřídili také cukrovar. od osmdesátých let 
19. století se věnovali zejména výrobě cukrovinek v  nové továrně 
na protější straně dráhy, která se stala základem dnešního závodu 
deli, a osamostatněný cukrovar roku 1884 zbankrotoval. výroba pak 
přežívala spíš pod vlivem peněžních ústavů, bank a jejich koncernů. 
Poslední z necitlivých stavebních zásahů proběhl ve znárodněném 
podniku v padesátých letech. ačkoli cukrovar v  roce 2003 získalo 
město lovosice a ústecká projekční kancelář aGn architekta vla-
dimíra nováka připravila projet regenerace budov, nakonec byly 
budovy srovnány se zemí, jako poslední v  listopadu 2006 zbytky 
původní tschinkelovy továrny.

Továrna na cukr a líh v Nových Dvorech

ovčáry-nové dvory
• 49°57'41.69"n, 15°19'50.44"e
1860, 1923, 1994, 2005–2006

výrobu přenesl do ovčár hrabě rudolf chotek z nedalekých nových 
dvorů, do  továrny zbudované začátkem šedesátých let na  místě 
zrušeného ovčína, v sousedství pivovaru, lihovaru a mlýna, s nimiž 
cukrovar tvořil prosperující hospodářský celek. rozsáhlejší rekon-
strukci po  roce 1923 provedly firmy brát a  spol., Českomoravská 
továrna na stroje a Škodovy závody, střešní konstrukce firma Karel 
Wiesner (Kolín), tehdy se změnily i původní historické fasády. mimo 
provoz byl už od roku 1994. zdevastovaný, nevyužívaný a vážně sta-
ticky poškozený zbořen v  roce 2006 – zachován komín a  zpustlá 
administrativní budova s byty a vrátnicí.
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První pražská sladovna Marie Reiserové a synů

Praha 6-dejvice, Podbabská
• 50°06'43.52"n, 14°23'27.53"e
1872–1873, 1908–1914, 2007

místo pro sladovnu vybrala zemědělská společnost se spolkem 
pražských hostinských ještě v  době, než se k  Podbabě přiblížila 
městská zástavba. okolí bývalo ječmenářskou oblastí, poblíž byla 
odbytiště sladu a železnice. stavitel emanuel brabec z Karlína začal 
roku 1872 zbudováním cihelny, kde z místní cihlářské hlíny pálil cihly, 
ze kterých vyrůstala sladovna. zprovozněna byla roku 1873 a o čtyři 
léta později ji zakoupila marie reiserová (1832–1915). Firmu, roku 
1884 nazvanou erste Prager malzfabrik m. reiser & söhne, roku 
1897 přebírají emil a  robert reiserovi a  budují největší sladovnu 
v evropě. Koncem století dosáhla plocha humen deseti tisíc metrů 

čtverečních a  sladovna měla sedm hvozdů. roku 1908 projektuje 
bruno bauer (1880–1938) železobetonovou pětipodlažní budovu 
humen, rozšiřování pokračovalo v  roce 1914 dalšími přístavbami, 
na kterých se podílel stavitel adolf Pěkný (1878–1932) a architekt 
max spielmann (1881–1970), železobetonové konstrukce prováděla 
firma Pittel & brausewetter.
Po přestávce, způsobené 2. světovou válkou, sladování pokračovalo 
až do roku 1993. nový majitel, italský developer, nechal zpracovat 
několik variant využití sladovny a okolí. zpětně je zřejmé, že uplatnil 
metodu pozvolného odkrajování: projekt z roku 2000 ještě sliboval 
zachování hlavního traktu historické sladovny, ponechával starší 
humna s litinovými sloupy. Později investor icKm real estate ubez-
pečoval, že zůstanou alespoň hvozdy s komíny. v létě 2007 zmizely 
i  poslední zbytky unikátního industriálního objektu, údajně kvůli 
špatné statice. nejspíš narušené ubouráváním památky.
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Strojírna Ruston & Co.

Praha 8-Karlín, sokolovská
• 50°05'56.70"n, 14°28'02.20"e
1832, 1900–1902, 1912, 1935, 2007

Poblíž dnes zasypaného ramene vltavy a  při trati severozápadní 
dráhy se z bývalé přádelny rozrůstala strojírna, založená roku 1832 
bratry edwardem a jamesem thomasovými. v polovině 19. století 
závod získal joseph john ruston, rozšířil výrobní program, od par-
ních strojů po  parníky, plynojemy, lokomobily, mostní a  střešní 
konstrukce. Úměrně tomu rostla továrna. Po  roce 1900 stavitel 
František schlaffer navrhl průčelí dominantní nové části, mostárny, 
přistavěl strojovnu. rustonka už patřila k nejvýznamnějším českým 
i rakouským strojírnám.
roku areál 1912 koupily elektrické podniky a  zřídily z  ní opravnu 
kolejových vozidel. soubor vzácně dochovaných budov různých 
období sloužil dopravním podnikům až do roku 1994, poté dceřiné 
společnosti Pražská strojírna. argumentem pro plošnou demolici 
v  říjnu 2007 byl projekt výstavby nové městské silniční spojky. 

Přestože komunikaci by bylo možné vést i mimo. takto se současně 
uvolnila stavební parcela na lukrativním místě.
zaniklou nejstarší vrstvu industriální historie Prahy připomíná nad 
staveništěm jen trčící se oktagonální komín s kotelnou. vizualizace 
developerské společnosti j&t real estate předvádějí její včlenění 
do polyfunkčního projektu rustonka.
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Městská jatka

jablonec nad nisou, jateční, dobytčí trh, masná
• 50°42'57.18"n, 15°09'32.87"e
1886–1888, 1900, 1911, 2007

rozvoj měst koncem 19. století a  začátkem 20. století dokumen-
toval nový typ průmyslových areálů, městská jatka. stavba začala 
na jihozápadním předměstí v letech 1886–1888 podle plánů arweda 
thamera a carla dauta. v ose jatečního komplexu dominovala hala 
porážky, s obdélnými obslužnými budovami po stranách. Ke zprů-
myslnění provozu přispělo rozšíření jatek po  roce 1900 podle 
projektu předního odborníka na  jateční provozy antona möllera 

městského stavitele ve varnsdorfu. Přibyly hala chladírny se stro-
jovnou a samostatnou kotelnou, s navazujícím objektem vepřové 
porážky, později správní a obytný dům.
osobitý půvab a  kvality architektury zapomenutého městského 
vybavení přelomu století byly rozeznatelné i na zchátralých zbytcích 
budov. demolice proběhla z jara 2007. místo je prázdné.
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Městská jatka

liberec iii-jeřáb, americká
• 50°45'26.19"n, 15°02'2.212"e
1907–1909, 2007 

také liberecký areál, podobě jako většina jatek tehdy budovaných, 
byl městečkem ve městě, typickým propojením racionálních provoz-
ních a hygienických požadavků s obchodními ambicemi a dobovým 
vkusem. v  liberci o  jejich zřízení zažádalo společenstvo řezníků 
už v sedmdesátých letech, na vydání povolení čekali do roku 1895. 
osm objektů s dominantní kotelnou a vodojemem podle projektu 
městského inženýra adolfa Kaulferse postavila firma adolfa bür-
gera v letech 1907–1909. výraznou architekturou ovlivněnou secesí 

i moderní koncepcí technického vybavení areál patřil k nejmoder-
nějším v rakousku-Uhersku.
v liberci se unikátní areál dochoval téměř beze změn do zboření 
roku 2007 – o  něco déle vydržela kotelna s  vodojemem, později 
také stržená. Podle plánů firmy luxembourg invest (dříve liberecké 
stavby), která mimochodem bourala i  textilanu, by tu měl stát 
obytný soubor. zatím uvolnila místo.
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Strojírna a slévárna Leopold Schifauer / 
Škoda Plzeň

Klatovy, domažlická
• 49°23'37.92"n, 13°17'11.68"e
1858, 1895–1929, 2007

mědikovec leopold schifauer (1823–1900) zakoupil roku 1858 v Kla-
tovech domy čp. 15 a 139 a jejich pozemky umístil svou dílnu, která 
se stala základem továrny.
byl autorem několika vynálezů, vyráběl zařízení pro cukrovary a li-
hovary, vybavil stroji většinu šumavských skláren, postavil několik 
železničních a silničních mostů.
továrna byla budována postupně několika klatovskými staviteli, 
avšak v jednotném, secesí ovlivněném stylu, který jí vtisknul civilní 
inženýr jiří Peterlák v  letech 1895–1904 projekty slévárny, kotlárny 
a kotelny. Po něm, již za vedení aloise schifauera, zde pracoval sta-
vitel Karel Horák (nová slévárna a nová strojovna v letech 1910–1914) 
a architekt václav beneš (nové mědikovecké dílny a slévárna mosazi 

1921–1922) a opět Karel Horák (další trojlodní slévárna v nejjižnější 
části pozemku z roku 1929).
Po znárodnění továrna několikrát měnila výrobní program a nako-
nec patřila pod Škodu Plzeň. větší stavební zásahy ale areál ne-
postihly, vzácně si uchovával atmosféru technických a  kulturních 
proměn spjatých s  dobou jejího zakladatele. zůstal takřka beze 
změn do března 2007, kdy byl přes protesty veřejnosti zbourán. Poz-
ději sice Krajský soud uznal, že demolice byla nezákonná, nicméně 
na místě unikátní továrny už stojí obchodní centrum Škodovka.
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Karel kníže Clary-Aldringen, pivovar

teplice-trnovany, masarykova
• 50°38'58.90"n, 13°50'10.43"e
1906–1908, 1976, 2006–2007

seskupení budov mezi trnovanskou silnicí a novou železniční tratí 
s bohatě zdobenými fasádami nad okolní zástavbou zdálky připo-
mínalo víc zámek než průmyslový objekt. nový knížecí pivovar byl 
zbudován roku 1906 podle projektu domácího stavitele Karla rie-
gera, tehdy byla upravena a modernizována i níže k silnici umístěná 
sladovna, s pozůstatky nejstarší barokní části, na jejíž historii tato 
stavební vrstva navazovala. Pivovar patřil k nejmoderněji vybave-
ným u nás – s  technologií od pražské strojírenské firmy ringhof-
fer. Pivo vařil do roku 1976 a na konci osmdesátých let byl zbořen, 
sladovna byla využívaná ke skladování a krok za krokem podléhala 
zkáze. Převážná část areálu zbořena koncem roku 2006, v  lednu 
2007 zmizel v  sutinách, přes pokusy o  prohlášení za  kulturní 

památku, také zadní trakt, tzv. lahvárna, se zbytky nejstaršího ba-
rokního zdiva. zasypána jsou historická sklepení. v  těch místech 
společnost intercora staví nákupní středisko.

