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PŘEDSTAVENÍ MĚSTA

Olomoucký kra j 
centrum mikroreg ionu Jesenicko

CHKO Jeseníky
počet  obyvate l  11  271

v oko l í  smíšené a  jehl ičnaté lesy
umístění  v  údol í  podél  řek Bělá  a  Stař íč

histor icky  spadalo  do ob last i  Sudet
pohran ič í  15  km od polských  hranic

lázeňská a  tur is t ická oblast
oddě leno od zbytku ČR pohořím Jeseníky
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Jesenická f i rma WOOX zaměřuj íc í  se  na výrobu sportovn ího 
zbož í  –  převážně text i lu  se  zača la  rozrůstat  a  naplni la  tak 
původní  kapacity.  Pro své nové výrobní  místo s i  vybra la 
brownf ie ld býva lé  jesenické text i lky.  Ta  se  nachází  pět 

minut  od centra  města .

Já  jsem oslovi la  maj i te le  této f i rmy a vzhledem k  tomu,  že 
se  právě zabýva l  návrhem přestavby,  tak  jsme se dohodl i 

na  vzá jemné spolupráci . 

Mým záměrem je  poskytnou f i rmě v iz i  a   představ i t 
j í  možnost i  řešení .  Má s loužit  nejen jako inspiračn í 
mater iá l ,  ze  kterého f i rma může v   budoucnu čerpat ,  a le 

také ukázat  možné  př í stupy v   rámci  tohoto projektu. 

V   návaznost i  na  analýzu pozemku a   okol í  d ip lomová 
práce  navrhuje  výrobu,  projekc i ,  s tartovací  byd len í  a 
mult i funkčn í  ha lu  s   b istrem.  Práce  vzniká  s   oh ledem na 
SMART pr inc ipy.  Snaží  se  propojovat  zá jmy obyvate l 

města  a   f i rmy WOOX.

PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU 
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PŘEDSTAVENÍ FIRMY

Abyste se mohli lépe nacítit na firmu WOOX a  její 
osobitý styl, přikládám pár ukázek, jak se firma na 

stránkách svého internetového obchodu prezentuje. 
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Firma WOOX má svoji  budovu 
výroby nedaleko řešeného areálu 
a již teď tam přesunula některé 

provozy.
V současné době má akolo 40 
zaměstnanců a do budoucna 

očekává vzrůst na 7o.
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PŘEDSTAVENÍ
ÚZEMÍ
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SOUČASNÝ STAV

vjezd do areálu
po levé st raně se 
nacház í  drobná 
stavba bývalé 

vrátnice

Pro lepší pochopení místa jsem vytvořila 
fotodokumentaci celého areálu a doplnila ji 

o informace, které jsem se při svém zkoumání 
dozvěděla. Především se týkají stavu budov, 

výškových a vlastnických poměrů a také slouží 
pro lepší orientaci v řešené oblasti a jejím 

okolí.

dostavba zázemí 
továrny z  období 
socia l i smu dnes 

s louž í  k  náboženským 
úče lům

vjezd do areálu
z opačné st rany

stavba býva lé  kolárny

žu lové kvádr y  užívané 
pro  zák lady
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prostranstv í  se 
vzrost lými  st romy 
před navrhovanou 

kavárnou

boční  vstup do 
budovy

dostavba z  období 
socia l i smu

výškový rozd í l 
mezi  dostavbou 

a  ha lou tka lcovny, 
ta je  v   tomto místě 
umístěna as i  1 ,5  m 
pod úrovní  terénu

nejzachovale jš í  hala 
býva lé  tkalcovny 

se všemi  původními 
svět l í ky
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dalš í  ha la  tka lcovny, 
podlaha opět 

z   technologických 
důvodů pod úrovní 
terénu;  zateplená; 
dnes  j iž  využívaná 

pro  výrobu a  sk lady 
f i rmy WOOX

pohled na v jezd 
do areá lu  z  plochy 

současného 
parkoviště ;  toto 

ze lené prostranstv í 
s louž í  občasně pro 
pořádán í  fest iva lů

pohled směrem 
k  centru města 
s  dominantou 

koste la;  vpravo 
vnějš í  zeď 

zbouraných 
ha l  tkalcovny; 
v levo nedávno 

rekonstruovaná 
budova j iného 
v lastníka  s ídlo 

prakt ického lékaře

prostor  býva lých  ha l 
tka lcovny s   shedovou 
střechou;  dochovaly 

se  pouze  boční  s těny, 
malé  část i  s třechy 

a  podlahy
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budovy býva lé 
továrny;  odl i šný 

v lastník

budovy býva lé 
továrny;  odl i šný 

v lastník ;  současně 
využíváno jako 

autoopravna

řeka Bě lá ;  možné 
místo propojení 

s  opačným břehem 
ideá ln í  z  důvodu 

prostupnost i  areá lu

budovy býva lé 
továrny;  odl i šný 

v lastník ;  dř íve  možný 
prů jezd skrz  budovu 

uprostřed
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budovy býva lé 
továrny;  odl i šný 

v lastník ;  dnes 
využíváno pro sklady

budovy býva lé 
továrny;  odl i šný 

v lastník ;  dnes 
využíváno pro 

sklady;  nejzazší  část 
areá lu  býva lé  text i lky
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ze lený c íp  na 
soutoku  řek  Bělá 
a  Stař íč ;  od l išný 

v lastník ;  dnes pln í 
funkc i  b iocentra

budovy býva lé 
továrny;  odl i šný 

v lastník ;  dnes 
využíváno pro sklady

místo určené 
v  územním p lánu 

k  umístěn í  nástupní 
s tanice lanovky do 

lázn í

mostek  přes 
řeku Stař íč ;  dnes 

neprůchozí
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budovy býva lé 
továrny;  odl i šný 

v lastník ;  dř íve  možný 
prů jezd skrz  budovu

neudržovaná ze leň 
v  majetku  f i rmy; 

průchod skrz 
zamezený p lotem

pohled na řeku 
Stař íč  lemuj íc í  ze lený 

prostor

neudržované 
ze lené prostranstv í 

v  majetku  f i rmy; 
momentá lně 

zarost lé  náletovými 
dřev inami ;  ve lký 

rekreační  potenc iá l
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vlevo budovy 
býva lé  továrny; 

