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Anotace 

Předloţená bakalářská práce se zabývá technickými památkami 

území Jizerských hor. Bakalářská práce je členěna do čtyř částí. V první části je 

charakterizována oblast Jizerských hor; v druhé části poté jednotlivé technické 

památky na tomto území. Ve třetí části je vytvořen rozbor návštěvnosti těchto 

památek. Ve čtvrté části bakalářské práce je vytvořen návrh, jakým by bylo moţné 

zvýšit zájem turistů o uvedené památky. Součástí tohoto návrhu je SWOT 

analýza, ve které jsou uvedeny základní předpoklady, za jakých by bylo moţné 

dosáhnout větší atraktivity níţe uvedených technických památek. 

 

Klíčová slova: Jizerské hory, památka, návštěvnost 

 

Annotation 

The bachelor´s thesis deals with technical relics in the Jizerské mountains. 

This thesis is divided into four parts. The first one characterizes the area of 

Jizerské Mountains; the second part depicts technical relics in the area, the third 

one analyzes the attendance of mentioned relics. In the last part of the thesis, a 

proposal how to increase the interest of visitors in these relics is suggested. The 

SWOT analysis, which suggests essential assumptions in terms of increasing the 

attractiveness of cited technical relics, is included as well. 
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1. ÚVOD 
 

V současné době patří oblast Jizerských hor mezi nejvyhledávanější 

oblasti v České republice. Nachází se zde spousta turistických cílů, kterými jsou 

přírodní i kulturní památky. To jsou hlavní důvody, proč tato oblast láká k návštěvě 

velké mnoţství návštěvníků. Jsou zde ovšem také místa, kterým je věnována 

menší pozornost, právě z tohoto důvodu jsem si zvolila jako téma své bakalářské 

práce Technické památky Jizerských hor a tím chci upozornit na existenci, 

především těch, o které spousta z nás neví. Často kolem nich spousta lidí projde a 

nepovšimne si jejich půvabů, které v sobě skrývají. Přitom právě ony poukazují na 

lidskou dovednost našich předků, která má významný podíl na rozvoji techniky i 

průmyslu. Velké mnoţství z nich uţ bohuţel nenajdeme, protoţe zanikly z různých 

důvodů, tím největším je však lidský nezájem, a proto je důleţité, aby byla těm 

zbylým věnována péče, díky které budou moci i další generace poznat, co vše 

předcházelo dnešním vymoţenostem techniky. 

 Bakalářskou práce je rozdělena do dvou částí. První – teoretická část 

popisuje zvolenou oblast a jednotlivé technické památky jako např. vodárenskou a 

zauhlovací věţ ve Vratislavicích, protrţenou přehradu na Bílé Desné apod. Ve 

druhé části bakalářské práce je zjištěna návštěvnost popsaných památek 

s návrhem jakým způsobem by bylo moţné zvýšit zájem turistů o tyto památky. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucie Möllerová: Technické památky Jizerských hor 

2011      2 

2. POPIS OBLASTI JIZERSKÉ HORY 

2.1 Geografická a geomorfologická stavba 

Jizerské hory jsou nejsevernějším pohořím České republiky, nazvaným 

podle řeky Jizery, která v nich pramení a teče podél státní hranice s Polskem. 

Část Jizerských hor spolu s nejvyšším vrcholem Wysoka Kopa (1124 m. n. m.) 

najdeme v Polsku, mezitím co v Čechách patří prvenství o dva metry niţšímu 

Smrku (1126 m. n. m.). V minulosti nebyly povaţovány jako samostatné pohoří, 

ale jako součást pohoří Krkonošského [1]. 

 

Obrázek 1:  Mapa Jizerských hor [11] 

Oblast Jizerských hor sousedí na východě s Krkonošemi a na západě 

s Luţickými horami. Na severní straně se prudce svaţuje do Frýdlantské 

pahorkatiny a tvoří hranici s Polskem. Kolem hor se nachází spousta zajímavých 

měst Liberec, Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Świeradów Zdrój, Szklarska 

Poręba, Desná, Tanvald a Jablonec nad Nisou. Jizerské hory v české části 

spadají do území mezi městy Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily Libereckého 

kraje [2]. 

V roce 1968 byla tato oblast vyhlášena chráněnou krajinou oblastí a patří 

tím k jedním z nejstarších CHKO v České republice. CHKO chrání krajinu jako 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDdlant
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_pod_Smrkem
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awierad%C3%B3w-Zdr%C3%B3j
http://cs.wikipedia.org/wiki/Szklarska_Por%C4%99ba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Szklarska_Por%C4%99ba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Desn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tanvald
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jablonec_nad_Nisou
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celek, lidská činnost je zde sice povolena, ale jsou zde pravidla, které určují 

uchovávání přírodovědecké a ostatní jiné hodnoty krajiny [1].  

2. 2 Chráněná krajinná oblast Jizerské hory 

Chráněná oblast zaujímá převáţnou většinu vlastního pohoří a nejbliţší 

části navazujícího podhůří Jizerských hor s výjimkou Černostudničního hřebene. 

Na jihozápadě je ohraničena sídelní aglomerací Liberce a Jablonce nad Nisou a 

severozápadní hranice je zároveň státní hranicí s Polskou republikou. Na východě 

se CHKO přemyká a přímo navazuje k západní hranici Krkonošského národního 

parku. Hlavním cílem zřízení této oblasti je ochrana dochované a vzácné přírody, 

převáţně lesů, které tvoří přibliţně 75% z celkové rozlohy tohoto území, dalším 

důleţitým stupněm je ochrana vzhledu krajiny a její charakteristické znaky včetně 

staveb tradiční lidové architektury, které doplňují a vytváří typický krajinný ráz.  