kolem 1900
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2007
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Josef Ressel, tkalcovna bavlny

dolní Řasnice
• 50°56'30.94"n, 15°09'7.785"e
1885–1895, 2007

reprezentativní průmyslový areál na výrobu polovlněných a bavlně-
ných látek vyrostl uprostřed obce, mezi potokem Řasnicí a želez-
niční tratí, v  kraji, který si jinak zachovával spíš zemědělský ráz. 
v  šedesátých letech předminulého století jej založil josef ressel, 
později vedl syn josef Florian ressel. rozmach provázený mimo-
řádnou stavební aktivitou dokresluje podoba továrního areálu (za-
chycená dobovými pohlednicemi), projekt nových budov vypracoval 
a od roku 1885 na stavbu dohlížel josef neisser z Frýdlantu. začát-
kem 20. století továrna zaměstnávala už čtyři sta lidí, ještě podle 
soupisu nemovitostí z  roku 1948 stály dvě třípodlažní tkalcovny, 
šlichtovna a kotelna, ve dvou vilách byly kanceláře a byty. Po zná-
rodnění tu působila liberecká severochema. Koncem devadesátých 

let 20. století, než se areál dostal do národní databáze brownfields 
czechinvestu, tu plánovala jedna belgická firma výrobu izolačních 
panelů. demolice v létě 2007.
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Sklady, válcovna č. IV, válcovna jemná č. V / 
Maďarka

Kladno, ocelárenská
• 50°08'47.09"n, 14°06'32.69"e
1910–1914, 1949, 1959, 2007

válcovna jemná č. v., lidově nazývaná maďarka, byla přistavěna 
na západním okraji tehdejší huti Koněv v roce 1959 k válcovně č. iv. 
z roku 1949. Po rekonstrukci v letech 1975–1978 se výroba soustře-
dila na ušlechtilou ocel, a  válcování drátů, svitků, pásoviny a  tyčí 
z ušlechtilých ocelí pokračovalo do ukončení výroby roku 2006.
Psalo se pak o ní ještě, když se v sobotu 27. 7. 2007 část haly zřítila 
na zloděje kovů, kteří rozebírali konstrukci nosníků. dva přišli o ži-
vot. následovala okamžitá demolice, s válcovnou zanikla i sousední 
hala bývalých skladů Pražské železářské společnosti postavených 
v letech 1910–1914 ve stylu moderny. 
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August Neumann, pletené a stávkové zboží

vejprty, martinská
• 50°29'58.96"n, 13°02'07.50"e
1907–1911, 1926, 1931, 2007

dvoupatrovou továrnu na pletené a stávkové zboží, rukavičkářské 
látky, šátky, šály a kravaty dal postavit august neumann v  letech 
1907–1911 podle plánů Wenzela mattusche a  antona schreitera. 
Po  znárodnění a  převedení továrny pod národní podnik továrny 
stávkového zboží aš továrna po čas využívána jako internát. Po jeho 
uzavření, opuštěná a bez údržby chátrala, rozebírána a rozkrádána 
sběrači kovů. staticky narušená budova se v lednu 2007 zřítila a za-
bila člověka.
zbytek nechal městský úřad ve vejprtech z bezpečnostních důvodů 
strhnout. zůstal sousední obytný dům.
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Tiskárna Bayer a spol. / Obchodní tiskárny Kolín

Kolín, rorejcova
• 50°01'32.32"n, 15°12'33.38"e
1880, 1926, 1996, 2007

Pro rozšiřující se tiskárnu, založenou josefem leopoldem bayerem, 
postavila v  roce 1926 kolínská firma ing.  viktor levín výraznou 
železobetonovou budovu, nad níž v úrovni třetího patra jako věž 
vystupoval prostorný a prosvětlený fotoateliér. Po roce 1949 patřila 
k podniku obchodní tiskárny Kolín (otK) až do ukončení výroby 
roku 1996.
na jejím místě je obchodní centrum Futurum Kolín.

Pivovar právovárečného měšťanstva

beroun, v zahradách
• 49°58'2.353"n, 14°04'18.83"e
1872, 1978, 2007

nový berounský měšťanský pivovar vařil pivo od roku 1872. výraz-
nou modernizaci zaznamenal od konce devadesátých let 19. století, 
po průběžných rekonstrukcích dosáhl produkce 20 000 hektolitrů 
piva ročně. dominantou areálu se staly nové lednice, v roce 1904 při-
byl charakteristický dopravník ledu z berounky. Pivovar prosperoval 
i ve dvacátých a třicátých letech. výroba skončila v sedmdesátých 
letech 20. století, pak fungovala jen stáčírna a sklad západočeských 
pivovarů. v roce 2007 byl pivovar, až na hvozd, demolován. na jeho 
místě by měla začít výstavba residence nábřeží.

Osram, akciová společnost / Tesla

Praha 7-Holešovice, dělnická, jankovcova, tusarova
• 50°06'9.833"n, 14°27'19.09"e
1921–1922, 1948–1958, 2007

v letech 1921–1922 architekt max spielmann (1881–1970) vyprojek-
toval pro společnost osram, továrnu na žárovky, přízemní výrobnu 
s  třípatrovou kancelářskou a  expediční budovou, o  několik let 
později přibyl ve dvoře sklad. Po znárodnění se areál, provozovaný 
podnikem tesla, rozrůstal k dělnické ulici: v roce 1948 přístavbou jí-
delny pro zaměstnance, v letech 1955–1960 železobetonovým skele-
tem etážové továrny na rohu jankovcovy a dělnické ulice. všechno 
strženo v roce 2007.

1926

1900

1975

2007

100



Wilhelm Kraft, továrna na gumové stuhy

vejprty, boženy němcové
• 50°29'45.24"n, 13°01'45.67"e
1888, 1900–1910, 2007

Wilhelm Kraft od roku 1888 vyráběl šle, tkalcovské zboží, gumové 
a železné příze. novou továrnu o třech podlažích a s podélně při-
pojenou kotelnou a strojovnou pro něj roku 1902 postavil F. miller. 
záhy však vyhořela a podle plánu z roku 1908 ji obnovil (s použitím 
původní kotelny) stavitel josef rohm z vejprt. výroba pokračovala 
do roku 1947, pak objekty využívala hraniční vojenská posádka. zbo-
řeny v červnu 2007.

Hangáry vojenského letiště

olomouc-neředín, tř. míru
• 49°35'35.24"n, 17°12'29.49"e
1919, 1925–1928, 2007

mezi nejcennější stavby vojenského letiště v olomouci patřil žele-
zobetonový trojlodní hangár z roku 1926 podle projektu stanislava 
bechyně (1887–1973) a také trojice montovaných ocelových hangárů 
typu Pícha i a jeden větší, typu Pícha ii, které sem dodala v letech 
1925–1928 královéhradecká mostárna alfréda ippena. demolice 
této části areálu, která se ocitla v majetku města, začala v květnu 
2007 právě stržením těchto staveb.

Továrna na klobouky A. Peschel / Tonak

nový jičín-Šenov, dukelská
• 49°36'5.264"n, 18°00'19.46"e
1870, 1905–1911, 1951, 2007

významný výrobce hladkých a  velurových klobouků, známých 
po celém světě. Firma se rozrostla z malé továrny založené roku 
1870. Ke  starším etážovým budovám přibyly především v  letech 
1905–1911 nové, které tvořily charakteristický shluk staveb z režného 
zdiva. Po  roce 1945 firma znárodněna a  začleněna do  národního 
podniku tonak, začátkem padesátých let výroba definitivně ukon-
čena a objekty předány armádě. Po neúspěšném návrhu na prohlá-
šení kulturní památkou většina areálu zbořena v roce 2007. je plán 
vybudovat zde nákupní centrum.
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F. J. Jiruška a syn, továrna na kůže

týniště nad orlicí, mostecká
• 50°08'54.59"n, 16°04'7.892"e
1876, 1912–1929, 2002, 2007

František josef jiruška továrnu založil v  roce 1876 a  k  prosperitě 
firmy bezesporu přispělo uplatnění nových technologií. byl u nás 
prvním koželuhem, který si pořídil stroj na půlení kůží, roku 1892 
zakoupil parní stroj. Po  roce 1912, kdy se podílníkem firmy stal 
František jiruška mladší, postavil etážovou budovu se železobeto-
novými stropy podél mostecké ulice, v roce 1924 na přikoupeném 
pozemku velkou halu se 420 činícími vanami, do roku 1929 funkcio-
nalistickou kotelnu. měl sklady ve všech hlavních městech evropy, 
patřil i k hlavním dodavatelům firmy baťa. se znárodněním továrna 
včleněna do podniku závody antonína zápotockého jaroměř. vý-
roba končila v roce 2002, za pět let zbořeno.

Pivovar premonstrátského kláštera v Hradisku 
u Olomouce

Hrochův týnec, riegrova
• 49°57'24.70"n, 15°54'51.26"e
kolem 1744, 1913, 2007

Kdysi jeden z mnoha typických vrchnostenských pivovarů na čes-
kém venkově, založený počátkem 18. století nejspíš zásluhou pre-
monstrátů z Hradiska u olomouce. vaření piva zastavil už během 
1. světové války. dlouhodobě opuštěný a před očima mizející areál. 
místo od historické stavby vyčištěno v roce 2007.

Filip hrabě Krakovský z Kolovrat, pivovar

Filipov 
• 49°54'02.91"n, 15°25'14.56"e
1760, 1900, 2007

vývoj objektu zachytil proměnu v jednom místě ze starého pivovaru, 
který tu měl stát už v polovině 18. století, přes zámecký pivovar, kdy 
zdejší dvůr Šintlochy koupil Filip Krakovský z Kolovrat. vystavoval 
až 500 hektolitrů piva ročně a konkuroval Čáslavi a tupadlům, až 
po  jeho zastavení před rokem 1900 a  přestavbu na  lihovar. Když 
skončil, nejrůzněji využíván chátral do roku 2007, kdy byl zbořen.
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Tiskárna Václav Pešl

Praha 5-Košíře, lovčenská
• 50°04'01.78"n, 14°22'11.26"e
1931, 2007

architekt jan Písecký z  Kranichfeldu výraz průmyslové stavby 
přiblížil městské zástavbě, přesto si uchovávala charakter užitko-
vého výrobního objektu. tiskárnu roku 1931 s  přilehlým obytným 
domem navrhl pro nakladatele václava Pešla, tiskly se tu i pohled-
nice alfonse muchy. delší dobu pak byl používán pouze jako sklad, 
po zbourání v roce 2007 tu stojí nový bytový dům.