od l išný  v lastník; 
dnes  využíváno pro 

vodárny,  f i tness 
centrum a  sk lady;

vpravo ha ly  řešeného 
území

za  n ízkou budovou 
uprostřed fotograf ie 

se  nacház í 
zmiňované ze lené 

prostranstv í

pohled  z  mostu na 
areá l  bývalé  továrny

průchod znemožněn 
p lotem 
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prostor  uvnit ř 
býva lé  tkalcovny; 

dochované podlahy 
a  vnějš í  s těny; 

s třechy st rh l  bývalý 
maj i te l  z  daňových 

důvodů

část  dochované 
shedové  střechy

prostor  uvnit ř 
býva lé  tkalcovny; 

dochované podlahy 
a  vnějš í  s těny; 

zasypané  jámy po 
vytrhaných s loupech 

zarůstaj í  ze lení
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dochované rez ivěj í c í 
l i t inové s loupy 

v  prostorách býva lé 
výrobní  ha ly

dochované rez ivěj í c í 
l i t inové s loupy

a dalš í  zby lá  část 
shedové  střechy

dochované chátra j íc í 
s tavby býva lého 
zázemí  a  skladů 

dokumentace 
navazuj íc í  na  haly 

výroby;  n ižš í  svět lá 
výška,  pultové 

střechy
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dochovaná část 
nejstarš ích ha l , 

špatný techn ický 
stav

novějš í  hala; 
nezateplená, 

zabetonované 
svět l í ky

Ty,  jež  nebyly 
zabetonovány,  by ly 
nahrazeny svět l í ky 

z  plex isk la .

využit í  s tar ých 
techn ických kanálů 

pro  rozvod vody jako 
květ ináčů
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nejzachovale jš í 
ha la ;  do budoucna 

zamýšlená pro 
využíván í  veře jnost í 

deta i l  řešení  svět l íku

techn ické kanály  pro 
vedení  vody

prostor  do budoucna 
zamýšlené kavárny; 
zachovalé  svět l í ky
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HISTORIE
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konec 19. st

1946

1989

2004

2017

SPOJENÍ S DALŠÍMI 
PODNIKY - NEJVĚTŠÍ 
VÝROBCE LNĚNÉHO 
PLÁTNA VE SLEZSKU

ZNÁRODNĚNÍ, POTÉ 
PODNIK TKALCOVNY 

A ÚPRAVNY JEMNÉHO LNU

SAMOSTATNÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST

MORAVOLEN JESENÍK

KONEC DVOUSETLETÉ 
TRADICE - LEVNÝ TEXTIL 

Z ASIE

OBNOVENÍ TEXTILNÍ 
VÝROBY - WOOX

-  Jesen ík neproslavi ly  pouze  lázně ,  a le  také text i ln í  f i rma Regenhart  und 
Raymann,  je j íž  h istor ie  sahá až  do  roku  1799.  F i rmu za loži l  pern íkář  Josef 
Raymann a  postupně se stala největš í  lnářskou manufakturou ve S lezsku .  Roku 
1834 z ískala tovární  oprávnění  a   v   le tech 1851  až 1854 vybudovala v   Jeseníku 
pr vn í  s t ro jn í  přádelnu v   rakouském Slezsku.

-  F i rma i  nadále  rost la  a  koncem 19.  s to let í  př iš lo  spojení  také s  dalš ími  podniky 
„August  Küf fer le  and Comp.“  a  „Hie l le  und Dit tr ich“,  č ímž se  jesen ická společnost 
sta la  největš ím výrobcem lněného p látna v  ce lém S lezsku.

-  Roku 1945 by la  f i rma znárodněna a  sta la  se  základem národn ího podniku 
Tkalcovny a   úpravny jemného lnu .  Roku 1954 přeš la  pod Komsomol  Jeseník 
a   roku 1958 pod Moravo len Šumperk .

-  Po revoluc i  v   roce 1989 vznik la samostatná akciová společnost  Moravolen 
Jeseník ,  k terá pokračova la  ve  zpracování  lněných př íz í .  Postupně se a le  dostáva la 
do problémů a  dovoz  levného text i lu  z  As ie  j í  nakonec  z lomi l  vaz.  Roku  2004 se 
v íce  než  dvouset le tá  t rad ice  jesen ického lnářstv í  uzavře la .

Abych mohla lépe porozumět řešenému území, studovala jsem historii továrny 
v státním okresním archivu Jeseník. Objevila jsem zajímavé historické spisy 

jejím o vzniku, rozvoji a zániku. V archivu je také uložena rozsáhlá výkresová 
dokumentace. Z dohledaných materiálů jsem vytvořila výběr těch nejdůležitějších 

pro pochopení souvislostí.

ZALOŽENÍ TEXTILNÍ 
POČÁTKY FIRMY 

RAYMANN

1799

HISTORIE
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Vývoj  f irmy Regenhart und Raymann

Na Jesenicku vznikala  od počátku 19.  sto let í  řada texti ln ích 
továren.  Dělo se to  především kvůl i  př írodním podmínkám 
Slezska s  chladnějš ím podnebím bohatým na srážky.  Počátky 
f i rmy Regenhart  und Raymann by ly skromné.  Tr valo  někol ik 
generac í ,  než  by la  dobudována moderní  továrna konkuruj í c í  větš ím 
p láten ickým f i rmám v habsburské monarchi i .

Na počátku podnikatelských snah stá ly dvě významné osobnosti 
Josef  Raymann (*1770) a  Johann Jakob Regenhart .

Josef  Raymann  pocházel  z   rod iny  pern íkáře ,  a le  d íky sňatku 
s  dcerou podnikate le  Weisse (s  n i ťařskou  f i rmou)  se  vydal  Raymann 
j iným směrem.  S  f inanční  pomocí  rodiny nevěsty a Regenhartů 
sehnal  výhodné pozemky v bl ízkosti  vodních zdrojů.  Raymann 
kupoval  surovou př íz i  a   lněné tkan iny,  které  dá le  bí l i l  a  prodával 
ve  S lezsku.  Zvýšená poptávka po plátnu přinut i la  Raymanna 
inovovat výrobu.  Nechal  postavi t  lněnou va lchu,  mandl  a sušárnu 
na př íz i  a  plátno.  S  prode jem mu pomáhal  syn Adolf  (*1799) .

