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Historické souvislosti

Na první pohled se může zdát, že touto dnes opuštěnou tovární budo-
vou již nemá cenu se zabývat. Pokud ale objekt vložíme do historick-
ých souvislostí, je situace naprosto odlišná. Jedná se o jednoho z 
mála zbylých svědků největší slávy Českého Těšína. 

Budova byla postavena v první polovině 70. let 19. století jako součást 
továrny „Jakub a Josef Kohnové, výroba nábytku v Těšíně“. Těšín si 
bratří Kohnové vybrali pro svoji výhodnou polohu a hlavně napojení na 
tehdy právě budovanou košicko-bohumínskou dráhu. Výrobě a prodeji 
ohýbaného nábytku se v Těšíně nesmírně dařilo. Těšín rychle rostl. 
Hlavně prostor mezi řekou Olší a nově vzniklým nádražím (dnešní 
centrum Českého Těšína) prošel bouřlivým rozvojem. Během 70. a 80. 
let 19. století se postupně stavělo 20 ulic podle návrhu Ing. A. Ho-
heneggera.

Firmě Kohnů se dařilo a brzy zaměstnávala až 2800 lidí. Ohýbaný ná-
bytek z Těšína se vyvážel do celého světa. V době největšího rozkvětu 
továrna vyrobila ročně přes 500 000 kusů židlí a další desítky tisíc 
kusů jiného nábytku (součet výroby továren v Těšíně, Jasenici (PL) a 
Bielsku (PL)). Tehdejší Rakousko-Uhersko představovalo 66% celkové 
světové produkce nábytku z ohýbaného dřeva, přičemž fi rma Kohnů 
zde patřila k vůbec největším producentům. Můžeme si tam názorně 
představit její postavení a vliv ve světovém obchodu. 

Tato úspěšná léta ale nemohla trvat věčně. Po těžkých letech krize 
a po 1. světové válce byla fi rma velmi zadlužena a nakonec ji v roce 
1922 převzala banka. Pro výrobu v Těšíně bylo ale likvidační něco 
jiného. Po rozdělení Těšína mezi Československo a Polsko v r. 1920 
neměla společnost předpoklady dalšího rozvoje a bylo zřejmé, že její 
sídlo je v Těšíně pouze kvůli tradici. Rychle se ale ukázala potřeba 
sídlo přenést do většího průmyslového centra. V r. 1924 bylo vedení 
společnosti přeloženo do Brna. Při této příležitosti byla také v továrně 
v Českém Těšíně zcela zastavena výroba.

Osudy budov bývalé kohnovské továrny v následujících letech nejsou 
blíže známy. Podle všeho začalo jejich bourání po r. 1945 a postupně 
byly téměř zcela odstraněny. 

Z původních budov byly tedy zachovány pouze tři objekty. Jeden je 
dnes využit jako dětská poliklinika, druhý funguje jako bytový dům a 
třetím je právě mnou řešena budova. Ta byla původně používána pro 
fi nální úpravu výrobků.

Koncept revitalizace

Objekt chápu jako památku doby dávno minulé, která měla naprosto 
zásadní vliv na vývoj Těšína. Je to objekt s neodmyslitelnou historií, 
s geniem loci. Proto si myslím, že adekvátní tomu by mělo být i nové 
využití. Mělo by připomínat svoji dobu a to, co nám přinesla. Dobu, 
kdy byla do Těšína zavedena železnice, kdy bratři Kohnové zde založili 
svoji továrnu. Tuto dobu by mělo připomínat muzeum nadregionál-
ního významu zaměřené na dopravu a průmyslovou výrobu.

Objekt Kohnovy továrny by pak měl být využit převážně pro samotné 
výstavní prostory. Měl by být zachován halový charakter prostor, které 
proto není možné členit. Z tohoto a z kapacitních důvodů je proto 
třeba objekt doplnit o novostavbu, která by obsahovala provozní a 
administrativní část muzea a část potřebných depozitářů.

Koncept novostavby

Stávající objekt leží rovnoběžně s ulicí Frýdeckou, je od ní odsazen 
asi o 40m. Máme zde tedy ideální předprostor muzea. Boční strany 
prostoru je třeba vymezit okolními budovami, jak jsem navrhl v ur-
banistické studii. Pod úrovní náměstí je navrženo podzemní parkování 
pro potřeby muzea a okolních budov s kapacitou 45 stání. Novostavbu 
jsem umístil do uliční linie. Měla by tak zajistit kompaktnost zástavby 
a jasnou defi nici bloku, ale také připomínat celistvost zástavby staré 
továrny. Na rozdíl od původní zástavby by ale tato přístavba neměla 
tovární budovu z ulice zcela zakrýt. Proto navrhuji objekt, který je 
vyvýšen a zajišťuje tak potřebné vymezení prostoru, ale zároveň 
umožňuje průchod a průhled na starou budovu. Pro řešenou tovární 
budovu je typické schodiště umístěné mimo základní obdélníkový tvar 
půdorysu. Tento prvek a jeho poloha jsou proto klíčové pro umístění 
komunikačního jádra nového objektu. Ke staré budově je navíc 
přistavěn nový výtah. Ten je prosklený, aby dostatečně dával najevo 
svoji soudobost. 

defi nice prostoru kolem budovy poloha vertikální komunikace staré budovy se proko-
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