Železniční viadukt a stanice Praha-Hrabovka

Praha 3-Žižkov, trocnovská
• 50°05'18.24"n, 14°26'35.64"e; 50°05'17.18"n, 14°26'35.96"e
1845, 2007 (viadukt), 1922, 2004 (stanice) 

Kamenný viadukt přes dnešní trocnovskou ulici na  Žižkově byl 
součástí původního areálu nádraží severní státní dráhy (nord 
staats bahn, nstb) z roku 1845. 20. srpna 1845 po něm přijel z vídně 
do Prahy první vlak. most byl postupně několikrát upravován a roz-
šiřován. v posledním provozním stavu byl trojkolejný most tvořen 
středním ocelovým trámovým polem s kamennými krajními opě-
rami, v nichž byly průchody pro pěší s plochým a částečně oblouko-
vým zaklenutím. v dubnu 2007 byl most snesen, v rámci stavby tzv. 
nového spojení byl kompletně nahrazen novým mostem. Hrázděná 
budova zastávky Hrabovka odlehčovala provozu Hlavního nádraží 
v letech 1922–1941, ale byla odstraněna až v červenci 2004.
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První rakouská továrna na výrobu sody / 
MCHZ Dukla

ostrava-Hrušov, bohumínská
• 49°51'49.63"n, 18°17'47.68"e
1851–1852, 1997, 2006–2008

Pro založení První rakouské továrny na výrobu sody právě v Hru-
šově měli vídeňský bankéř josef maria rytíř miller z  aichholzu 
(1798–1871) a  brněnský průmyslník carl christian Heinrich von 
Hochstetter (1818–1880) především dva důvody – blízkost uhlí 
a nového nádraží severní dráhy císaře Ferdinanda (KFnb). Provoz 
byl zahájen 1851–1852, vedle chemičky byla postavena továrna 
na  kameninové zboží. christian Hochstetter řídil osobně továrnu 
do  roku 1866, kdy trvale přesídlil do  vídně. Projekt výroby sody, 
sulfátu, kyseliny sírové, kyseliny chlorovodíkové a chlorového vápna 
byl inspirován americkými, šachovnicově založenými průmyslovými 
areály a také architektura budov odrážela podnikatelské ambice za-
kladatelů areálu. větší zásah do původního konceptu představovaly 

úpravy a přestavby kolem roku 1911, kdy továrna přešla do majetku 
spolku pro chemickou a hutní výrobu a zaměřila se na výrobu an-
organických kyselin a solí. od té doby se zásadněji neměnil výrobní 
program.
dílo zkázy načala v  roce 1997 ničivá povodeň, půda areálu byla 
nebezpečně kontaminovaná, statika objektů narušená. následoval 
požár laboratoří a úplné zastavení výroby.
nevyužívaný areál někdejších moravských chemických závodů 
o rozloze šedesáti hektarů odkoupila společnost s. P. i. Holdings, 
po dvou letech demoličních prací zcela zmizela část historie města. 
Postaveno tu má být logistické centrum.
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Bratři Hamburgerové & Singer, prostějovská 
hanácká sladovna

Prostějov, mlýnská
• 49°28'12.57"n, 17°06'19.15"e
1870, 1925, 2002, 2008

roku 1870 vystavěli bratři leopold (1842–1918) a sigmund (1844–
1911) Hamburgerové dvouhvozdovou sladovnu, podnikání se jim 
ale příliš nedařilo a roku 1898 ji prodali konkurenční firmě a. Haas 
söhne. slad byl pod ochrannou známkou „maltHaas“ vyvážen 
do  severní i  jižní ameriky a  dalších dvaceti čtyř států, zejména 
anglie, německa, belgie a  Švýcarska. rozsáhlá rekonstrukce sla-
dovny proběhla v roce 1925, tehdy byly přistavěny oba párníky a vý-
razně modernizována technologie. všeobecná hospodářská krize, 

omezení exportu sladu a následně neřešené finanční problémy způ-
sobily, že roku 1932 byl na společnost uvalen konkurz. Podnikatelská 
historie sladovnické rodiny Haasů tím vlastně skončila. také výroba 
sladu ustala. Firma moragro, která sladovnu v  roce 1937 koupila, 
ji předala Hospodářskému družstvu v Prostějově a objekty v poz-
dějších letech sloužily ke skladování obilí. v dubnu 2000 sladovna 
vyhořela – zbourána byla 2008. druhá sladovna Haasů v litovli je 
v provozu doposud.
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První česká továrna na orientálské cukrovinky, 
Antonín Maršner / Orion

Praha 10-vinohrady, Korunní
• 50°04'29.37"n, 14°27'30.09"e
1897, 1913, 1923–1929, 1937, 1951, 2008

vinohradská továrna na  cukrovinky, založená manžely maršnero-
vými roku 1897, prošla před konečnou likvidací roku 2008 bezpoč-
tem přestaveb, které mnoho z její historie na první pohled navenek 
nezanechaly. důležitá přesto zůstala v symbolickém spojení názvu 
s místem Prahy, pro které se vžilo označení podle zaniklé továrny. 
od  první neorenesanční výrobní budovy stavitele Karla Horáka, 
přes první tovární komín a přístavby josefa domka (1913), přestavby 
architektů josefa smolíka a josefa Kupce (1923), vybudování žele-
zobetonového skladiště a dílen ve stylu art deco podle návrhu ota-
kara novotného (1924), druhého komína s vodojemem a firemním 
logem (1929) a  charakteristického přemostění vjezdu do  továrny, 

postaveného josefem blechou (1937), až po poslední úpravu z roku 
1951, kdy architektonické členění nahradila úsporná břízolitová 
omítka. v padesátých letech byla technologie čokoládovny odvezena 
do nové modřanské továrny a prostory získal Ústav sér a očkovacích 
látek (sevaK). Poslední budovy zbořeny na jaře 2008. sekyra Group 
na jejich místě staví obytný komplex rezidence Korunní.
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2008

2008
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J. L. Jordan, chemická továrna

Kralupy nad vltavou, nádražní
• 50°14'20.49"n, 14°18'52.76"e
1855, 1912–1913, 2008–2009

továrnu, která nastartovala rozvoj chemické výroby v  Kralupech, 
založil roku 1855 johann ludwig jordan (1791–1874), obchodník 
z děčína. za vedení syna adolfa v závodě instalovali olověné ko-
mory na kyselinu sírovou, začali s výrobou síranu sodného, kyseliny 
dusičné, krystalové sody, kamence, zelené skalice a vodního skla. 
v  roce 1871 továrnu koupil spolek pro chemickou a hutní výrobu 
v Ústí nad labem a zavedl výrobu superfosfátu. zlomem byl rok 
1912, začala přestavba chemické továrny na úspěšný moderní liho-
var, produkující velmi kvalitní kvasný líh. následoval obvyklý vývoj, 
v roce 1945 je Kralupská lihovarská společnost znárodněna, vznikají 
spojené lihovary a octárny Praha, pak je továrna součástí středo-
české Fruty, v  devadesátých letech zpět privatizována. současný 

majitel hodlal vyrábět biopaliva. v  srpnu 2008 továrna zbořena, 
v dalším roce odstřelena poslední připomínka působivé industriální 
architektury, komín.
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2008
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Hugo Stöhr, barevna a apretura / Hedva

liberec vi-rochlice, milady Horákové
• 50°45'7.608"n, 15°03'19.79"e
1869, 1903, 1995, 2008

začátky továrního areálu spadaly do dvacátých let 19. století, kdy 
Franz Finke přistavěl ke  starému panskému mlýnu mechanizova-
nou přádelnu. v  moderní, koncepčně založenou a  cílevědomě 
provozovanou tovární výrobnu se změnila až po roce 1869. začát-
kem 20. století ji koupil Hugo stöhr a velkoryse zbudoval největší 
barevnu v liberci. Po znárodnění areál spadal pod národní podnik 
Hedva. výrobní využití končilo rokem 1995, následovala obvyklá 
devastace neudržovaných industriálních staveb, zvolna likvidova-
ných. Poslední zbylý objekt při ulici milady Horákové byl změněn 
na bazar nábytku, po čase i ten zbořen pro staveniště hypermarketu 
Kaufland.
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Pražská akciová tiskárna

Praha 1-nové město, opletalova
• 50°04'52.33"n, 14°25'45.24"e
1901, 1910–1914, 2006–2008

budova spjatá s moderní historií národního uvědomění od doby, 
kdy v ní novinář a spoluvlastník národních listů julius Grégr kon-
cem 19. století zřídil administrativu s  redakcí a  tiskárnou. roku 
1901 Quido bělský přistavěl ve  dvoře provozní budovu tiskárny, 
v letech 1910–1911 přepracoval josef Čámský ze stavební kanceláře 
ing. vácslava Havla, inspirován geometrickou secesí, původně kla-
sicistní uliční křídlo. v druhé polovině 20. století se Pražská akciová 
tiskárna stala součástí tiskárenského konglomerátu mír, v devade-
sátých letech zanikla.
od roku 2002 je tiskárna sice zapsaná na seznamu kulturních pa-
mátek, přesto nový vlastník (Hotel jalta, a. s.) od roku 2006 pokra-
čuje s přestavbou, po níž zbyla jen část obvodových zdí. Provedené 

demoliční zásahy vedly ministerstvo kultury k rozhodnutí, že areál 
už objektivně nemůže vykazovat znaky kulturní památky ve smyslu 
zákona č. 20/1987 sb. a památkovou ochranu roku 2008 zrušilo.
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Antonín Jelínek a syn, koželužna / Svit

velké meziříčí, třebíčská
• 49°21'11.61"n, 16°00'43.41"e
1863, 1905, 1993, 2008

Koželužnu založil antonín jelínek v roce 1863 a do několika let z ní 
vybudoval prosperující továrnu s odbytem po celém světě. Po po-
žáru v roce 1905 ji musel zcela postavit znova a výrobu zmoderni-
zoval. Pokračovala i po 2. světové válce, znárodněna a přičleněna 
k závodům antonína zápotockého v jaroměři, pak převedena pod 
svit, jehož součástí zůstala do  roku 1993, kdy přestala vyhovovat 
novým normám ochrany životního prostředí. areál u centra města 
zbourán roku 2008 – má tu vyrůst obchodně-administrativní a by-
tový komplex.
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Rolnický akciový cukrovar v Němčicích

němčice nad Hanou, masarykova
• 49°20'30.31"n, 17°12'52.69"e
1909–1910, 1917–1919, 2007, 2008

vybudování rolnického cukrovaru a rafinerie v němčicích nad Ha-
nou se odkládalo několik let, stavět začala firma matěje blechy až 
roku 1909, strojní zařízení dodali bromovský, schulz  &  sohr. byl 
jeden z posledních cukrovarů postavených na území Čech a moravy 
před rokem 1948. v letech 1917–1919 byl cukrovar rozšířen o rafine-
rii, v roce 1919 ještě přibylo skladiště cukru, v první polovině dva-
cátých let postavil ing. alois beneš charakteristickou filtrační věž, 
elektrárnu a homolárnu. v roce 1983 k němu teplotechna přistavěla 
prototyp 98 metrového prefabrikovaného komínu, v roce 1997 při-
byla dominanta cukerného sila. zrušen za  deset let, po  kampani 
2006/2007, zbořen následující rok.