Johan Jakob Regenhart  také nastoupi l  úspěšnou podnikate lskou 
cestu.  V  rakouském městě Perchtolsdorf  založi l  roku 1774 obchod 
s  p látnem a j iným texti ln ím zbožím. Na jeho činnost  navázal i 
synové  A lo is  a  Jakob.  Převzal i  otcovu ž ivnost ,  přesídl i l i  do 
Vídně a zde roku 1819 založ i l i  f i rmu Gebrüder Regenhart.  Ta 
se  zabývala ve lkoobchodem s  p látnem. Mez i  dodavate le  patř i la 
i  Raymannova f i rma.  Právní  podobu nabyla  tato spolupráce 1819 , 
kdy by la  uzavřena smlouva o  vytvořen í  v ídeňsko –  jesen ické 
f i rmy Josef  Raymann et  Comp.  K výrobě  a  prodej i  s lezských 
p láten .  Po smrt i  Josefa Raymanna se společnost  rozpadla .  By la 
však  znovu obnovena 1845 Alo isem a  Jakobem Regenhartovými 
a  Adol fem Raymannem. Vyvrcholením sjednocovacího procesu 
se stala  smlouva z  roku 1873,  která spojovala obě f irmy 
v  jednu společnost s názvem Regenhart  und Raymann se 
s ídlem v Jeseníku a vedle jším závodem ve Vídni.  H lavním 
předmětem podnikání  se  stala výroba a prodej  damašku ,  cv i l inku 
a  p látna v  Jeseníku a  obchodu s plátnem ve V ídni .  Roku 1877  by ly 
k   jesenickému podniku př ipojeny da lš í  významné f i rmy,  t ím vznik l 
podnik,  k ter ý  na  pře lomu 70.  a  80.  le t  patř i l  k  největš ím svého 
druhy v  habsburské  monarchi i .

Areál  f irmy Regenhart  und Raymann v roce 1905
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Areál  f irmy Regenhart  und Raymann před rokem 1912 Areál  f i rmy WOOX před rokem 1917

Spojením s   f i rmami  z í ska l  podnik  da lš í  tka lcovnu v  Jeseníku –  vs i 
a  ve lké běl id lo  v  Dolní  L ipové.  Avšak  do konce 60.  let  by la  výstavba 
továrny p lně  v   rež i i  Raymannů.  Do roku  1861  vystavě l  Raymann dalš í 
t ř i  bě l id la .  Zaváděl  modern í  metody bělení  nejdř íve  párou a postupně 
chlórem.  Roku 1863 uvedl  Raymann do provozu pr vní  mechanickou 
tka lcovnu a vybavi l  j i  15  st ro jn ími  stavy.  V  roce  1868 zaháj i l  výstavbu 
strojn í  tka lcovny v  Jeseníku –  vs i  pro 150 mechan ických stavů . 
Koncem 80.  let  19. stolet í  maj ite lé uskutečni l i  výstavbu dělnické 
tkalcovské kolonie  v   Jeseníku –  vs i .  V koloni i  stá ly  dvojdomky 
s  obytnou část í  pro  dě ln íky  s   rod inami  a  pracovní  část í  s  d í lnami , 
k teré  by ly  vybaveny ručními  stavy.  Velkou investicí  na konci  90. 
let  19.  stolet í  by la výstavba velkého shedového sá lu na místě 
j iž  nevyhovuj íc í  ruční  tkalcovny.  Nový sá l  by l  vystavěn na ploše 
2000 m2.  V  roce  1891  rozš í řen o  dalš ích 1000 m2.  V  roce 1896 by la 
reorgan izace  provozu ukončena a  stará  tka lcovna úplně zrušena. 
Shedový sál  byl  vybaven 600 mechanickými  stavy  poháněné parními 
stro j i . 

V rozmezí  let  1910-1922 vznikal  rozsáhlý komplex ústředních dí len, 
k  němuž patři ly  sto lárna,  zámečnická dí lna,  kovárna,  noclehárna, 
umývárna a   j ídelna.  V dalš ích letech j iž  výstavba větš ích 
továrních a obytných komplexů neprobíhala.  Investice směřovaly 
do modernizace výrobního zařízení  a z lepšení  pracovního 
prostředí .  By la insta lována č ist íc í  a  odvětrávac í  zař ízení  pro sn ížení 
prašnost i .  Dá le  f inance  směřova ly  do budování  nové  kanal i zace, 
vodovodů a  e lektr i f i kace .

Raymannové a pozděj i  Regenhartové kladl i  důraz na péči  o  své 
zaměstnance.  Pro dělníky  dal i  vybudovat řadu humanitních 
zařízení  a  inst itucí .  Byly vytvořeny f inanční  fondy pro podporu 
nemocných,  a le  i   starých a  inval idních pracovníků.  Roku 1894 by la 
vytvořena podpůrná pok ladna na podporu d louholetých zaměstnanců. 
Podmínkou by lo  20 let  odpracovaných u   f i rmy a  věk nad 65  le t .