Chráněná krajinná oblast se členní do čtyř zón ochrany přírody. První 

přírodní zóna s nejvyšší ochranou se rozkládá na 11% území mezitím co čtvrtá 

zóna, která soustřeďuje hospodářský a kulturní ţivot do velkých měst na úkor 

venkova se rozléhá na přibliţně 6% území. Zbývající dvě třetiny území spadají do 

třetí zóny, která klade důraz na šetrné lesní a zemědělské hospodaření a s velkým 

rekreačním potenciálem. Přírodně nejcennější části oblasti jsou chráněny sítí 

zvláště chráněných území. Předmětem ochrany jsou lesní ekosystémy, kousky 

horských květnatých luk a mokřadů, horské potoky, rozsáhlá rašeliniště, 

vrchoviště, na náhorní plošině. Celkový počet zvláště chráněných území, je dvacet 

čtyři z toho se tři řadí do nejvyšší skupiny národní přírodní rezervace. NPR 

Jizerskohorské bučiny patří mezi největší rezervace v České republice. V rámci 

CHKO Jizerské hory jsou také vymezeny lokality, které spoluvytvářejí evropskou 

soustavu chráněných území NATURA 2000. Ptačí oblast Jizerské hory zaujímá 

náhorní plošinu a severní svahy hor a byla vyhlášena především k ochraně 

neobvykle početných populací tetřívka obecného  a sýce rousného. Dále je zde 

vylišeno sedm evropsky významných lokalit, zejména k ochraně významných 

stanovišť. Osada Jizerka jako velmi zachovalý úkaz lidové architektury je 

vyhlášena vesnickou památkovou rezervací [12]. 

 

http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=12&site=CHKO_jizerske_hory_cz&site=CHKO_jizerske_hory_cz&id=1109&p=index
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=12&site=CHKO_jizerske_hory_cz&site=CHKO_jizerske_hory_cz&id=1137&p=index
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=12&site=CHKO_jizerske_hory_cz&site=CHKO_jizerske_hory_cz&id=1146&p=index
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=12&site=CHKO_jizerske_hory_cz&site=CHKO_jizerske_hory_cz&id=1121&p=index
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Obrázek 2: Mapa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory [13] 

2. 3 Geologický vývoj 

Neţ-li dostala tato oblast svoji dnešní formu, musela projít dlouhým a 

sloţitým vývojem. Koncem proterozoika vytvořilo assyntské vrásnění mohutné 

horstvo, budované svory, přecházejícími ve fylity s vloţkami křemenců, erlánů, 

krystalických vápenců, apod. Po zhruba 200 mil. let bylo toto horstvo denudováno 

a ve spodním siluru takřka celé zaplaveno mořem. Koncem siluru, tj. asi před 420 

mil. let, došlo k dalšímu, tzv. kaledonskému vrásnění. Díky této orogenezi byl starý 

proterozoický podklad s nedávno usazenými paleozoickými horninami znovu 

metamorfován a spojen v pevný blok, který je dodnes základem geologické stavby 

území. Díky dlouhému vývoji a horotvorným pohybům tak pozorujeme horninově 

velmi pestrou a sloţitou oblast, kterou na tomto místě není moţné popsat 

podrobněji. Z hlediska geomorfologického byla dnešní podoba hor předurčena 

hercynským vrásněním v mladších prvohorách a definitivně zformována 

saxonskými pohyby ve třetihorách i čtvrtohorách v souvislosti s vrásněním alpsko-

himalájské soustavy. Prastaré zlomové struktury, které byly v tomto období 

mobilizovány, umoţnily vyzdviţení Jizerských hor do jejich současné pozice [1]. 
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Obrázek 3: Geologická mapa Jizerských hor [14] 

2.4 Podnebí 

Poloha Jizerských hor ve středu Evropy udává základní rysy podnebí 

v této oblasti.  Střídající se různé terénní útvary výrazně ovlivňují zdejší klimatické 

podmínky a způsobují jejich velkou proměnlivost. Ta je ovšem způsobena i 

expozicí svahů, horninového podloţí, vegetačním krytem a skalními útvary 

v krajině. Jizersko-krkonošský komplex poskytuje jako celek vhodné podmínky pro 

cirkulaci větru. Léto je zde poměrně krátké a vlhké, zima dlouhá [1]. 
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Teplota je v této oblasti určována především celkovým mnoţstvím 

slunečního svitu. Hlavním činitelem je zde konvektní pohyb ovzduší od podloţí, 

ten má za následek rozdílné předávání tepla do vyšších vrstev atmosféry. Teplota 

klesá s nadmořskou výškou, to je důvod, proč jsou výše poloţená místa 

chladnější, neţ podhůří. Tento rozdíl je typický pro letní období. Velmi často zde 

dochází k inverzi, při které je ve vyšších polohách tepleji oproti polohám niţším. 

K tomuto hromadění studeného vzduchu dochází např.  Jablonecké a Liberecké 

kotlině. Dlouhodobá průměrná roční teplota je zde 6-8 °C. Co se týče sráţek, jsou 

Jizerské hory z důvodu prvního pohoří Krkonošsko-jesenické soustavy, jsou 

postihovány sráţkami více, neţ ostatní pohoří[1].  

2. 5 Flóra a fauna 

Převaţujícím vegetačním typem v oblasti Jizerských hor je les. Květena 

v této oblasti je v porovnání se sousedními Krkonošemi poměrně chudá, coţ 

zapříčiňuje poměrně stejnorodý a kyselý geologický podklad, který způsobuje, ţe 

lesní a bylinná rostlinná společenstva se skládají z malého počtu druhů. Vyjímkou 

je zde květena na vrchu Bukovce, příčinou je ţivinami bohatá matečná hornina, 

olivinický nefelinit ze skupiny čedičových hornin, obsahující přibliţně třikrát více 

vápníku a pětkrát více hořčíku, neţli okolní ţula.  

 

Obrázek 4: hořec tolitovitý [15] 
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Kromě typických horských druhů, kterými jsou hořec tolitovitý (na obrázku 

výše), jestřábník oranţový, mléčivec alpský, podbělice alpská a další se na vrchu 

Bukovce nachází také druhy, typické pro pahorkatiny a níţiny, kterými jsou 

například dymnivka dutá, křivatec ţlutý, plicník lékařský nebo třeba sasanka 

pryskyřníková. V květěně Jizerských hor se nachází i botanické vzácnosti, kterými 

jsou silně aţ kriticky ohroţené druhy například blatnice bahenní, bříza zakrslá 

apod.  