Zborovicko – kojetínské cukrovary Abraham 
Popper a spol.

Kojetín, Padlých hrdinů
• 49°20'40.52"n, 17°18'24.19"e
1869–1870, 2007, 2007–2008

v rodinných rukou (Popperů, Friessů a redlichů) zůstal až do roku 
1939, kdy jej židovští majitelé museli prodat, a v roce byl 1942 spo-
jen s největší cukrovarskou společností na moravě – hodonínským 
koncernem. Po  privatizaci důležitým hráčem na  moravském cu-
kerním trhu. cukrovar od roku 1882 procházel trvalým stavebním 
rozvojem až do poloviny osmdesátých let 20. století. v  roce 1945 

němci vypálen a těžce poškozen, ale obnoven v tomtéž roce. Po-
slední kampaň 2006/2007. zbořen 2007–2008.

Pila a parketárna firmy Lanna

Praha 8-libeň, voctářova
• 50°06'8.001"n, 14°28'5.609"e
1895, 2008

libeňskou pilu a továrnu na parkety si firma lanna postavila za ve-
dení vojtěcha lanny (1836–1909), podle projektu stavitele josefa 
sakaře náhradou za provoz, který jí před tím na jiném místě Prahy 
vyhořel. Promyšleně organizovaný areál zrcadlil návazností budov 
postup výroby, technickou zajímavostí býval výtah na  dopravu 
prken a  dříví kanálem z  vltavy. Po  1. světové válce se v  areálu 
po zrušení pily střídaly firmy se zcela odlišným výrobním progra-
mem, od pražírny kávy přes farmaceutické výrobky po gumárenské 
zboží. budovy sousedily bezprostředně s továrnou na barvení kůží 
ludwiga jellinka, jejíž demolici po pár letech při uvolňování parcel 
následovaly.
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Městská pivovarská společnost v Tachově

tachov, Pivovarská
• 49°47'37.54"n, 12°37'44.09"e
1863, 1959, 2005–2008

Původní měšťanský pivovar, založený před rokem 1731, stával na ná-
městí. s přechodem na průmyslovou výrobu se měšťané rozhodli 
vaření piva na náměstí ukončit a  roku 1863 zbudovali kousek dál 
pivovar nový, s charakteristickou siluetou, zrcadlící potřeby nového 
provozu. Po ukončení výstavu zde od začátku šedesátých let sídlil 
národní podnik na  zpracování ryb rybena. nevhodně využívaný 
areál, poznamenaný neúdržbou, nekompetentními stavebními 
zásahy a špínou, začal být spíš na obtíž, než aby sloužil k ozdobě 
města. demolice areálu postupovala pozvolně od  roku 2005 až 
po srovnání se zemí v roce 2008. Pro uvolněné místo je připraven 
velkorysý projekt revitalizace území, propojeného s městským cen-
trem, odkud kdysi měšťanský pivovar hrdě expandoval.

Pivovar Nádherných z Borutína

Červené záhoří-chotoviny, dolní
• 49°28'21.78"n, 14°40'29.26"e
kolem 1697, 1806, 2008

charakteristická součást obce na táborsku, její historie i stavebního 
vývoje. založen v druhé polovině 17. století, od roku 1806 ve vlast-
nictví rodiny nádherných z borutína, kteří jej přestavěli pro strojní 
produkci, posledním majitelem byl ervín svobodný pán nádherný 
z borutína (1876–1944). Pivovar zanikl za 1. světové války, upravo-
ván pro potřeby lihovaru v  sousedství, až oba provozy splynuly. 

Po znárodnění a kolektivizaci připojen k zemědělskému podniku, 
v  posledních letech systematicky devastován. demolice pivovaru 
s lihovarem počátkem roku 2008, při uvolněném prostranství ještě 
pak zůstávaly patrné pozoruhodné ležácké sklepy s lednicí.

Pivovar hraběte Albrechta Kounice

zahrádky
• 50°38'4.165"n, 14°31'43.96"e
1626, 1926, 2008

Pivovar s  renesančními základy, zmiňován poprvé v  roce 1626 
v souvislosti s panstvím albrechta z valdštejna. Přešel do vlastnic-
tví Kouniců, kteří zde vařili pivo do  doby, než jejich zahrádečská 
větev roku 1897 vymřela po meči. Poslední výstav a zrušení pivovaru 
proběhly v začátku 20. století. také pro tuto historii byl jedním z au-
tenticky zachovalých historických pivovarů, výjimečných architek-
turou a spjatých s místem vzniku. Pak byl využíván českolipským 
měšťanským pivovarem ke  skladování. v  posledních letech však 
zcela nevyužívaný a zvolna se rozkládající soubor historických sta-
veb, stržen 2008.

Zámecký pivovar

doubí, sokolská
• 50°12'37.25"n, 12°49'28.97"e
1753, 1890, 1949, 2008

založený roku 1753 za vlastnictví hraběnky josefíny eleonory mul-
cové z valdova. Po mnoha změnách majitelů pivovar roku 1890 zís-
kal Hanuš ze smidaichu, nákladně budovy přestavěl a technologii 
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modernizoval. v zámeckém pivovaru, jak byl nazýván, se úspěšně 
vařilo ještě po uvalení národní správy až do zrušení roku 1949. Pak 
obvyklé využití na  sklady, v  devadesátých letech jej vlastnila i  se 
zámkem karlovarská firma Holoubek, ta ho v  roce 2008 nechala 
zbourat. zůstat by měly historické sklepy.

Hýrův / Halbmayrův parní mlýn

Plzeň-jižní Předměstí, Prokopova, Purkyňova
• 49°44'31.59"n, 13°22'44.55"e
1856, 1877–1897, 1906–1907, 2008

Když mlynář František Hýra v roce 1856 dokončoval svůj mlýn po-
háněný parním strojem a s kotelnou vedle mlýnice, vystavěl tehdy 
údajně i nejvyšší komín v Plzni. Po dvaceti letech přešel mlýn s pe-
kárnou do rukou nového majitele. josef dionys Halbmayr budovu 
rozšířil a zavedl modernější stroje. za dalších deset let zcela přesta-
věl podle projektu eduarda Kroha kotelnu se strojovnou. Poslední 

podobu, která se zachovala do zbourání, získal mlýn ve dvacátých 
letech. Pak ještě byly opraveny fasády v  roce 1996 a  mlýn stále 
sloužil původnímu účelu. do roku 2008, kdy byl novým vlastníkem, 
firmou verrocchio, zbořen.

Důl Doubrava / Jáma Bettina

orlová-doubrava, jana Čapka
• 49°50'50.86"n, 18°27'24.66"e
1854–1855, 1868, 1937–1942, 1960, 2004–2008 

důl doubrava patřil mezi nejstarší šachty na  území orlovska 
(od roku 1995 spojen s dolem Čsa). jáma eleonora vznikla v roce 

1854 a jáma bettina o rok později. ačkoliv byly těžní věže a jámové 
budovy jámy č. 1 bettina a č. 2 doubrava navrženy na prohlášení 
kulturní památkou, byla v  roce 2004 zahájena postupná likvidace 
nadzemních staveb dolu. roku 2006 byla nejdříve odstřelena první 
věž, o rok později i unikátní příhradová kozlíková věž z roku 1960 
a většina areálu pak zbořena v průběhu roku 2008. těžní věž jámy 
eleonora stále stojí. v současné době se zde připravuje výstavba 
zábavního parku se sochami dinosaurů v životní velikosti.

Obilní silo V. Krejcara

jevíčko, m. mikuláše
• 49°37'45.86"n, 16°42'38.78"e
1947–1948, 2008

dominanta vyčnívající nad okolí, s  jasně artikulovanou, strohou 
architekturou, nikoliv agresivní, spíš kontextuální, přestože účel 
stavby předurčoval nesouměřitelná měřítka. současně se sousední 
vilou čp. 346 ji navrhl brněnský architekt jan tymich pro v. Krejcara. 
jistě právě propojení investora, uživatele a obyvatele ovlivnilo vý-
sledek. Po silu zbořeném v roce 2008 možná až překvapivě zůstalo 
prázdno, vila je zachována.
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Adolf Heikorn, výroba octa / MILO

olomouc, Šantova
• 49°35'13.74"n, 17°15'38.93"e
1870, 1920, 1997, 2001, 2008–2009

salomon Heikorn začal podnikat po roce 1870 především s cukrem 
a lihem. Po 1. světové válce se jeho syn adolf Heikorn zaměřil na vý-
robu octa, od roku 1920 již v nově postavené továrně. zanedlouho ji 
opět rozšířil, věnoval se výrobě hořčice, olejů a margarínu. Pár mi-
nut od centra města tak vybudoval rozsáhlý průmyslový areál s že-
lezobetonovými stavbami, jejichž podoba vypovídala o počáteční 
výrazné architektonické koncepci, časem ovšem překryté v každo-
denním provozu. rozvoj továrny pokračoval i  přes hospodářskou 
krizi do roku 1938. během třicátých let ještě přibyly provozy výroby 
mýdla a pracích prášků.
Přes válečnou arizaci a poválečné znárodnění podnik úspěšně po-
kračoval v produkci rostlinných olejů a kosmetiky až do kupónové 
privatizace, do níž vstoupil jako jeden z podniků koncernu tukový 
průmysl. začátkem nového tisíciletí byla výroba přesunuta do no-
vého závodu, ještě před tím, roku 1997, areál postihly povodně. 