Hlavním předmětem tovární  výroby bylo  tkaní  a  apretura  látek . 
K  výrobě  látek se  používa lo  koudele  z   rakouských přáde len a  jemné 
lněné př íze  z  Angl ie .  Podstatnou část výroby představovala plátna, 
ze  kterých se vyráběly bí lé kapesníky,  dále  rumburská a  irská 
plátna,  posteloviny a kanafas.  Druhou část  výroby tvoři ly  sto lní 
soupravy,  ubrusy,  ubrousky a ručníky.  Pozděj i  se stala  special i tou 
podniku výroba stolního prádla  z  damašku.  Toto zboží  vyrábě l i 
umělečt í  tka lc i  na  ručních žakárových stavech.  Na mezinárodních 
výstavách  za  ně z íska l i  Raymannové pr vní  medai le  v   letech 1839 
a  1845.  Právě zvyšuj íc í  se  poptávka po jemných tkaninách ved la 
maj i te le  k  myš lence ,  že  je  potřeba rozš í ř i t  řady tkalců o  zdatné 
vyškolené pracovn íky.  Alois  Regenhart in ic ioval  založení 
učňovských dí len,  kde byl i  mladí  l idé  všestranně vzděláváni  ve 
všech odvětvích tkalcovství .  Počet  učňů se ř íd i l  potřebou podniku. 
Nejdř íve  30,  pozdě j i  40  osob.  Z  tohoto zař ízení  vycházel i  mladí 
pracovníc i ,  vzdě laní  a  dobře zabezpečeni ,  k teř í  naš l i  uplatnění  př ímo 
ve f i rmě.  Z ískáva l i  l epší  místa  v   továrně jako kontro loř i ,  mist ř i  nebo 
kres l i č i .
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Zboží  bylo distr ibuováno do celého světa  pomocí 
obchodních zastupi te lstev.  Velkou zás luhu na je j i ch 
zař izování  měl  Ado lf  Raymann ml .  (* 1822  v  Jeseníku). 
Podí le l  se  na  otevřen í  obchodních zastupite lstev v  Bruse lu , 
Pař íž i ,  Londýně,  New Yorku.  Nejv íce obchodních zástupců 
působi lo na území Švýcarska,  Belgie,  Itál ie,  Německa, 
Holandska.  Dále také ve  Švédsku,  Norsku, Řecku, 
Bulharsku,  Lotyšsku a dalších evropských zemích. 
Obchodní kontakty byly navázány i  v  Americe,  Č íně, 
Indi i ,  Austrá l i i  a   Is landu.  D le  stat is t ických údajů podnik 
vyvážel  od počátku 20.  sto let í  až  do konce druhé světové 
vá lky  zhruba polovinu produkce na domácí  trh a druhou 
polovinu do zahranič í .

Smrtí  Adolfa Raymanna ml.  roku 1889 přešlo vedení  f i rmy 
na Regenharty ,  protože Raymannové  neměl i  v   rodě dalš í 
mužské nástupce.  Hlavní  s íd lo  závodu však zůstáva lo  nadále 
v   Jesen íku .  V   jesenické tkalcovně pracovalo  v   roce 1920 přes 
700 zaměstnanců.

Firma jako německá provozovala svoj i  č innost do 
posledních dnů války. Rozhodnutím ministerstva 
průmyslu v Praze ze dne 27.  ř í jna 1945 byla  do podniku 
f irmy zavedena národní  správa a dne 11.  zář í  1946 byla 
f irma znárodněna a začleněna do Tkalcoven a úpraven 
jemného lnu v Jeseníku.

Areál  f i rmy Regenhart  und Raymann kolem roku 1910

PhDr.  Ivana Tarabová.  Regenhart  a  Raymann,  továrna na  lněné a damaškové  zbož í ,  Jeseník.  In:  XVII .  Svatováclavské 
setkání  v  Jeseníku .  Jeseník:  V last ivědné muzeum Jesenicka ,  2017 ,  s .  68-74.  ISBN 978-80-87496-14-5
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Plán tka lcovny se  shedovou střechou
pánů Regenharta  a  Raymanna z   roku 1907
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Plán shedové ha ly
pro  fabr iku pánů Regenharta  a  Raymanna z   roku  1912
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Situační  p lán mechanické tka lcovny
f i rmy Regenhart  und Raymann z   roku 1914
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Situační  p lán mechanické tka lcovny
f i rmy Regenhart  und Raymann

(datum vzniku mezi  léty  1905-1929)
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Situační  p lán mechanické tka lcovny
f i rmy Regenhart  und Raymann z   roku 1923
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Situační  p lán mechanické tka lcovny
f i rmy Regenhart  und Raymann 

(datum vzniku mezi  léty  1905-1929)
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Plán mechanické  tka lcovny
f i rmy Regenhart  und Raymann

(datum vzniku mezi  léty  1905-1929)
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Plány řezů skrze  různé haly tka lcovny
f i rmy Regenhart  und Raymann

(datum vzniku mezi  léty  1905-1929)

Státní  okresní  archiv  Jeseník .  Regenhart  und Raymann.  Inv.  č .  220.  P lány tka lcovny.  Čas .  rozmezí :  1905-1929 v  Jeseníku



ANALÝZY
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ÚZEMNÍ PLÁN
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SM Plochy smíšené obytné - městské 

Hlavní  využit í
Bydlení
Občanská vybavenost :  veře jná správa ,  admin istrat iva ,  ubytování ,  st ravování , 
pohost instv í
Veřejné  s lužby:  pol ic ie ,  has ič i ,  ochrana obyvate lstva
Zdravotnictv í  a  sociá ln í  s lužby
Poštovní  a  bankovní  s lužby
Kultura ,  školstv í ,  c í rkevn í  s tavby

Př ípustné využit í
Veřejná  prostranstv í ,  veře jná ze leň,  odstavné  a  parkovací  p lochy
Garáže pro osobní  automobi ly,  hospodářské budovy

Podmíněně přípustné využi t í
Výrobní  s lužby bez  negat ivního  v l ivu na okol í  a  bez  ve lkých nároků  na dopravu

Podmínky prostorového uspořádání
Procento zastavěnost i  max  70 %
Maximální  výšková h lad ina  nových  staveb,  př ís taveb a  nástaveb nesmí 
překroči t  výškovou hlad inu  okoln ích stávaj íc í ch staveb.

PV Plochy veřejných prostranství

Hlavní  využit í
Veřejně  př ís tupné  p lochy nezastavěné  budovami  zejména jako rozpty lové 
a   venkovní  a   shromažďovac í  prostor y  v   zastavěném území  města,  obce, 
náměst í  a  náves .
Místní  komunikace  I I I .  t ř ídy,  pěš í  komunikace,  cyk l is t ické stezky,  parkovac í 
p lochy.
Zpevněné p lochy osazené drobnou archi tekturou jako jsou  lav ičky,  kašny, 
vyrovnávac í  a  opěrné  z ídky,  sochy a  veře jné osvět len í .