Toto území bylo z velké části a rušivých lidských vlivů pokryto bučinami a 

lesy smíšenými z buku, smrku a jedle. Rozsáhlé bukové porosty a smíšené lesy 

se na tomto území nacházejí i dnes, chybí v nich však jedle a stejnověkost 

porostů, kterou zapříčinilo lesnické hospodaření. Příčinou studeného vlhkého 

podnebí zde úplně chybí květnaté stanovisko pro bučiny. V nejvyšších polohách 

této oblasti se nacházejí přirozené smrčiny s mohutným bylinným podrostem, 

tvořený brusnicí borůvkovou, kapradinami, různými mechy apod. 

Louky vznikly umělým odlesněním a obhospodařování území blízkých 

k lidskému osídlení. Původní květnaté louky se dodnes zachovaly jen ojediněle 

v nepatrných zbytcích. 

Vlhké a chladné podnebí je ideálního vznik rašelinišť, tvořila se ve 

sníţeninách a na plošinách zarovnaných povrchů na vrchu pohoří. Volné plochy 

zde střídají kosodřeviny s bohatým podrostem opadavé brusnice a borůvky. 

V jizerských horách nalezne relativně velké mnoţství ţivočišných druhů, 

jejichţ druhové sloţení a výskyt je závislý na horském a lesním prostředí. Ze 

skupiny savců se zde nachází obvyklé druhy jako například jelen evropský, srnec 

obecný, prase divoké a v některých polesích i muflon nebo daněk. Skupinu 

drobných savců zde tvoří např. rejsek horský, hrabošík podzemní nebo např. 

hraboš mokřadní. Vyskytuje se zde i několik druhů netopýrů. Netopýři zimují 

především ve štolách. Ptáci jsou v oblasti Jizerských hor zastoupeni obrovskou 

řadou vzácných druhů, pro ochranu těchto druhů zde byla vyhlášena v rámci 

Natury 200 ptačí oblast. Létají zde např. tetřívek obecný, jeřábek lesní, sýr rousný, 

výr velký, kulíšek nejmenší, sokol stěhovavý, jeřáb popelavý, linduška luční. 

Přirozeně kyselé vody v této oblasti mají za následek chudý, vodní ţivot [1]. 
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Obrázek 5: Linduška luční [16] 

2. 6 Liberec 

Liberec je moderním velkoměstem a díky své poloze v kotlině mezi 

Jizerskými horami a Ještědským hřebenem, jeţ dodávají městu horský ráz, 

hlavním východištěm pro turisty a jejich výlety. K cestování zde slouţí velmi 

rozšířená městská hromadná doprava, kolejová doprava končí přímo na úpatí 

Jizerských hor a autobusová sít pokrývá i pohorské obce. Nachází se zde spousta 

ubytovacích moţností, kterými jsou například hotely, penziony a apartmány. Sídlí 

zde správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a střediska se vztahem 

k lyţařskému sportu. I přes to, ţe má Liberec velkoměstský charakter jsou v jeho 

okolí lesní porosty a potoky [1]. 

Liberec se rozkládá na ploše 106 km² a ţije zde zhruba něco málo přes 

sto tisíc obyvatel. Na konci 19. století zde proběhla velká přestavba města, kdy 

došlo k demolici původních z části dřevěných nebo brázděných staveb, které byly 

nahrazeny reprezentativnějšími budovami. Původní architekturu můţeme vidět 

pouze při pohledu na hrázděné Valdštejnské domky ze 17. století a liberecký 

zámek, který je ovšem ovlivněn přestavbou [17].   

2. 7 Jablonec nad Nisou 

Jablonec nad Nisou je okresním městem rozkládajícím se v údolí Nisy a 

všechny jeho strany jsou obklopeny hřebeny Jizerských hor. 
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Rozloha města je 37,38 km ² a ţije zde 45 tisíc obyvatel. Ne nadarmo se 

Jablonci říká město skla a biţuterie, protoţe právě tento průmysl měl za následek 

rychlý vzestup města. Kromě tohoto průmyslu je však třeba poukázat i na průmysl 

dřevozpracující a na výrobu nábytku. Stejně jako u výše popisovaného Liberce je 

Jablonec nad Nisou vyhledávaným cílem pro turisty a to z důvodu blízkosti 

úchvatné přírody Jizerských hor, lyţařských sjezdovek, běţeckých tras, ale i 

cyklistických a pěších stezek společně se spoustou přírodních i kulturních 

památek [18].          
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3. TECHNICKÉ PAMÁTKY V JIZERSKÝCH HORÁCH 

3.1 Protrţená přehrada na Bílé Desné 

Hlavním důvodem stavby přehrady na Bílé Desné byly stejné jako důvody 

staveb přehrad v Harcově u Liberce, v Bedřichově, ve Fojtce, v Mlýnici, ve Mšeně 

a stavba údolní nádrţe na Souši, byly to rozsáhlé povodně, kterých bylo v tomto 

kraji mnoho, a vţdy napáchaly velké škody. Tyto povodně byly zapříčiněny hlavně 

velkými dešťovými sráţkami, které dosahovaly aţ několik stovek milimetrů za den.  

To vše vedlo k zaloţení Vodního druţstva, pro regulaci toků v Kateřinkách u 

Liberce a později i druţstvo pro úpravu toků a výstavbu údolních přehrad v Dolním 

Polubném. Účelem vodních druţstev v Jizerských horách byl kromě boje proti 

záplavám v Jizerských horách i spoutání a vyuţití vody k hospodářským účelům. 