následoval víceméně obvyklý vývoj: vyprázdnění objektů, prodej 
areálu novému majiteli, zhoršení stavebně technického stavu 
opuštěných budov. Přestože mnohé by ještě nedávno stály za nové 
využití, byly zbořeny v  letech 2008–2009. v plánu je výstavba ko-
merčního, administrativního a obytného komplexu Šantovka.
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Hermanna Pollacka synové, textilní závod / 
Primona

Česká třebová-Parník, dr. e. beneše
• 49°54'39.91"n, 16°26'29.77"e
1849, 1882, 2006–2009

vídeňská firma Hermanna Pollacka synové (HPs), kterou vedl le-
opold Pollack von Parnegg (1839–1922), koupila roku 1882 starší, 
kdysi z mlýna upravenou přádelnu a přestavovanou tkalcovnu le-
opolda Ábelese. v  krátkém čase továrnu výrazně modernizovala, 
skupovala okolní pozemky, postavila přádelnu, plynárnu, novou 
tkalcovnu, přípravnu a úpravnu, začala s výstavbou dělnické kolo-
nie, v  roce 1910 ještě vídeňský architekt viktor Postelberg navrhl 
ředitelskou vilu s parkem. Úspěšná firma kromě areálu v České tře-
bové vlastnila také přádelnu ve velké vsi u broumova (pro mateřský 
závod dodávala přízi), součástí byly podniky ve vídni-Floridsdorfu, 
budapešti, záhřebu, nowe rudě a  švýcarském schaffhausenu. 
během hospodářské krize se stala vlastnictvím rakouských bank 
a byla arizována, znárodněním se nejdřív stala součástí spojených 

českých a  moravských bavlnářských závodů, pak podniku Perla, 
nakonec n. p. Primona. architektura za ta léta sešla, poznamenaná 
bezmeznou exploatací. do posledních dnů byly rozeznatelné sta-
vební detaily z doby rozmachu.
budovy postupně bourány, v roce 2006 část areálu vyhořela, po roce 
2007 zmizely tkalcovny a  někdejší elektrárna, pak výtopna a  tak 
dále… vizí je nákupní centrum a středisko služeb České třebové.

1927

2009

2009
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Parostrojní pivovar Karla A. Milnera

Golčův jeníkov, 5. května
• 49°48'51.23"n, 15°28'51.44"e
1913, 1997, 2009

v pořadí třetí pivovar v Golčově jeníkově, zbudovaný nad staršími 
sklepy a uvedený do provozu roku 1913. jednalo se o moderní pi-
vovar, vybavený parostrojním pohonem a  později také umělým 
chlazením. doba vzniku ovlivnila použitou technologii, organizaci 
provozu i  výraznou architekturu budov. Po  zestátnění včleněn 
do národního podniku východočeské pivovary. Krátce jej po priva-
tizaci provozovala soukromá firma, ta zkrachovala. skončil v  roce 
1997. technologie, která do  té doby v budovách zůstala, byla roz-
prodávána. architektonicky zajímavé budovy, pivovar stále schopný 
obnovit činnost, byl nečekaně a zbytečně zbourán v červnu 2009. 

kolem 1920

2002

2009
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Rafinerie minerálních olejů Max Böhm & Co. / 
OSTRAMO

ostrava-Přívoz, nákladní
• 49°50'42.87"n, 18°15'32.97"e
1889, 1997, 2009

Koncem osmdesátých let 19. století rafinerii založili jako spo-
lumajitel dr.  max böhm (1857–1952) a  pražsko-vídeňská banka 
markus thorsch & söhne. zpracovávala destilací haličskou a také 
kavkazskou ropu, dodávala petrolej a  topné oleje. závod se po-
stupně rozrůstal o budovy, které se vyznačovaly charakteristickou 
architekturou, ještě před demolicí bylo možné obdivovat geomet-
ricky členěné fasády z neomítnutých cihel, působivou industriální 
atmosféru areálu. na výstavbě areálu se patrně na počátku podílel 
architekt Felix neumann (1860–1942) a  roku zde pracoval 1895 
také Hans Ulrich (1861–1920), stavitel ve firmě mihatsch & Ulrich 
a budoucí ostravský starosta. budovy na zpracování parafínu byly 
dílem stavitele Hugo Herrmanna z  roku 1909. Pro poválečnou 
etapu znárodněného podniku byla zpočátku důležitá především 
výroba pohonných hmot, maziv, parafínu, v  šedesátých letech je 

zprovozněna linka na  regeneraci použitých mazacích olejů. jako 
jedna z mála perspektivních továren pokračovala i po privatizaci, 
než nový majitel roku 1997 zkrachoval. téhož roku rafinérii postihla 
povodeň a uniklé ropné látky silně kontaminovaly mnohahektarový 
areál. vybrané architektonicky nejcennější stavby byly v roce 2000 
neúspěšně navrženy na  seznam kulturních památek. roku 2009 
začaly demoliční práce.

1898

1997

2009
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Es-Ka, závody Kastrup a Swetlik, a. s. / Eska

cheb, Wolkerova
• 50°04'52.85"n, 12°22'48.89"e
1911, 2006, 2009

chebská eska patřila nejen k rozvoji cyklistiky, výrazně se zapsala 
i do struktury města továrními budovami, s jejichž stavbou začali 
po  roce 1911 zakladatelé Heinrich Kastrup (1860–1929) a ambroż 
swetlik (1871–1932). Časem továrna vyráběla i motokola a malé mo-
tocykly. měnila také obchodní název: triumph, elite, od roku 1921 
es-Ka (podle foneticky přepsaných počátečních písmen majitelů). 
Po druhé světové válce sice přibylo podniků na výrobu jízdních kol, 
přesto eska cheb, tehdy už národní podnik (po roce 1958 sloučený 
s  chebským Premiérem a  rokycanským Favoritem) si uchoval vý-
sadní postavení a stal se největším československým vývozcem bi-
cyklů do zahraničí. vydržel do devadesátých let, kdy nezachytil nový 
trend konstrukce kol a nepomohl ani sebevědomý privatizační pro-
jekt. továrna jako paměť unikátní tradice výroby jízdních kol, spjaté 
jednoznačně právě s chebem, byla z větší části zbořena v červenci 
2006, zbylé torzo v květnu 2009.

kolem 1925 po 1921

2009

2009
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Továrna na usně bratři Vitouškové

třebechovice pod orebem, Žižkova
• 50°12'2.622"n, 15°59'24.10"e
1800, 1897, 1904, 1937, 2009

na přelomu 18. a 19. století koželužský tovaryš augustin vitoušek za-
ložil firmu, na níž navázaly další generace rodinného podniku. vznik 
a rozvoj továrny byl postavený na tradici, přesto bezprostředně rea-
goval na změny technologie činění kůží, zejména na přechod ruční 
výroby na mechanické, tovární zpracování v posledních desetiletích 
19. století. vedlo to k rozšíření provozů, roku 1897 ke stavbě kotelny 
a strojírny. v roce 1904 bratři vitouškové kupují uzavřenou továrnu 
na výrobu varhan josefa vanického u řeky dědiny, vybavují ji moder-
ními stroji, přestavují. růst výroby umožňuje továrně od roku 1910 
vyvážet zboží po evropě i do ameriky. další budovy staví po roce 
po roce 1914, kdy vzniká i výrazná nárožní budova s obloučkovým 
motivem na atice, a továrna je rozšiřována ještě v třicátých letech 
třebechovickým stavitelem václavem Hniličkou. 
areál byl charakteristický fasádami z různých časových období, pře-
sto výrazem blízkých, kombinujících omítané plochy s profilací či 
strukturou režného červeného zdiva.
místo zamýšleného využití na kulturní centrum, o kterém se po za-
stavení výroby rovněž uvažovalo, v únoru 2009 byla parcela uvol-
něna pro typizované nákupní středisko.

po 1937

2005

◀ 2009

2009
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Pivovar Viktora a Huga rytířů Chlumeckých / 
Sladovna G. Morgenstern

Říkovice
• 49°22'57.19"n, 17°26'50.10"e
1720, 1875, 1994, 2008–2009

Pivovar byl založen kolem roku 1720. v roce 1875 ho antonín chlu-
mecký přestavěl na výnosnější sladovnu. sladovna byla poté prona-
jímána – v roce 1894 si ji pronajal židovský obchodník Gabriel mor-
genstern (1849–1921) – vznikla firma G. morgenstern. v roce 1913 zde 
pracovalo 25 dělníků a slad se odtud vyvážel do evropy i ameriky (pře-
devším do německa, belgie, Švýcarska, jižní ameriky). ve dvacátých 
letech, již pod vedením otty morgensterna, byla továrna zmoderni-
zována. roku 1940 sladovnu koupila vídeňská firma salvator – malz-
fabriken G. m. b. H. slad se zde vyráběl až do roku 1942, poté byla 
využívána ke skladištním účelům, ale po 2. světové válce se výroba 
opět rozběhla, protože sladovna jako jedna z mála nebyla zničena. 
sladovna byla v  provozu do  března 1994. 25. ledna 2008 vyho-
řela – v té době již byla v demolici, která trvala do začátku roku 2009.

Kiovský a Trinks, továrna na porcelán, hliněné 
a šamotové zboží / FOJA

Praha 5-radlice, radlická
• 50°03'23.48"n, 14°22'49.97"e
1893–1896, 1919, 1936, 2009

Porcelánku pro podnikatele Kiovského a  trinkse vyprojektoval 
a  postavil josef bečka v  letech 1893–1896, v  jejich majetku však 
dlouho nezůstala. roku 1899 už patřila První české akciové továrně 

na  porculán v  Praze. ani tehdy neprosperovala, a  tak se majitelé 
opět měnili, až byla po  1. světové válce přestavěna na  strojírnu 
a po jejím úpadku v roce 1936 podle projektu architekta jana luně 
na  filmové ateliéry pro jaroslava Foista, které pod značkou Foja 
vedl až do roku 1945 režisér jan sviták. objekty se bez větších úprav 
zachovaly až do konce roku 2008, kdy začala demolice.