Podmíněně přípustné využi t í
Si ln ice  I I I .  t ř ídy
Stavby dočasné,  které  nejsou spojené  se zemí  pevným základem.
Podzemní  stavby (garáže podchody)
Sezónní  te rasy  na  terénu

Nepřípustné využi t í
Nepř ípustné  je  umisťování  budov.

V řešeném území se nacházejí  tyto dvě funkční plochy, jejichž přesné 
specifikace jsem vypsala.
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DOPRAVA

10 MIN

5 MIN

15 MIN
P106 SM býva lý  Moravolen,  soutok  Bělé  a Stař íče
-  umožni t  průchodnost  přes plochu k  lanovce

V řešeném území se nacházejí 
vedle hlavního tahu značeného 
tlustě červeně. Pěšky trvá 5 
min cesta na náměstí, 10 min 
na autobusové nádraží a 15 
min na vlakové nádraží.
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LIMITY

IV.  zóna CHKO Jeseníky

Vymezení  č tvrté  zóny respektuje  zastavěnou část  jednotl i vých  s ídeln ích útvarů 
zprav idla tak ,  jak  jsou v   katastrá ln ích mapách vyznačené původní  int rav i lány 
obcí .  V   katastrech obcí  s   in tenzivní  zemědělskou produkc í  by ly  do této zóny 
zahrnuty  některé  zemědělské pozemky v  kategor i i  orná půda.

Na zemědělském půdním fondu ve  IV.  zóně  je  vhodné  preferovat  ekolog ické 
způsoby hospodařen í  a   us i lovat  o   převedení  orných půd na tr va lé  t ravn í 
porosty.  Za j iš tění  „pasport izace“  významné mimolesní  vzrost lé  ze leně a   péče 
o   n i  prostřednictv ím v lastníků a  správců  pozemků umožní  zachování  a lespoň 
minimální  druhové  rozmani tost i  i   v   těchto  part i í ch CHKO tak ,  aby by lo  toto 
území  od l iš i te lné od ostatní  „zv láště  nechráněné“  kra j iny.

Severní část řešeného území leží 
částečně v záplavové oblasti stoleté 

vody.
Celá oblast spadá do CHKO Jeseníky IV. 

zóny.
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

WD860     koncové stanice lanové  dráhy z  centra do lázní

Adamec Radek

ARS real s.r.o.

ROKA REALITY

JVS

VPO s.r.o.

Město Jeseník

ČR Povodí Odry

Kouřil

SJM Žídkovi

Více vlastníků

KEY centrum s.r.o.

ČEZ Korporátní služby s.r.o.

Vodovody

Holub František

Olpix, spol. s.r.o.

SUN SKI SPORT s.r.o.

SPOSMASTAV s.r.o.

SJM Šubovi

VLASTNÍCI

V sousedství při severní hranici zvažuje 
město v budoucnu vytvořit koncovou 

stanici lanové dráhy do lázní.
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WOOX

tesař

sklady

divadlo

vodní tvrz

hvězdárna

kino

hudební škola

škola

radnice

knihovna

autobusové n.

hotel

kostel

doktor

policie

banka

pošta

fi tness

hřiště

hřiště

kanoistika

tenis

bowling

šachy

zmrzlinárna

pivovar

kavárna

pekárna

restaurace

bar

obchodní dům

fast food

pizza

fast food

VYBAVENOST
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PROSTUPNOST

NÁVRH VYTVOŘENÍ PRŮCHODŮ

SILNICE

CYKLOSTEZKY

TRASA PLÁNOVANÉ LANOVKY

Vzhledem k faktu, že oblast byla 

dlouhou dobu průmyslovou zónou 

a že se nachází na soutoku řek Bělá 

a Staříč, které zde vytváří přirozenou 

bariéru, je tato část města hůř 

dostupná.

Tečkovaná červená čára značí 

nejjednodušší variantu, kudy by ke 

zpřístupnění areálu mohlo dojít.

LEGENDA:

MĚŘÍTKO 1:3 000

Bělá

Staříč
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INTENZITA OSÍDLENÍ

VYSOKÁ INTENZITA OSÍDLENÍ PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ

STŘEDNÍ INTENZITA OSÍDLENÍ MĚSTSKÉ DOMY 

NÍZKÁ INTENZITA OSÍDLENÍ RODINNÉ DOMY A VILY

Bělá

Staříč

Velká intenzita osídlení na 

severu vytváří podmínky 

pro smysluplné vytvoření 

lávky přes řeku Bělá.

LEGENDA:

MĚŘÍTKO 1:3 000
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MĚSTA 
JESENÍK

Na jaře 2018 byl realizován průzkum spokojenosti občanů města Jeseník. Cílem 
tohoto šetření bylo získání informací o  spokojenosti občanů s  kvalitou života ve 
městě Jeseník se zaměřením na hodnocení kvality služeb poskytovaných zejména 
místními institucemi.

Z grafů lze vyčíst, co by si l idé města Jeseník přáli  a co jim naopak připadá zbytečné.
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SWOT

STRENGTH WEAKNESS

OPPORTUNITIES THREATS

Genius Loci

Stojící haly

Blízkost vody

Otevřený přístup fi rmy

Vzrostlé stromy

Předurčený funkční princip

Část pozemku záplavová lokalita

Nedostatek peněz

Omezená výška zástavby

Neprostupnost lokality

Obnovení textilky

Využití brownfi eldu

Pracovní místa

Hala pro veřejnost

Coworking

Kreativní hub

Otevření oblasti

Povodně

Potřeba využití okolních pozemků v cizím vlastnictví

Územní plán

Nedostatek prostoru pro růst

Přílišná fi nanční náročnost



EXKURZE
DO VÝROBY
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SKLADY LÁTEK

ŘEZACÍ STROJE

Abych ve svém návrhu mohla reagovat 
na potřeby výroby a udělala si představu 
o  návaznostech jednotlivých procesů, 
navštívila jsem současnou výrobní halu 

a celý proces zdokumentovala.