Stavba přehrady na Bílé Desné, byla zahájena jako poslední a to v roce 

1912. Měla být velkým poţehnáním pro vysoce vyvinutý průmysl, ten byl odkázán 

na horskou říčku, kterou protékalo v létě malé mnoţství vody. Přehrada byla tedy 

vnímána jako velké plus, protoţe by voda neodtékala, při jarních tání nebo velkých 

deštích  a byla by vyuţívána dle potřeb průmyslu. Stavba byla ukončena roku 

1915 a téhoţ roku se začala i napouštět a prošla i zkouškou udrţením vody při 

jarním tání a byla uznána za provozuschopnou. 

Přehrada na Bílé Desné má zemní sypanou hráz. Pata hráze leţí 

v nadmořské výšce 806,34 m a koruna hráze ve výši 820,50 m, takţe výška hráze 

byla 14,16 m nad dnem údolí. Šířka koruny hráze byla čtyři metry, největší šířka 

v patě 54 m.  Úkolem hráze bylo zadrţet vody z území o rozloze 8,05 km2. Na 

utěsnění hráze bylo na návodní straně zřízeno přes 4 m hluboké a 3 m široké 

jílové jádro. V jílovém dně byla provedena těsnící stěna. Podloţí bylo v místě 

hráze nepříznivé a mnoho metrů hluboko nebyla nalezena tvrdá skála. Tyto 

skutečnosti vedly vodní druţstvo k tomu, ţe hráz byla projektována jako zemní, 

sypaná hráz. Podloţí, jeţ se skládá převáţně z aluviálních zvětralin se mnohým 

zdálo pro stavbu nevhodné. Odborníci však byli jiného názoru a uznali terén za 

vhodný. Materiál na stavbu hráze byl vybírán z budoucího dna přehrady. Na hráz 

byl nasypáván po vrstvách 40 cm a 3 000 kg těţkým válcem zhutněna na sílu 30 
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cm. Uprostřed hráze se nalézá vypouštěcí štola, která je uloţena na roštu 

z betonových praţců, protoţe základová skála je příliš hluboko. Samotná štola je 

rovněţ z betonu. Na praţcích je také ovládací věţ, ve které je zařízení k ovládání 

výtoku. Na návodní straně vypouštěcí štoly byla zřízena 2,5 m dlouhá zídka na 

vodotěsné ukončení. Plné nadrţení mělo činit 400 000 m2 vody. Od této přehrady 

vede štola dlouhá 1 100 m do Černé Desné, která měla odvádět přebytečnou vodu 

[3].  

 

Obrázek  6:  řez přehradou [19] 

Legenda:  

1. Těleso hráze vyplněné hutněnou zeminou 

2. Šoupátková věţ 

3. Šoupátková komora 

4. Výpustní štola 

 

Hráz dokázala slouţit pouhých deset měsíců. První průsak vody byl zjištěn 

18. 9. 1916 v půl čtvrté, hrázného na něho upozornily kolem jdoucí. Poblíţ místa, 

kde byly první průsaky zpozorovány, seděl hrázný asi půl hodiny před tím a o 

ničem nevěděl. Jednalo se o malý pramínek, který tryskal z hráze. Tato skutečnost 

byla ihned oznámena za pomocí telefonu do kanceláře vodního druţstva, kde 

přítomný inţenýr Gebauer nařídil naplno otevřít oba uzávěry výpustí a okamţitě 

varovat obyvatelstvo. Poté se vydal k přehradě. Po náročné cestě zjistil, ţe nádrţ 

je prázdná a obdrţel informaci od hlídače, ţe druhé šoupě bylo zcela otevřeno, 

mezitím co vnější uzávěr se podařilo otevřít asi ze tří čtvrtin, protoţe ve tři hodiny 
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padesát pět minut se začalo z nitra šachty ozývat hlasité dunění a voda tryskala, 

tak obrovskou silou, ţe hrázný spolu s dělníky, kteří se o otevření pokoušeli, 

museli utéct. Po výzvě hrázného se začalo v Desné troubit na poplach. Proud 

vody byl neustále silnější a ve čtyři hodiny patnáct minut se začala propadávat 

dlaţba na návodní straně, netrvalo příliš dlouho a hráz se protrhla aţ ke dnu. 

Jediné co zůstalo, byla vrchní část ve formě mostu, která se pochvíli zřítila také do 

divokého proudu vody.  Voda se valila a brala sebou vše, co potkala, ozývalo se 

dunění a praskot stromů, které provázely oblaka prachu, domy a továrny padaly, 

vystrašení lidé prchali a spousta z nich přišla o ţivot a o své nejbliţší. Přibliţně 

během půlhodiny je dílo zkázy u konce.  Ve vesnici je hromada sutin a mrtvých těl 

[4]. 

Tato přehrada měla být přínosem vyvinuté průmyslové obci, ale místo 

toho připravila o ţivot spousty lidí a výsledek několikaleté lidské dřiny. 

 

Obrázek 7:  Ústí základnové výpusti [vlastní foto] 

Protrţením přehrady bylo zahájeno trestní řízení proti všem tehdejším 

účastníkům, které měli co dočinění se stavbou přehrady. Jednalo se o Viléma 

Riedela, předsedu vodního druţstva v Dolním Polubném, Augustina Klaustra, 
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městského stavebního rady z Jablonce n/N, Emila Gebauera, stavebního správce 

Vodního druţstva a Ing. Karla Podhajského, vrchního stavebního rady z Prahy, 

který na stavbě prováděl hlavní dozor, po neštěstí však spáchal sebevraţdu. 

Tento soudní spor trval dlouhou dobu a skončil rozsudkem, který všechny 

obţalované zprostil viny. Znalci vyloučili okolnost, ţe došlo k technickému či 

stavebnímu zanedbání. Příčinou byla spodní voda a účinky přírodních jevů, 

související s geologickým útvarem půdy.  

 

Obrázek 8: Šoupátková věţ [vlastní foto] 

V roce 1996 byla přehrada na Bílé Desné při příleţitosti 80. výročí 

protrţení přehrady, prohlášena za Národní kulturní památku. Tam kde se 

nacházela před více, jak 90 lety vysoká hráz najdeme zbytky přehrady, které 

vypadají jako zříceniny hradu.  