Čistička odpadních vod Spirovy papírny

Český Krumlov-Plešivec, 5. května
• 48°48'12.67"n, 14°18'47.81"e
1900, 1921, 2009

Papírnu z let 1790–1792 koupil v roce 1862 od theodora Pachnera, 
rytíře z eggensdorfu, významný obchodník ignác spiro (1817–1894). 
Před rokem 1895 byl k hlavnímu objektu papírny přistavěn hrázděný 
sklad a  k  němu kolem roku 1900 patrová čistírna odpadní vody. 
Papírna přestala fungovat v  roce 1921, kdy již byla veškerá výroba 
přesunuta do nedalekého větřní, technologie čističky byla demon-
tována a  stavba poté sloužila nejrůznějším účelům. zchátralá, 
avšak téměř v původním stavu dochovaná budova jednoho z nej-
starších zařízení tohoto druhu u nás, byla po neúspěšném návrhu 
na prohlášení kulturní památkou (hlavní výrobní budova papírny je 
chráněná) zbourána v červnu roku 2009. Plánuje se zde výstavba 
supermarketu.

kolem 1900

2008

2009
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z ohrožených …
výběr bezprostředně ohrožených staveb pouze 
naznačuje typologickou různost a ohrožené hodnoty. 
jejich počet je podstatně větší, dnes už jde o desítky 
historicky a architektonicky významných industriálních 
budov a areálů, na které je již vydán demoliční výměr 
nebo jejich stavebně technický stav den ze dne upadá, 
zmenšuje se i šance na přežití.

sites at risk …
this selection of sites at immediate risk only provides 
an idea of the typological diversity and the values at risk 
of being lost. there are many such sites—right now there 
are dozens of historically and architecturally significant 
industrial buildings and sites for which the order to 
demolish has already been issued or which are structurally 
and technically deteriorating day by day, reducing their 
chances of surviving…



Železniční areál Holešovice-Bubny

Praha 7-Holešovice, argentinská, bubenská, Železničářů
• 50°06'1.23"n, 14°26'24.52"e
1868–1888

ani ne tak nedostatek prostředků na opravy a přestavbu, jako spíš 
tlak peněz na uvolnění lukrativních stavebních parcel představuje 
aktuální nebezpečí pro průmyslové dědictví. K nejohroženějším pa-
tří bývalé průmyslové areály v Praze a ve velkých městech, například 
bývalá pražská nádraží.
budovy a železniční zařízení společnosti státní dráhy (steG) slou-
žily spolu se stanicí a výtopnou buštěhradské dráhy (beb) přes 100 
let jako největší pražské dvojnádraží, z něhož postupně vycházely 
důležité vlečky do  holešovické obecní plynárny (1889), do  měst-
ských jatek (1895) a  zejména do  překladiště v  holešovickém ob-
chodním přístavu.
beb zde provozovala koncové nádraží od dubna 1868, steG pak v le-
tech 1870–1873 vybudovala své vlastní nákladové a seřaďovací ná-
draží, rozlehlé dílny a lokomotivní depo. drážní budovy (výpravna, 
vodárna, dvě výtopny ad.), postavené podle vzorového projektu 
známého vídeňského architekta Wilhelma von Flattich (1826–1900), 

se vyznačují fasádami s motivy režných cihelných prvků na hladké 
omítce a sedlovými střechami s vyřezávanými trámy. v  rozměrné 
hale dílen (160 × 65 m), jejíž krovy nese 136 litinových sloupů, se 
opravovaly nejprve nákladní vagony, po zřízení lakovny a sedlárny 
i osobní.
význam nádraží postupně klesal a nakonec je nahradilo nové ná-
draží Praha-Holešovice. v roce 2006 České dráhy pozemky prodaly 
developerské společnosti, patřící holdingu orco – včetně objektů, 
z nichž několik nejcennějších mK prohlásilo za kulturní památky. 
Památková ochrana však byla v roce 2008 na žádost majitele zru-
šena a na většinu objektů je již vydán demoliční výměr. 

2004 2004

kolem 1885
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Nákladové nádraží

Praha 3-Žižkov, jana Želivského
• 50°05'4.442"n, 14°28'25.22"e
1930, 1931–1936 

nákladové nádraží mělo odlehčit pražskému železničnímu uzlu 
odklonem nákladních vlaků ze středu města. zároveň umožňovalo 
krátkodobé skladování potravin ve  strojních chladnicích – v  tom 
spočívá jedinečnost jeho provozního řešení. na  projektu tratí 
pracoval ing.  miroslav chlumecký, budovu vyprojektovali během 
roku 1930 ve  společné kanceláři Karel caivas a  vladimír Weiss, 
provedly ji v letech 1933–1936 firmy Karla skorkovského, bohumila 
belady a  Františka strnada, specializující se na  železobetonové 
konstrukce. dvě dlouhá křídla skladišť uzavřela podél ulice jana Že-
livského správní budova s fasádou pokrytou kabřincem. skladištní 
křídla jsou pětipodlažní, čtyřtraktová, ploché stropy nesou hřibové 
sloupy. Příčně nad kolejišti mezi křídly probíhají ocelové příhradové 
manipulační můstky, obsluhované nad středním perónem deseti 
nákladními výtahy. s nástupem kamionové přepravy dopravní vý-
znam nádraží klesal, železniční provoz skončil roku 2002.
zamýšlené zbourání dochovaných historických objektů pražských 
drážních areálů (platí to nejen o bubnech a Žižkovu, ale i smíchovu) 

je nepochopením příležitosti, kterou nabízí jejich nové využití pro 
vytváření budoucí urbanistické kompozice přestavovaných území. 
demolice zdůvodněná uvolněním prostoru pro velkorysou novou 
výstavbu se zdá být spíš zástěrkou pro hledání co nejednoduššího 
řešení pro architekta a developera, před jehož banalitou by právě 
zachování industriální památek pomohlo ochránit. 

1937 1935

2007
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Železniční stanice (stará)

duchcov, náměstí legií
• 50°35'55.88"n, 13°45'13.41"e
1898

Po skončení prusko-rakouské války v roce 1866 začaly práce na pro-
dloužení trati z  teplic do  duchcova. První vlak na  duchcovské 
nádraží vjel 15. 7. 1867, o  tři roky později byla trať prodloužena 
do  mostu a  chomutova. dostavbou duchcovsko-podmokelské 
a Pražsko-duchcovské dráhy v letech 1872–1873 vznikla hustá želez-
niční síť, která umožnila rozvoz uhlí ze snadno přístupných ložisek 
na duchcovsku. vyžadovala také novou kvalitu spojení, jakým bylo 
telefonické vedení instalované právě mezi nádražím v  duchcově 
a dolem Hartmann v ledvicích v dubnu 1881, jako první v Čechách. 
Původní budova nádraží brzy nestačila, a tak ji v roce 1898 nahradilo 
nové nádraží, navržené významným teplickým architektem Her-
mannem rudolphem (1846–1924) pro společnost Ústecko-teplické 
dráhy (ate). na trati do ledvic byl provoz ukončen v roce 1962, trať 
do mostu od roku 1968 vedla mimo město. nádraží není využíváno 

a  mimořádně hodnotná industriální architektura bez památkové 
ochrany, která by třeba vlastníka vedla k  ohleduplnějšímu zachá-
zení, se stává ruinou.

2008

1881
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Továrna na líh a potaš Fischl a Rosenbaum

Praha 5-smíchov, nádražní
• 50°03'7.431"n, 14°24'35.39"e
1880, 1907

První zmínka o  lihovaru na  zlíchově pochází již z  roku 1836, kdy 
zde působila firma m. Fischla synové. roku 1880 zřídili podnikatelé 
samuel Fischl a adolf rosenbaum továrnu na líh a potaš, kde se líh 
vyráběl z melasy a melasové výpalky se dále zpracovávaly v pota-
šovně na draselné soli. v roce 1907 byl lihovar přestavěn, z té doby 
pochází dnešní podoba ústředního objektu areálu – rafinérie lihu 
s trojicí vysokých oken s obloukovým nadpražím. 
v  roce 1957 byla část tehdy již nefunkční potašovny přestavěna 
na octárnu, která se v  šedesátých letech řadila k předním evrop-
ským producentům. výroba lihu a octa skončila v roce 2000, od té 
doby je lihovar bez využití. budova rafinerie a polygonální komín 
jsou památkově chráněny. 
areál lihovaru má být přestavěn pro nové účely. zatím však, přes-
tože zapsán na seznam kulturních památek, rok za rokem viditelně 
a rychle chátrá, rozpadá se. jakoby se čekalo, až nezbude než památ-
kovou ochranu pro zubožený stav zrušit a zbytky areálu obětovat.

kolem 1920

2008
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Franz Eisenschimmel a spol., továrna na stroje 
a slévárna

roudnice nad labem, Pracnerova
• 50°25'5.282"n, 14°15'18.64"e
1905

továrna na obráběcí stroje a slévárna Franz eisenschimmel a spol. 
byla založena v roudnici nad labem roku 1905. areál sestával ze tří 
trojlodních hal a strojovny s kotelnou, jejichž výrazné „katedrální“ 
čelní štíty s  věžičkami ve  stylu na  rozhraní historismu a  secese 
svědčí o  zkušeném projektantovi, jímž mohl být alois samohrd 
nebo stanislav Plechatý, autoři původní továrny meWa a také seces-
ních fasád roudnických obytných domů – projektová dokumentace 
se bohužel nezachovala. od roku 1918 se budovy staly součástí sou-
sední firmy rudolf bächer, továrna na zemědělské stroje, po roce 
1949 agrostroj roudnice, od  šedesátých let roudnické strojírny 
a  slévárny. Po  rozpadu roudnických strojíren a  sléváren koncem 
devadesátých let objekty vlastní developerská společnost labyrint 
a  pronajímá je. Původní, po  léta nevyužívané budovy, vyhořely 
17. února 2008. Událost, která urychlila další osud areálu.