NAŘEZANÉ ČÁSTI ODĚVŮ

EXKURZE DO VÝROBY



SÍTOTISK TEPELNÁ FIXACE BAREV

ŠICÍ DÍLNA ŽEHLÍRNA



SKLAD KŮŽÍ NÝTOVÁNÍ A DRUKOVÁNÍ

ŠITÍ KOŽENÝCH VÝROBKŮ VZORKOVNA



PLETACÍ DÍLNA A SKLADY

EXPEDICE

VÝROBNÍ PROCES
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KONCEPT
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BÝVALÝ PROVOZ

Hlavní osy provozu

LEGENDA:

HLAVNÍ OSY RŮSTU BÝVALÉ TOVÁRNY

PŮVODNÍ OBSLOUŽENÍ ÚZEMÍ

ZÁSOBOVÁNÍ FIRMY

NOVÁ/DOPLŇOVANÁ HMOTA BUDOV FIRMY

STÁVAJÍCÍ HALA ZACHOVANÁ V PŮVODNÍM STAVU 
A URČENÁ PRO MULTIFUNKČNÍ HALU

VARIANTA 2

Zachování původních hmot.

Optimalizované řešení dopravy – spojuje cesty, 
které by stejně musely vzniknout k obsloužení 
areálu s cestami pro provoz fi rmy.

BÝVALÝ PROVOZ

Hlavní dopravní řešení dle zachované  
dokumentace bývalého areálu.

VARIANTA 3

Rozdělení provozu na projekci a výrobu. Změna 
směru růstu od původního S-J na V-Z.

Zbouraní budov na spodní straně řešeného území 
umožní prostupnost areálu.

Návrh reaguje na územní plán, který plánuje stavbu 
stanice lanovky a vyžaduje lepší prostupnost území 
skrz řešený areál.

VARIANTA 1

Původní řešení majitele

Doprava narušuje celý volný prostor 
a zamezuje hodnotnému využití území.

HLEDÁNÍ ZPŮSOBU OBSLOUŽENÍ AREÁLU

VARIANTA 4

Doprava pro provoz probíhá na území majitele. 
Dochází k optimalizaci volného prostoru, avšak 
hmoty nemají lidské měřítko.

VARIANTA 5

Kompaktní řešení s možností růstu do patra, 
případně i do plochy.

Doprava řešená z pozemku sousedního vlastníka. 
Nutná dohoda. Nedochází však k narušení žádných 
současných funkcí.

Toto řešení sdružuje dopravu v území do 
obslužného koridoru (odtud obsloužení také 
botanické haly) a ponechává volný nerušený 
prostor pro rekreaci a pohyb veřejnosti směřující 
např. k zamýšlené lanovce.



Na závěr jsem se rozhodla pro následující řešení. 
Kombinuje výhody kompaktnosti a prostupnosti. Obsluhu 

řeší na pozemku vlastníka. 

Snaží se dělit celky do menších částí, aby byly pro chodce 
zajímavější. Objekty mají stále ještě větší měřítko, než 

by bylo ideální, avšak jedná se o budovu výroby a určitá 
kompaktnost musí být z výrobních hledisek ponechána. 

Větší intimnosti bude dosaženo prací se zelení. 

Varianta umožňuje zachování velkého množství původních 
objektů. Ty se snaží co nejvíce využít, propojit a doplnit 

novými hmotami a funkcemi. Tato řešení zároveň 
umožňuje propojení částí města mezi sebou a využití 

veřejností. 

Dále navazuje na charakter a zachová orientaci a osovost 
povodních staveb. Pro dopravu využívá stávajících cest 
a vpouští ji jen v nezbytné míře a do malé části areálu.

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
 NAVRŽENÝ STAV

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
STÁVAJÍCÍ STAV
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URBANISTICKÝ KONCEPT - PROPOJENÍ

DÍLČÍCH ČÁSTÍ MĚSTA VÝROBNÍ A VEŘEJNÉ SFÉRY
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STARÉHO A NOVÉHO VYBUDOVANÉHO A ROSTLÉHO

ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT - PROPOJENÍ
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SOUČASNÝ STAV
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BOURANÉ A ZACHOVÁVANÉ
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VÝROBA

PROJEKCE

BYDLENÍ

ZATŘEŠENÝ VENKOVNÍ PROSTOR

MULTIFUNKČNÍ HALA + BISTRO

FUNKČNÍ DĚLENÍ
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ZÁSOBOVÁNÍ 
VÝROBY

OBSLUHA A ZÁSOBOVÁNÍ 
BISTRA

ZAMĚSTNANCI FIRMY
A OBYVATELÉ DOMŮ

NÁVŠTĚVNÍCI AREÁLU
A PROCHÁZEJÍCÍ

PROVOZNÍ SCHÉMA
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Zabydlený areál ve chvíli, kdy všechny jeho části spolu 
začnou fungovat pak vypadá následovně.

Do oblasti, díky postavenému mostu přes řeku, začnou 
proudit lidé ze severních sídlišť. Ti si budou zkracovat 

cestu do města průchodem přes areál. Vytvoření lanovky 
toto množství ještě navýší. Díky tomu vzroste atraktivita 

areálu, z té bude profi tovat především bistro a fi rma 
WOOX, která tím o sobě zvýší povědomí u lidí.

  
Do popředí se dostane také bývala historie továrny, a tím 

i celého Jeseníku, o níž bude vytvořena v prostorách bistra 
stálá expozice. Občané se díky tomu budou moci lépe 

ztotožnit s historií svého města. 

Nadále bude zachován, a dokonce rozšířen o varianty 
zastřešené průchozí haly a multifunkčního objektu, 

prostor pro konání akcí a festivalů, což opět zlepší vztahy 
s veřejností fi rmy WOOX.

Zachováním ducha místa pomocí zeleně a ponechaných 
objektů velmi dobře představí fi remní hodnoty veřejnosti.

S ohledem na informace zjištěné z analýz stavím budovy 
pro bydlení mimo hranici záplavové zóny. 

Zachovávám stávající stromy a doplňuji areál o další 
listnatou zeleň vhodnou do místního prostředí.

Zachovávám nejhodnotnější historické části, jež se 
dochovaly a s nimi i ducha místa.