Boční přeliv, šoupátkovou věţ a štolu vedoucí k přehradě Souš. Na místě 

přehrady je vyznačena krátká naučná stezka s několika zastávkami.  
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V Desné je umístěn pamětní kámen, který byl tehdy přivalen proudem, 

valící se vody.  

 

Obrázek 9: Pamětní kámen [vlastní foto] 

3. 2 Továrna na koberce 

Tato továrna byla zaloţena Ignázem Ginzkeyem. Podnikavost a 

vynalézavost tohoto muţe se prokázala uţ v jeho dvaceti letech, kdy zaloţil malou 

dílnu na pletení punčoch, která za krátkou dobu zkrachovala. Zánik dílny nevedl 

ke konci jeho vynalézavosti a o pár let později podle vzoru Jacquard, postavil první 

kobercový stav, netrvalo dlouho dobu a k tomuto stavu přibyl i druhý a později 

dokonce i stav určený na výrobu přikrývek. Mezi nejdůleţitější období rozmachu 

jeho podnikání byl rok 1852, kdy si od Ignáce Hausera pronajal a později odkoupil 

tovární tkalcovnu se 49 stavy, která se velmi rychle rozrůstala. Součástí továrny se 

stal i parní stroj a barvírna. Strojní park byl neustále doplňován různými stroji nové 

technologie, dováţených z Anglie. Prodej výrobků probíhal na trzích v Liberci, 

později i v Praze a Vídni. Továrna se díky úspěšné výrobě neustále rozrůstala o 

další objekty – jedním z těchto nových objektů byla tkalcovna se samostatným 

parním strojem, odkoupena byla i Elstnerova továrna, několik dalších parcel a 

hospodářský dvůr. Stavbou ubytovacích zařízení a domů podporoval své 

zaměstnance a stranou nezůstávaly ani dobročinné projekty, kterými byly stavba 

školy, chudobince apod [5].  

Po smrti Ignáze Ginzkeye byl podnik řízen jeho syny a v areálu továrny 

přibyly sušárna a prádelna, strojovna a kotelna, sklad vlny, elektrárna, mechanická 

tkalcovna přikrývek, sklady, barvírna juty a axminsteru, klíţírna, mědikovárna, 
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přádelna, prutová tkalcovna a byla sem i přivedena a postavena ţelezniční vlečka. 

V roce 1916 byla započata stavba hlavní dominanty továrny, vodárenské a 

zauhlovací věţe [5]. 

Období První republiky znamenalo pro firmu a továrnu obrovskou 

prosperitu, která byla narušena v období druhé světové války, některé objekty 

začaly slouţit jako sklady válečného zboţí, které se v továrně vyrábělo.  Po 

znárodnění vznikl podnik Toko, který byl později přejmenován na Bytex a aţ do 

konce 80. let 20. století byla tato továrna největší firmou na výrobu koberců s další 

změnou názvu firmy na Intex, byla tato firma zmenšena i o některé z provozů [5].  

3.3 Zauhlovací a vodárenská věţ ve Vratislavicích 

Technickou památku, která se nachází ve městě Vratislavice nad Nisou, 

které leţí na jihovýchodě území Liberce a jsou jediným městským obvodem 

statutárního města Liberec, najdeme na konci Dopravní ulice za mostem přes řeku 

Nisu v bývalém areálu firmy Bytex - továrny na koberce. Tato stavba je ukázkou 

technického unikátu. Věţ dosahující výšky 65 metrů, je o pět metrů vyšší, neţ 

Petřínská rozhledna v Praze, má tvar komolého kuţele a tvoří krajinnou dominantu 

města. Zauhlovací a vodárenskou věţ nechal postavit italskými válečnými zajatci 

v letech 1916-1918 Alfréd Ginzkeye, syn zakladatele zdejší textilní továrny Ignaze 

Gizkeye. Projektantem stavby byl vídeňský architekt Leopold Bauer z Krnova, 

který byl zároveň ţákem významného secesního architekta Otto Wagnera [6].   

Důvodem obrovské unikátnosti stavby je hlavně to, ţe neslouţila pouze 

jako objekt pro akumulaci vody, ale skrývala v sobě ještě další dvě funkce, kterými 

byly zauhlovací věţ a rozhledna. Tato věţ má tři nadzemní podlaţí a terasu. 

V přízemí se nacházela strojovna, v prvním patře dva zásobníky na uhlí a v horní 

části věţe, tedy v posledním patře, vodojem. Doprava uhlí byla prováděna za 

pomocí ţelezniční vlečky, která vedla aţ k patě věţe. Do věţe se prý vešel celý 

obsah vagonu, ten byl do zásobníku vysáván pohyblivou hadicí za pomoci 

velkokapacitního vysavače. Do vyššího zásobníku bylo vysáváno méně kvalitní a 

méně výhřevné uhlí, mour. Do niţšího zásobníku se ukládalo uhlí kvalitní a více 

výhřevné. Směs kvalitního a méně kvalitního uhlí se ve střední části zásobníku 

mísila a namíchané uhlí bylo poté dopravováno pomocí pásu vedeného 
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vodorovnou šachtou do sousední kotelny se 75 metrů vysokým komínem. Kotelna 

vyráběla páru, ta následně poháněla čtyři turbíny produkující elektrický proud. 

Většina elektřiny byla spotřebována továrnou, přebytek elektrického proudu, 

zásoboval veřejnou místní síť. Krom toho, ţe pára slouţila jako zdroj tepla, byla 

s ní také poháněna lokomotiva, poháněná párou, ta ji čerpala přímo v kotelně. 

Horní část továrny slouţil jako vodojem, byl postaven z nýtovaných ocelových 

plátů. Voda byla čerpána z podzemních nádrţí přivaděčem z rybníku v na okraji 

Proseče. Svou hlavní funkci věţ ztratila v roce 1970, kdy byla výroba elektrické 

energie převedena na mazut. Elektřina byla v kotelně vyrobena naposledy před 

několika lety, protoţe v současné době přešly jednotlivé objekty na vytápění 

plynem. Na nejvýše umístěnou vyhlídkovou terasu se stoupalo schodištěm při 

vnitřní straně věţe. Tato rozhledna spolu s celým objektem je v dnešní době zcela 

uzavřená, opuštěná a veřejnosti nepřístupná [7]. 