2009

▴ 2009, ▾ 1910
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František Odkolek, a. s., parní mlýn 
a továrna na chléb

Praha 9-vysočany, Ke Klíčovu
• 50°06'46.52"n, 14°30'11.85"e
1912–1918

Historie firmy František odkolek začala na pražské Kampě v roce 
1850, v dnešních sovových mlýnech. roku 1912 se stala akciovou 
společností, jejím vrchním ředitelem byl jmenován alexandr 
schück. ten ji přesídlil do vysočan, do nové továrny (brotfabrik), 
která byla dokončena ještě před vypuknutím první světové války. 
Projekt vypracoval vídeňský architekt Hubert Gessner (1871–1943) 
v duchu wagnerovské moderny. Podle technologického toku tvoří 
areál od  západu komplex sila, mlýnice a  moučnice a  budova pe-
kárny. zatímco pekárna byla během vývoje několikrát přestavěna, 
podoba sila, mlýnice a  moučnice je autentická a  pochází z  roku 
1918, kdy budovy vyhořely a ředitel schück zadal projekt jejich ob-
novy opět architektu Gessnerovi, který završil fasádu moučnice ze 
světlých komořanských vápenopískových cihel charakteristickým 

stupňovitým štítem, prolomeným kruhovými okénky. 
roku 1994 obnovená akciová společnost odkolek výrobu ve vysoča-
nech ukončila. ministerstvo kultury roku 2006 zapsalo na seznam 
památek pouze administrativní budovu.
na její okolí existuje developerský projekt, který s existencí Gessne-
rových továrních budov již nepočítá.
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Továrna na hliněné a šamotové zboží

Červené Pečky, v cihelně
• 49°59'23.28"n, 15°12'30.51"e
kolem roku 1900

továrna z přelomu století měla bohatá ložiska cihlářské hlíny, která 
se dobývala odstřelem a dopravovala řetězovým výtahem do pří-
pravny. vyrábělo se zde především tenkostěnné zboží, střešní kry-
tina a květináče. strojní zařízení – šnekové, revolverové a sáňkové 
lisy – dodala pražská firma novák & jahn, k zvláštnostem závodu 
patřila výroba cihel suchou cestou v sušárnách podle Kellerova pa-
tentu. K vypalování sloužila komorová pec se spodním odtahem, 
v důsledku zvýšení výroby v roce 1925 přistavovaná. 
vysoká hlavní budova s pecí je zakončená cimbuřím, navazuje 50 m 
vysoký cihlový komín na  polygonálním soklu. na  jižní a  západní 
straně k ní přiléhají pece výrobní haly, z východní strany přístavba 
novodobé haly.
industriální architektura s historizujícími dekorativními prvky z rež-
ného cihelného zdiva na fasádách je dnes silně narušena celkovou 

devastací. cihelnu získala roku 2007 do vlastnictví soukromá firma 
a připravuje přestavbu celého areálu. součástí stavebního řízení je 
i dnes již platné demoliční rozhodnutí. domky pro dělníky u silnice 
byly demolovány v předstihu roku 2004.

2008 2008

2008
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Rolnický akciový cukrovar

Čelechovice na Hané, cukrovarská
• 49°30'56.99"n, 17°05'28.68"e
1839–1840

cukrovar dal zřídit čelechovický statkář hrabě Philipp ludwig de 
saint-Genois. byl zbudován z  původního klášterního pivovaru. 
v roce 1879 proběhla v cukrovaru rozsáhlá rekonstrukce. od roku 
1888 jej spravovala akciová cukerní společnost ve vídni, v roce 1901 
se stal rolnickým akciovým cukrovarem, po  skončení 2. světové 
války byl znárodněn. ještě v roce 1980 zde pracovaly difuzéry julia 
roberta, cukrovar byl součástí koncernu jihomoravské cukrovary, 
Uherské Hradiště. výroba byla ukončena v  roce 1982, dnes areál 
využívá agrochemický podnik – acHP a. s.
jedna z  posledních připomínek rozvoje cukrovarnictví na  našem 
území, výrazná architektonická dominanta jakoby rok za  rokem 
směřovala ke svému zániku.

2008
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Císařský pivovar

buštěhrad, náměstí
• 50°09'23.70"n, 14°11'27.20"e 
1755–1804, 1967

Pivovar se sladovnou, založený již před polovinou šestnáctého 
století svou dnešní podobu získal roku 1755, kdy jej spolu s rekon-
strukcí panského sídla přestavěl italský architekt anselmo lurago 
a následně roku 1805, kdy k němu pivovarský inženýr vítek připojil 
jednolískový vzdušný hvozd, patrně první na našem území. Při další 
modernizaci před rokem 1873 přibyl další, dvoulískový hvozd, roku 
1905 dostala varna parní strojní zařízení.
do roku 1918 byl v držení Habsburků, prosperoval ještě v polovině 
dvacátého století, avšak ke konci roku 1967 jej tehdejší provozova-
tel, n. p. středočeské pivovary, uzavřel a nadále sloužil jen ke skla-
dování. Historická dominanta obce nejprve přišla o komín hvozdu 
a štoky a nyní jí hrozí kompletní demolice, ministerstvo kultury roku 

2008 zapsalo na  seznam památek pouze administrativní budovu 
čp. 111. areál je pozoruhodným propojením více stavebních vrstev, 
tak jak je pro pivovary charakteristické. Přestože má rozhodující vý-
znam pro vzhled a vnímání hlavních urbanistických prostorů města 
a jeho další urbanistický rozvoj, současný majitel level a. s. usiluje 
o zbourání a na uvolněném místě počítá s výstavbou bytovek.

2008
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Přádelna a barevna bavlny bratří Grohmannů

bystřany
• 50°37'33.88"n, 13°51'46.87"e
1906–1907

roku 1866 získává martin Grohmann povolení na provoz barevny 
v  bystřanech a  zakládá s  bratry theodorem a  johnannem ob-
chodní společnost, která se v době konjunktury začne věnovat také 
spřádání jemné egyptské bavlny. Projektantem výstavných budov 
v  secesním stylu – etážové přádelny, šedové barevny a  kotelny 
s komínem – byl v letech 1906–1907 teplický stavitel johann david 
Ferber. Patra přádelny jsou nesena progresivní ocelovou nýtovanou 
konstrukcí z mostárny Franz zimmermann v saském Werdau, stroje 
dodala britská firma dobson & barlow. 
znárodněný podnik fungoval do šedesátých let, poté budova slou-
žila elektrotechnickým závodům teplice, od úpadku jejich nástup-
nické akciové společnosti roku 2001 budova chátrá.

Právě textilní továrny patřily k nejvýraznější a nepřehlédnutelným 
příkladům propojení provozních a technických hledisek s re pre zen-
ta tivní rolí industriální architektury. s útlumem textilní výroby bez 
nalezení nové funkce zanikají.

2009
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Průmyslové dědictví jsou pozůstatky průmyslu a techniky, 
a jako součást kulturního dědictví člověka má historický 
význam pro porozumění civilizačnímu vývoji, pro pochopení 
principů technologických změn, pro vědomí společenských 
souvislostí; vztahuje se k událostem a činnostem s dějinnými 
důsledky. reprezentuje hodnoty a zkušenosti – technické, 
vědecké, architektonické, umělecké i sociální, ale také 
materiální, pro něž si zaslouží chránit a zachovat.

industrial heritage consists of the remains of industry and 
technology, and as part of man’s cultural heritage it holds 
historical significance for understanding the development 
of civilisation, for understanding the principles of technological 
changes, for an awareness of social circumstances, it relates 
to events and actions with historical consequences. it represents 
values and experiences—technical, scientific, architectural, 
artistic and social, but also material, for which it deserves 
to be protected and conserved.

industriál_paměť_východiska, Praha 2007



výrobní stavby / production structures
továrna strojírenská / mechanical engineering 
factory
 − ringhofferovy závody / ČKd tatra smíchov, 
Praha 5 -smíchov, s. 18

 − automobilka Praga, Praha 8 -libeň, s. 42
 − První českomoravská továrna na stroje v Praze 
/ ČKd, Praha 9 -libeň, s. 46

 − josef Kaub, První pošumavská strojírna 
a slévárna / desta, domažlice, s. 53

 − strojírna ruston & co., Praha 8 -Karlín, s. 88
 − strojírna a slévárna leopold schifauer / Škoda 
Plzeň, Klatovy, s. 94

 − es -Ka, závody Kastrup a swetlik, a. s. / eska, 
cheb, s. 121

 − Franz eisenschimmel a spol., továrna na stroje 
a slévárna, roudnice nad labem, s. 129

továrna kovovýroba / metal goods factory
 − továrna na smaltované zboží bartelmus, 
Plzeň -východní Předměstí, s. 41

 − sklady, válcovna č. iv, válcovna jemná 
č. v -maďarka, Kladno, s. 98

továrna elektrotechnická / elektrical engineering 
factory
 − osram, akciová společnost / tesla, Praha 
7 -Holešovice, s. 100

továrna chemická / chemical factory
 − První česká továrna na laky, fermeže a barvy, 
F. j. materna / barvy a laky, Praha 10 -Hostivař, 
s. 36

 − První rakouská továrna na výrobu sody / 
mcHz dukla, ostrava -Hrušov, s. 104

 − j. l. jordan, chemická továrna, Kralupy nad 
vltavou, s. 109

 − rafinerie minerálních olejů maxe böhma 
a spol. / ostramo, ostrava -Přívoz, s. 120

továrna textilní / textile factory
 − j. H. altschul a synové, přádelna bavlny, nová 
ves, s. 30

 − Florian Hübel, tkalcovna, chřibská -dolní 
chřibská, s. 33

 − Franz Preidl, přádelna bavlny, tkalcovna 
a niťárna, Česká Kamenice -dolní Kamenice, 
s. 40

 − Přádelna eduard Hiebel, liberec Xvii-
-Kateřinky, s. 41

 − Weiss & Hanak, přádelna mykané příze / 
vlněna, brno -zábrdovice, s. 48

 − Wilhelm schay, továrna na lněné a damaškové 
zboží / Pramet, Šumperk, s. 53

 − johann liebieg & co. / textilana, liberec 
iv -Perštýn, s. 54

 − Přádelna Kühne & synové / borsig, jirkov, s. 62
 − Gustav jäger, továrna na pletené zboží, Krásná 
lípa -Krásný buk, s. 68

 − W. F. olbrich, mechanická přádelna lnu 
a konopí, bruntál, s. 73

 − textilní továrna ignaz Klinger / mototechna, 
mladá boleslav, s. 80

 − tkalcovna tanvaldské přádelny bavlny / seba, 
tanvald, s. 82

 − josef ressel, tkalcovna bavlny, dolní Řasnice, 
s. 97

 − august neumann, pletené a stávkové zboží, 
vejprty, s. 99

 − Wilhelm Kraft, továrna na gumové stuhy, 
vejprty, s. 101

 − továrna na klobouky a. Peschel / tonak, nový 
jičín -Šenov, s. 101

 − Hugo stöhr, barevna a apretura / Hedva, 
liberec vi -rochlice, s. 110

 − Hermanna Pollacka synové, textilní závod / 
Primona, Česká třebová -Parník, s. 118