Návrh navazuje na potřeby územního plánu, zvětšuje 
prostupnost území a umožňuje umístění lanovky.

Rozmístění výrobních procesů sleduje potřeby fi rmy 
a snaží se efektivně využít určené místo.

Obyvatelům města přináší prostory pro konání akcí, jak 
kulturních, tak vzdělávacích. Studenti získávají místo pro 
trávení volného času. Obohacuje město o nová pracovní 

místa a pokrývá potřebu po bydlení nově příchozích 
občanů. 

Přináší prostor s promísenými funkcemi, jež se může lépe 
zapojit do organismu města.
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REFERENCE
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NOVÁ TEXTILNÍ TOVÁRNA IPEKYOL

Umístění:   Edirne (Turecko Balkánský poloostrov)
Rok vzniku:   2004-2006
Zastavěná oblast:  14 480 m2

Studio:   Emre Arolat architecture
Ocenění:   Aga Khan Award for Architecture 2010
1NP   14 480 m2 (z toho kantýna 350 m2; školící místnost 1 000 m2)
2NP     5 520 m2

Rozměry      150 x 100 x 14 m
Celková cena pouze budovy   10 306 000 $
Celková cena včetně strojů a vybavení 16 553 160 $

Továrna Ipekyol je novostavba na výrobu vysoce kvalitních textilií, představuje 
úspěšnou spolupráci mezi klientem a architektem při vytváření prostorové strategie. 
Ta integruje výrobní cíle a příjemné prostředí pro zaměstnance. Cílem bylo vytvořit 
provoz tvaru U, který plně využívá lokalitu, stejně jako místních materiálů. Dále se 
snaží o snížení spotřeby energie a zlepšení teplotních poměrů. Architekt reagoval 
jedinou velkou strukturou, ve které jsou administrativní a výrobní prostory pod 
jednou střechou. Forma budovy naplňuje požadavky výrobní linky od počátku 
až po balení a odeslání oděvů. Prosklená jižní fasáda, pět vnitřních dvorů, stejně 
jako zahrady a světlíky poskytují všem uživatelům přístup k přirozenému světlu 
a pohledům na přírodu. Vnitřní prostory také poskytují rekreační oblasti pro 
pracovníky.

Abych mohla lépe navrhnout výrobu dle 
moderních trendů, prošla jsem si podrobně pár 

zajímavých příkladů textilních továren vzniklých 
nebo rekonstruovaných v posledních letech.





RENOVACE TEXTILNÍ TOVÁRNY V BARCELOS

Umístění:   Barcelos (Portugalsko)
Rok vzniku:   2016
Zastavěná plocha:  4 142 m2

Studio:   Proj3ct
Fotografi e:   Fernando Guerra | FG+SG

Tato stavba se nachází v Barcelos, průmyslovém městě na severu 
Portugalska. Jedná se o renovaci stávajícího funkčního průmyslového 
komplexu složeného ze dvou oddělených průmyslových hal. Ty jsou 
umístěny v areálu o ploše 8 775 m2. Stávající budovy byly dvoupodlažní. 
Směrem ke vchodu byly orientovány všechny hlavní společné 
a kancelářské prostory, zbytek sloužil pro výrobní a skladovací procesy. 
Prostorově se jednalo o dvě prosté plošiny, spojené rampou mezi pavilony. 

Největší výzvou bylo provést tuto rozsáhlou obnovu stávajících budov, 
která znamenala komplexní reorganizaci pracovních prostor při zachování 
provozu společnosti. Také se pokusili lépe využít venkovní prostředí.
Cílem bylo obnovit, reorganizovat a rozšířit soubor funkčních ploch. 
Hlavní problémy byly především nedostatečné či zúžené prostory, které na 
sebe navíc funkčně nenavazovaly. Celkový návrh komplexně optimalizoval 
funkční uspořádání a pracovní prostory. Záměrem bylo vytvořit pocit 
identity a vytvářet jednotný vzhled pomocí konstrukčních řešení a volby 
povrchů.

Nový design fasád a venkovních prostorů byl veden jednotným 
konceptem. Pro sjednocení bylo použito opláštění z vlnitě perforovaných 
plechů. Struktura má připomínat tkaniny, hlavní materiál, který fi rma 
využívá. Tento motiv se opakuje také v interiérech, zejména ve vložených 
kancelářských buňkách ve výrobních a skladovacích částech.





Pro zpestření veřejných prostor by se mohlo každoročně 
konat sochařské symposium, během kterého by sochaři 
či studenti z uměleckých škol měli možnost předvést své 

umění na této výstavě. 

Junk art je umění tvořené z nepotřebných kusů materiálů, 
které byste našli třeba na šrotišti. Těmto předmětům 

vdechnou umělci nový život. Lze tedy mluvit o umění 
z recyklovaných materiálů, které by navíc skvěle dotvářelo 

tento industriální areál.



Toto jsou fotogra  e 
Scenic Garden 

s podařeně 
zpracovaným 
terénem od 

studia Hanazaki 
Paisagismo v Berlíně. 
Podobným způsobem 

bude zpracován 
předprostor kavárny. 

(fotograf Yuri 
Seródio)

 Fotogra  e Acne Studio od Sophie Hicks Architects v Soulu ukazují 
působení průsvitné fasády, která bude použita také v případě výroby. 

(fotogra  e od Annabel Elston, Noblesse Magazine)

 Atelier Flera mě oslovil svým přístupem k zeleným plochám. Tvrdí, že proschlý trávník 
nepřinese do zahrady žádnou parádu. Prosazují zahrady postavené ze suchomilných stepních 
společenstev, která se nesečou a po celý rok přináší různé barvy, struktury i vůně. Dále pracují 

s přírodními přirozeně stárnoucími materiály, které jsou v daném místě k dostání.



Toto povedené dílo je od studia Sam Jacob. 
Ti vytváří prostor pomocí závěsů pro výstavu 

v londýnském Museu designu. A byli mi inspirací 
pro výstavy konané v multifunkční hale.

Tato rekonstrukce 
pro Fakultu stavební 

ČVUT v Praze od 
ateliéru VYŠEHRAD, Z. 
Rychtaříka a J. Smolíka 
mi spolu se sousední 

prací byla inspirací pro 
vytvoření přemístitelných 

domku v multifunkční 
hale, vytvářejících 
útulnější prostředí.