Rada městského obvodu ve Vratislavicích nad Nisou několik let usiluje o 

to, aby byla zauhlovací a vodárenská věţ zařazena Národním památkovým 

ústavem do seznamu Technickým a kulturních památek a byla přínosem pro další 

generace. 

 

Obrázek 10: Vodárenská a zauhlovací věţ [vlastní foto] 
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3. 4 Větrný mlýn v Jindřichovicích pod Smrkem 

 Větrný mlýn z 30. let 20. století se nachází na Frýdlantském výběţku, poblíţ 

hranice s Polskem v obci Jindřichovice pod Smrkem. 

 Budova mlýna je postavena zděným materiálem a je omítnuta hliněnou 

omítkou s příměsí kobylinců a kravinců, má tvar válce. Střecha je kuţelová, 

pokrytá šindelovou krytinou. Na střeše je přidělána turbína z malého větrného 

mlýnu, kterou lze  manipulovat a tím ji natáčet různými směry proti větru. 

 Obrovskou unikátností mlýna je jeho plná funkčnost, mlecí část je 

kompletně sestavena z dochovaných částí, bohuţel dnes uţ není vyuţíván za 

účelem výroby elektřiny a mletí obilí, ale jako ukázka pro návštěvníky [8]. 

 

Obrázek 11: Větrný mlýn v Jindřichovicích pod Smrkem [20] 

3. 5 Ještěd 

Mezi nejvýznamnější dominanty Liberecka patří vrchol Ještědu ( 1012 m), 

nejvyšší hory ještědského hřebenu. Dnes tento vrchol zdobí moderní stavba 

vyuţívána k několika účelům, před ní se zde nacházely stavby jiné. Celá historie 

začala v roce 1847, kdy byla na vrcholu postavena dřevěná chata, kterou za velmi 
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krátkou dobu vystřídal kamenný objekt, ten se stal po dokončení silnice z Horního 

Hanychova do Křiţan, ubytovacím hostincem a spolu s ním zde byla vybudována 

dřevěná vyhlídková věţ, která byla několikrát strţena silným větrem, pokaţdé byla 

však obnovena [8].  

Současné stavbě, která se dnes na vrcholu Ještědu tyčí, předcházela 

dlouhá historie. Začala rozhodnutím o postavení dvou budov, účelem jedné z nich 

měl být televizní vysílač, mezitím co druhá měla slouţit jako hotel. Na řadu však 

přišel návrh postavit budovu, slouţící oběma poţadavků, tento architektonický 

návrh také vyhrál [9].  

Projekt byl vypracován Karlem Hubáčkem, Zdeňkem Partmanem a 

Otakarem Binarem. Poloţení základního kamene proběhlo 30. Července 1966 a 

současně s výstavbou probíhala i rekonstrukce lanové dráhy od Horního 

Hanychova a výstavba horské chaty Ještědky v sedle Černého vrcholu [8].  

Celá tato stavba trvala dlouhou dobu, ale dne 21. října byl hotel 

slavnostně otevřen. Velmi napjaté chvíle krátce po svém dokončení přišly díky 

silnému náporu větru, způsobující nebezpečné pohyby horní části konstrukce, ty 

však byly vyřešeny zavěšením 600 kg závaţí v ose stavby a instalací tlumičů 

kmitů. 

Tvar budovy je hyperbolid a to z důvodu silných povětrnostních vlivů, 

navíc opticky přímo zapadá, protoţe navazuje na svah a hora je tím opticky 

zakončena. Nosnou konstrukcí je dvojice ţelezobetonových soustředných válců, 

které kotví v základové desce uloţené v křemencovém podloţí. Výška budovy je 

94 metrů. Vnitřní sloup je vysoký 41 metrů a jeho průměr je 4,4 metru, právě na 

vrcholu tohoto sloupu začíná anténní stoţár, vysoký 17 metrů [9]. 

V nejniţších dvou patrech se nachází strojovna a provozní místnosti, nad 

nimi vyhlídková terasa a vstupy do restaurace a hotelu. Návštěvníci uvítají 

lanovku, která vede přímo na vrchol a lyţaři si mohou přijít uţít zimních sportů do 

lyţařského střediska, které se nachází na svazích Ještědu. 

Tuto stavbu je při příznivém počasí moţno pozorovat ze vzdálenosti více 

neţ 100 kilometrů [obr. 9]. Unikátnost stavebního díla potvrzuje fakt, ţe tento 

projekt architekta Karla Hubáčka, obdrţel Perretovu cenu mezinárodní unie 



Lucie Möllerová: Technické památky Jizerských hor 

2011      19 

architektů. I samotná budova jiţ získala díky své originalitě mnohá ocenění: např. 

národní kulturní památka, stavba 20. století a nyní dokonce usiluje o zápis mezi 

památky UNESCO. 

 

Obrázek 12: Pohled na Ještěd, ze vzdálenosti několika kilometrů [vlastní foto] 

3. 6 Ţelezniční viadukt – Smrţovka 

 Jedním z dalších technických unikátu je ţelezniční viadukt, který se řadí 

mezi nejkrásnější viadukty České republiky a to hlavně z důvodu splynutí tohoto 

díla s okolní krajinou. Za hlavním smrţovským nádraţím se nachází hluboké údolí, 

které viadukt přemosťuje. Stavbu budovali italští zkušení mostaři a tuneláři, byla 

zahájena v roce 1893. K výstavbě viaduktu, byla pouţita kvalitní ţula, která 

splňovala kvalitu pevnosti a přírodního vzhledu. Ţelezniční viadukt byl dostaven 

roku 1894. Kvalitou práce toho viaduktu je fakt, ţe první oprava od jeho uvedení 

do provozu proběhla v roce 2008. 