 − Přádelna a barevna bavlny bratří Grohmannů, 
bystřany, s. 134

továrna kožedělná / leather ‑working factory
 − ervin Fischer, výroba obuvi, sezemice, s. 52
 − továrna na barvení kůží ludwig jellinek / 
libenia / Gama, Praha 8 -libeň, s. 67

 − adolf r. löwenstein, továrna na boty / 
jihlavan, jihlava, s. 81

 − F. j. jiruška a syn, továrna na kůže, týniště nad 
orlicí, s. 102

 − antonín jelínek a syn, koželužna / svit, velké 
meziříčí, s. 112

 − továrna na usně bratři vitouškové, 
třebechovice pod orebem, s. 122

továrna dřevozpracující / wood ‑processing 
factory
 − josef Prokop, rakvárna / toFa, semily, s. 60
 − anton schimmer, továrna na dřevěné výrobky / 
teroz, tachov, s. 73

 − Pila a parketárna firmy lanna, Praha 8 -libeň, 
s. 113

továrna na keramiku / ceramics factory
 − thunovská továrna na porcelán, Klášterec nad 
ohří, s. 44

 − Kiovský a trinks, továrna na porcelán, hliněné 
a šamotové zboží / Foja, Praha 5 -radlice, 
s. 123
cihelna / brickworks
 − josef Hladiš, strojní cihelna, Uherský brod-
-Havřice, s. 61

 − cihelna johanna Kreibicha, varnsdorf, s. 83
 − továrna na hliněné a šamotové zboží, 
Červené Pečky, s. 131

továrna sklářská / glassworks
 − sklárna leopold riedel, jablonec nad nisou-
-rýnovice, s. 33

 − sklárna robert schicketanz, jablonec nad 
nisou, s. 34

továrna potravinářská / food ‑processing factory
 − První česká továrna na orientálské cukrovinky, 
a. maršner / orion, Praha 10 -vinohrady, s. 108 

 − adolf Heikorn, výroba octa / milo, olomouc, 
s. 116

 − František odkolek, a. s., parní mlýn a továrna 
na chléb, Praha 9 -vysočany, s. 130
cukrovar / sugar refinery
 − spolková cukrovarna v nymburce, nymburk, 
s. 24

 − spolkový rolnický cukrovar v lysé nad 
labem, lysá nad labem -litol, s. 28

 − spolková továrna na cukr v Uhříněvsi, Praha 
22 -Uhříněves, s. 32

 − drnovický cukrovar offermann & co., 
vyškov, s. 38

 − cukrovarnická akciová společnost všetuly, 
Holešov -všetuly, s. 40

 − schwarzenberský cukrovar, Postoloprty, s. 40
 − společná továrna na cukr u velimě, velim, 
s. 48

 − cukrovary hraběte nostice v mratíně 
a líbeznicích, mratín, s. 52

 − bratři redlichové & berger, cukrovar, 
Hodonín, s. 60

 − spolkový rolnický cukrovar Horka, brodce 
nad jizerou, s. 60

 − cukrovar c. W. Fleischmanna, Uničov, s. 60 
 − První česká a. s. pro rafinování cukru 
v modřanech, Praha 12 -modřany, s. 64

 − johann liebieg & co., cukrovar, smiřice, s. 69
 − slavkovský cukrovar Herrmanna redlicha, 
slavkov u brna, s. 70

 − Hořická společná rolnická cukrovárna 
u dobré vody, bašnice, s. 70

typologický rejstřík / typological index
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 − spolková továrna na cukr v Českém brodě, 
Český brod, s. 72

 − cukrovar hraběte mittrowského, sokolnice, 
s. 84

 − továrna na cukr a líh v nových dvorech, 
ovčáry -nové dvory, s. 85

 − augusta tschinkela synové, cukrovar, 
lovosice, s. 85 

 − rolnický akciový cukrovar v němčicích, 
němčice nad Hanou, s. 113 

 − zborovicko  - kojetínské cukrovary abraham 
Popper a spol., Kojetín, s. 113 

 − rolnický akciový cukrovar, Čelechovice 
na Hané, s. 132

lihovar / distillery
 − továrna na líh a potaš Fischl a rosenbaum, 
Praha 5 -smíchov, s. 128

pivovar / brewery
 − Pivovar právovárečného měšťanstva, Čáslav, 
s. 29

 − Pivovar statku kláštera benediktinů 
v broumově, sloupno, s. 29 

 − Knížecí schwarzenberský pivovar Hrádek, 
starosedlský Hrádek, s. 29 

 − měšťanský pivovar, Police nad metují, s. 33
 − První kadaňský parostrojní pivovar, carl 
meissner, Kadaň, s. 41

 − Panský pivovar lobkoviců v Kamýku, Kamýk 
nad vltavou, s. 48 

 − Panský pivovar, chlum -nalžovice, s. 49 
 − Pivovar správy statku c. k. tereziánského 
fondu, vysoká libeň, s. 58

 − společenstevní pivovar v olešnici oskar 
migula a spol., olešnice v orlických Horách, 
s. 61 

 − baron František ringhoffer, pivovar, Pyšely, 
s. 61

 − Pivovar právovárečného měšťanstva, mělník-
-Podolí, s. 61

 − Parostrojní pivovar knížete lichtenštejna, 
lanškroun, s. 71

 − Právovárečné občanstvo, spol. s. r. o. rolnický 
pivovar, Písek, s. 72

 − měšťanská právovárečná společnost 
v jirkově, jirkov, s. 78

 − Pivovar lysá nad labem, jan slunečko, v.o.s., 
lysá nad labem, s. 84

 − Karel kníže clary -aldringen, pivovar, teplice-
-trnovany, s. 96

 − Pivovar právovárečného měšťanstva, beroun, 
s. 100

 − Filip hrabě Krakovský z Kolovrat, pivovar, 
Filipov, s. 102 

 − Pivovar premonstrátského kláštera 
v Hradisku u olomouce, Hrochův týnec, 
s. 102 

 − městská pivovarská společnost v tachově / 
rybena, tachov, s. 114 

 − Pivovar nádherných z borutína, Červené 
záhoří -chotoviny, s. 114 

 − Pivovar hraběte albrechta Kounice, zahrádky, 
s. 114 

 − zámecký pivovar, doubí, s. 114
 − Parostrojní pivovar Karla a. milnera, Golčův 
jeníkov, s. 119

 − císařský pivovar, buštěhrad, s. 133
sladovna / malt house
 − První pražská sladovna marie reiserové 
a synů, Praha 6 -dejvice, s. 86
 − bratři Hamburger & singer, prostějovská 
hanácká sladovna, Prostějov, s. 106
 − Pivovar viktora a Huga rytířů chlumeckých / 
sladovna G. morgenstern, Říkovice, s. 123

mlýn / mill
 − motorový mlýn bratří strnadů, ostrava-
-svinov, s. 70
 − válcový mlýn jana tachecí, nymburk-
-drahelice, s. 72
 − Hýrův / Halbmayrův parní mlýn, Plzeň -jižní 
Předměstí, s. 115 

jatka / abattoir
 − městská jatka, jablonec nad nisou, s. 90
 − městská jatka, liberec iii -jeřáb, s. 92 

tiskárna / print shop
 − tiskárna bayer a spol. / obchodní tiskárny 
Kolín, Kolín, s. 100

 − tiskárna václav Pešl, Praha 5 -Košíře, s. 103
 − Pražská akciová tiskárna, Praha 1 -nové město, 
s. 111

důl / mine
 − důl ronna / č. vii / Gottwald iii, Kladno-
-Švermov, s. 22

 − důl jindřich / č. iv / Gabzdyl, Karviná -doly, 
s. 26

 − důl zárubek / č. v / Hermenegild, ostrava-
-slezská ostrava, s. 31

 − Kladivová těžní věž dolu Petr bezruč, ostrava-
-slezská ostrava, s. 49

 − důl jaroslav / tuchlovice / nosek, tuchlovice, 
s. 71

 − důl doubrava / jáma bettina, orlová-
-doubrava, s. 115

dopravní stavby / transport structures
most / bridge
 − silniční most, lysá na labem -litol, s. 52

nádraží / railway station
 − nákladové nádraží, Plzeň -východní Předměstí, 
s. 84

 − Železniční stanice Praha -Hrabovka, železniční 
viadukt, Praha 3 -Žižkov, s. 103

 − Železniční areál Holešovice -bubny, Praha 
7 -Holešovice, s. 125

 − nákladové nádraží, Praha 3 -Žižkov, s. 126
 − Železniční stanice (stará), duchcov, s. 127

viadukt / viaduct
 − ivančický viadukt, moravské bránice, s. 20

garáže / garages
 − Garáže autodopravní společnosti Praha, 
Praha 7 -Holešovice, s. 33

letiště / airport
 − Hangáry vojenského letiště, olomouc -neředín, 
s. 101

skladiště / storehouse
 − sklad a sušárna chmele Kaspar danzer 
& comp., Žatec, s. 53

 − obilní silo v. Krejcara, jevíčko, s. 115
městská vybavenost / urban infrastructure

elektrárna / power plant
 − energetická ústředna ii, ostrava -vítkovice, 
s. 27

 − František Háša, parní pila a elektrárna, 
litomyšl, s. 32

kotelna / boiler house
 − Kotelna holešovické elektrárny, 
Praha 7 -Holešovice, s. 59

prádelna / laundry
 − Ústřední prádelna sídliště u zelené lišky 
na Pankráci, Praha 4 -Krč, s. 76

spalovna / incinerator
 − Pražská spalovací stanice pevných odpadů, 
teplárna a elektrárna, Praha 9 -vysočany, s. 50

transformační stanice / transformer station
 − transformační a měnící stanice vokovice, 
Praha 6 -dejvice, s. 56

 − Usměrňovací stanice spalovny, Praha 
9 -vysočany, s. 74

čisticí stanice / purification plant
 − Čistička odpadních vod spirovy papírny, Český 
Krumlov -Plešivec, s. 123

plynojem / gasworks
 − Plynojem man, Kladno, s. 66

vodojem / waterworks
 − věžový drážní vodojem, Praha 5 -smíchov, s. 28
 − věžový komínový vodojem ČKd, 
Praha 9 -vysočany, s. 49

 − věžový drážní vodojem, Praha 9 -libeň, s. 52
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Časopisy, sborníky, firemní tisky
— die k. k. staatseisenbahn von olmütz nach 

Prag, allgemeine Bauzeitung X, 1845, s. 413–438, 
dccii–dcciX.
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