Tato vizualizace pochází od Dimitra Malcewa. A spolu 
se sousední prací mi byla inspirací pro vytvoření 

přemístitelných domku v multifunkční hale, vytvářejících 
útulnější prostředí.



Atelier Design Plus vytvořil v Indii pro  rmu William 
Grant & Sons tuto svěží a příjemnou zasedací místnost, ze 
které jsem čerpala inspiraci pro projekci. (fotograf Vibhor 

Yadav)

Tuto konstrukci navrhlo studio Origo Architekter pro 
Sågbäcksgymnasiet a využilo zde Northlight Skylight od 

VELUXU. já jsem se inpsirovala touto konstrukcí pro 
projekci i výrobu.

Stejně jak je tomu v Helmut List Halle v Grazu by mohlo 
být pódium rozkladatelné a poskytovat tak  exibilní 

prostor v multifunkční hale.

Mimosa architekti, MODULORA a J. A. Řezáč navrhli 
Bistro Proti Proudu v Praze. Zde se mi velmi líbí čistota 

a použité materiály, které by ladily k industriálnímu 
charakteru bistra.
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SITUACE 1:750
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CELKOVÝ PŮDORYS 1:500
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ENERGETICKÉ SCHÉMA
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• Jižní fasády jsou chráněny před přehříváním venkovním stíněním.

• Zeleň pomáhá zadržovat vodu v území, vytváří příjemnější mikroklima a chrání 
před přehříváním.

• Potřebu energie na osvětlování snižují pravidelně se opakující prosklení. Díky 
orientaci na sever navíc poskytují rozptýlené světlo vhodné pro práci.

• Zeleň uvnitř hal snižuje prašnost, zvyšuje vlhkost a činí prostředí psychicky 
příjemnějším.

• Bydlení má větší prosklení směřované na jih a menší na sever, čímž snižuje 
tepelné ztráty.

• Fotovoltaické panely využívají sluneční energii z jižně orientovaných střech na 
topení, chlazení a pohon strojů.

• Před tepelnými ztrátami chrání tepelněizolační dvojskla a dostatečná tloušťka 
izolace.

• Tepelná čerpadla získávají energii odnímáním tepla či chladu z vlhké půdy 
v okolí řeky.

• Vytápění a chlazení je řešeno vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací. 
Energie pro její chod je získává pomocí plynového kotle a její potřeba je 
snižována solárními panely, solankovým výměníkem a rekuperací.

• Pomocí dýz je upravený vzduch distribuován do prostoru haly. Teplý vzduch 
je za chladných dní také přiváděn ke spodnímu okraji oken tak, aby bylo 
zabraňováno vzniku choroboplodných organismů.
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PROJEKCE 1NP 1:250

Hlavní vstup spolu se 
zázemím je umístěn ve 

středu budovy a předěluje 
ji na pravé a levé křídlo. 

Díky tomu může být budova 
v případě potřeby využívána 

nezávisle dvěma firmami 
se sdíleným hygienickým 
zázemím. Další variantou 
je, že firma WOOX bude 

využívat pouze jedno křídlo 
a druhé pronajímat pro 

co-working. 

Stavba nabízí prostor pro 
relaxaci, uzavřené otevřené 
kanceláře, jednací místnosti 
a přednáškový sál. Budova 

doplňuje okolní hmoty 
a přejímá konstrukční 

systém výrobní haly. Světlou 
výšku však drží nižší, aby 
nezastínila okolní budovy 
a aby vytvářela intimnější 

prostředí.
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BYDLENÍ 1:250

Tyto budovy slouží pro 
bydlení. Přednostně jako 

startovací bydlení pro 
zaměstnance či dočasné 

bydlení pro stážisty a externí 
pracovníky. 

Objekty jsou vybaveny byty 
rozlišných velikostí tak, aby 

byla pokryta co největší škála 
nabízeného bydlení. 

Obytné domy jsou vestavěny 
mezi vnější zdi bývalých 

shedových hal. To poskytuje 
obyvatelům dostatečné 

soukromí. Tomu napomáhá 
také orientace pokojů 

obytnými místnosti převážně 
do krytého dvora.
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VÝROBA 1NP 1:250
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VÝROBA 2NP 1:250
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 SPIROLL 268x1 190x10 000 mm

Northlight VELUX
1400x1000 mm

podtlakem

pro odvod vody podtlakem

SPIROLL tl. 268 mm-
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DETAIL ŘEŠENÍ STŘECHY HALY VÝROBY 1:25

Jelikož napojení pilových střech provází 
naprostou většinu mého návrhu, rozhodla 
jsem se ji detailně zpracovat.
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DETAIL DOMKU DO M. HALY 1:25

Tyto přemístitelné 
domky doplňují 

interiér 
multifunkční haly 

a umožňují vytvářet 
intimní prostředí.
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MULTIFUNKČNÍ HALA 1NP 1:250
V přední části multifunkční 
haly je umístěno bistro. To 

může využívat venkovní terasu 
nebo část multifunkční haly.

 Mezi zákazníky by patřily 
v dopoledních hodinách 

maminky s dětmi. 

Kolem poledne by sloužila 
převážně jako zázemí pro 
zaměstnance firmy WOOX 

a další lidi pracující v okolí.

 V odpoledních hodinách 
by pak mohla být využívána 

studenty gymnázia, nebo pro 
konané akce.
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MULTIFUNKČNÍ HALA 1NP 1:250 - VARIANTY

VÝSTAVA

ŠKOLNÍ SOUTĚŽ
FIREMNÍ ŠKOLENÍ

TRHY

KONCERT

Multifunkční 
hala může mít 

rozmanitá využití. 
Tady je zobrazeno 

rozvržení některých 
z nich.

Posuvné a snadno 
odnímatelné 

příčky - závěsy 
na kolejničkách 

umožňují variabilitu 
prostoru.

Pódium může být 
rozebíratelného 

charakteru. 

Přemístitelné 
domky poskytují 

intimní prostředí.
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