Viadukt má celkem 9 otvorů přemostěných půlkruhovými kamennými 

klenbami a jeho délka včetně opěr je 123,5 metru. Vlastní přemostění je 116,5 

metru a výška 26,5 metru. Volná výška nad terénem je 23,25 metru, nad silnicí 

21,4 metru, nad vodotečí 23,5 metru. Vzdušné vedení je pod klenbou číslo 3. 

Viadukt nesoucí kolejové loţe má šířku k ose koleje 4,9 metru a poloměr 180 m 

[21].  
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Obrázek 13: Ţelezniční viadukt Smrţovka [vlastní foto] 

3. 7 Rychnovská továrna 

Továrna v Rychnově u Jablonce nad Nisou byla postavena na počátku 

první světové války. Slouţila jako výrobna galalitové zboţí. Tato stavba se řadí 

mezi technické památky z důvodu geologicky nepevného terénu, na kterém 

výstavba tohoto objektu probíhala. Celý projekt byl však důkladně zpracován, 

stavba začala v hloubce asi 7 metrů, kde byla vytvořena síť odvodňovacích 

kanálů, slouţících jako odtokový systém spodních vod, který brání podmáčení 

budovy a tím jejímu zřícení. Část stavby stojí na mohutných dřevěných pilířích.  

V období největší hospodářské krize, byla továrna velmi málo vyuţívána, 

zpočátku zela prázdnotou, později slouţila jako skladiště nebo např. slepičí farma. 

Účelům průmyslové výroby se stala v období, kdy naší vlast obsadila nacistická 

armáda, která nechala podnik přebudovat na výrobnu elektrotechnického zařízení. 

Vyrábělo se zde hlavně zboţí určené k válečným účelům např. přijímací přístroje, 

součástky k raketám apod. Práci, zde byly v hrozných podmínkách nuceni 

provádět vězni koncentračního tábora, který byl zřízen v bezprostřední blízkosti 

továrny jako pobočka koncentračního tábora Gross Rosen [22]. 

Po válce bylo veškeré zboţí demontováno a odvezeno. Rozmach továrny 

probíhal velmi pomalu a v jejím areálu se vystřídalo několik průmyslových výrob a 

slouţila k několika účelům. V dnešní době se nachází v areálu továrny např. 

autoservis. 
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Obrázek 14: Rychnovská továrna [vlastní foto] 

3. 8 Ţelezniční viadukt v Rychnově u Jablonce nad Nisou 

Součástí ţelezniční trati z Turnova do Liberce je klenutý kamenný viadukt, 

který protíná rychnovskou kotlinu. Most byl postaven v letech 1856-1859 a jeho 

stavba stejně tak jako stavba výše popsané továrny probíhala v rašelinovém 

terénu, proto jsou pilíře mostu zaloţené na dřevěných pilotech. Délka mostu je 

přibliţně 180 metrů a skládá se z devíti oblouků. Oblouky a pilíře, které se směrem 

k vrcholu zuţují, jsou kamenné z opracovaných ţulových kvádrů a těţené břidlice. 

V roce 2004 proběhla rekonstrukce tohoto mostu a byl zapsán jako technická 

regionální památka.  

 

Obrázek15:  Ţelezniční viadukt v Rychnově nad Nisou [vlastní foto] 
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3. 9 Sáňkařská dráha 

První sáňkařská dráha byla ve Smrţovce vybudována v roce 1912 a vedla 

z vrcholu Černé studnice aţ k továrně Karla Roigka v Táborové ulici, ve které se 

vyráběla střešní lepenka a cement. Tato dráha byla dřevěná. 

 Závodní dráhu, kterou zde nalezneme dnes, pochází z roku 1972-1975 a 

to v provedení nadzemním a betonovém. Postavena byla podle návrhu Horsta 

Urbana a projektu Ing. Nechanického. Svými parametry se velmi přibliţovala 

podobným drahám vystavěných ve světě. Délka této dráhy je 1020 m a dosahuje 

převýšení 82 m. Průměrná rychlost je 79,6 kilometrů za hodinu a maximální 

rychlost 103 kilometrů za hodinu. Velkou raritou je široké koryto 400 stupňové 

zatáčky [23]. 

V dnešní době slouţí dráha k pořádání závodů a k výcviku závodníků a to 

v zimních i letních obdobích.   

 

Obrázek 16: Sáňkařská dráha [vlastní foto] 

3. 10 Ozubnicová ţeleznice  

Tato technická památka leţí v Jizerských horách, přibliţně1,5 km od 

Tanvaldu. Ţeleznice přezdívaná jako „kořenovská Zubačka“ nebo také 

„Poloubenka“ byla postavena v letech 1899-1902 za účelem důleţitého spojení 
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průmyslových oblastí Liberec a Jablonec nad Nisou se západní oblastí Slezska a 

jeho významným střediskem městem Jelenica Góry, tehdejším Hisrschbergem. 

Samotná ozubnice nevede z Tanvaldu do Harachova, ale jen po její části 

z Tanvaldu do Kořenova. V tomto úseku se z důvodu výškového rozdílu 235 metrů 

a maximálním stoupáním 53 ‰ nachází 4,43 km dlouhá Abtova ozubnice, ta 

pomáhala vlakům zdolat prudké stoupání. Hlavní částí ozubnice je ozubený 

hřeben, který se ukládá do osy rozchodu a zpravidla vyčnívá nad úroveň temen 

kolejnic. Je opatřen evolventním ozubením transformovaným z roztečné kruţnice 

na přímku, takţe zuby jsou tvořeny snadno vyrobitelnými lichoběţníky. Dnešní 

vlaky tento výškový rozdíl zdolají bez sebemenších problémů, tudíţ se obejdou i 

bez ozubnice. Trať je navíc velmi malebná nachází se zde technicky zajímavé 

stavby, kterými jsou například tunely a obloukový most přes řeku Jizeru [8]. 

Od roku 1992 je trať zapsaná Ministerstvem kultury České republiky jako 

technická památka. V dnešní době ozubnice slouţí jen pro cesty speciálních 

historických vlaků. 

 

 

Obrázek 17: Tunel na trati z Tanvaldu do Kořenova [vlastní foto] 
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4. ROZBOR NÁVŠTĚVNOSTI POPSANÝCH 
TECHNICKÝCH PAMÁTEK 

 
 

V rámci bakalářské práce byl proveden průzkum, pomocí kterého byla 

zjištěna návštěvnost technických památek a zájem o ně. Tento průzkum byl 

proveden osobní návštěvou informačních center a obecních úřadů, na kterých 

proběhla konzultace s odborníky, o problematice týkající se návštěvnosti 

popsaných technických památek. 

Z tohoto průzkumu bylo zjištěno, ţe návštěvnost stejně tak, jako zájem o 

většinu z výše popsaných technických památek není u všech příliš velká se 

srovnáním s jinými památkami v oblasti Jizerských hor a obecně nepatří mezi 

turisticky nejatraktivnější. Nutno podotknout, ţe velkou výjimku tvoří Ještěd. Tato 

památka je hlavní dominantou a zároveň symbolem Jizerských hor, tento objekt 

navštíví ročně několik desítek tisíců návštěvníků. 

V zájmu některých měst je propagace památky a snaha přiblíţit ji 

návštěvníkovi co nejvíce. Jako příklad město Desná. Bliţší informace se 

návštěvník můţe dozvědět především v architektonicky zajímavém objektu, který 

se nazývá Riedlova vila, která připomíná sklářské podnikání v Desné a dnes 

slouţí jako muzeum a informační středisko. Krom schopnosti nabídnout 

návštěvníkovi na poţádání ucelený přehled informací o poţadované památce se 

aktivně zapojuje do pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí 

spojených s návštěvou přehrady, čímţ se zvýší návštěvnost této památky. Přesná 

návštěvnost této památky se však určit nedá a to z důvodu, ţe neexistuje ţádný 

monitoring např. prodej vstupenek. Památka je volně přístupná komukoliv ve 

všech ročních období. Mezi další navštěvovanou a pro návštěvníky atraktivní 

památkou je větrný mlýn v Jindřichovicích pod Smrkem. Návštěva toho mlýnu je 

spojena s návštěvou ţijícího skanzenu, kde můţe návštěvník vidět ţivot 

venkovského ţivota před revolucí, stavby lidové architektury apod. Nejvyšší počet 

návštěvníku je zde na jaře a v létě a jejich počet sahá dle získaných informací 

přibliţně aţ k šesti tisícům ročně. 
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Do další skupiny popsaných objektů patří viadukt ve Smrţovce a viadukt 

v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Tyto objekty jsou v dobrém stavu a slouţí 

k účelu, ke kterému byly postaveny. 

Továrna na koberce spolu s největším symbolem toho objektu, 

vodárenské a zauhlovací věţe ve Vratislavicích jsou dokladem o historickém 

vývoji a tvůrčí schopnosti lidstva. Především vodárenská a zauhlovací věţ by 

mohla být nástrojem k nárůstu turistů. Bohuţel je v současné době zcela uzavřena 

a veřejnosti nepřístupná, návštěvnost je tedy nulová. Propagace této památky 

není dostatečná, informace o ní těţko získatelné. V současné době by byla asi 

jedinou záchranou této památky její zapsání Národním památkovým ústavem na 

seznam Technických a kulturních památek. 

Rychnovská továrna neslouţí továrenskému účelu. Některé její prostory 

jsou však vyuţívány jako sklady nebo dílny. Návštěvnost a zájem o tuto 

technickou stavbu je nulový.  

Trať mezi Tanvaldem a Harachovem vyuţije několik pravidelných 

cestujících a uţ ani nevnímají, ţe projíţdí po technickém skvostu. Tato trať je 

pravidelným cílem pro obdivovatele ţeleznic, netrpí nedostatkem cestujících a to 

z důvodu turisticky atraktivní oblasti. Pro přepravu ji nevyuţívají jen místní, ale 

také návštěvníci této oblasti. 

Poslední popsanou památkou této práce, o které  v rozboru návštěvnosti 

nebyla zmínka, je stavba, která proslavila Smrţovku nejen u nás, ale i v zahraničí. 

Je to sáňkařská dráha. Tato památka dodnes slouţí účelu, kterému byla 

postavena tzn., jako závodiště a pro tréninky sportovců. Krom závodníků, však 

sáňkařskou dráhu dle poskytnutých informací na informačním centru ve Smrţovce  

navštíví i spousta  fanoušků tohoto sportu a to jak domácích, tak i zahraničních. 
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4. 1 Vyhodnocení formou SWOT analýzy 

Silné stránky Slabé stránky 

Pestrá průmyslová historie 

Velké mnoţství turistů 

Blízkost hranic 

Dostatečná kapacita ubytovacích zařízení 

Špatná údrţba památek 

Špatná propagace a nedostatečný zdroj 

informací 

Rozmary počasí 

Příleţitosti Ohroţení 

Zvýšený zájem o technické památky 

v období posledních let 

Školení pracovníků informačních center 

Zvýšení zájmu zahraničních turistů 

Moţnost čerpání dotací z EU 

Rychlé chátrání některých objektů, 

které můţe znamenat jejich zánik 

Nedostatek informací o památce 

Špatná spolupráce měst a obcí, 

nevyuţívání moţnosti dotací z EU 

 

Tabulka 1 : SWOT analýza [vlastní sestavení] 
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5. NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ TURISTICKÉ 
NÁVŠTĚVNOSTI 

V této kapitole je navrţeno několik návrhů pro zvýšení turistické 

návštěvnosti, které vznikly po návštěvě popsaných technických památek a po 

osobních konzultacích o této problematice s odborníky. Jsou zde uvedena moţná 

řešení, jak zatraktivnit oblast Jizerských hor v rámci dalšího rozvoje tak, aby se 

zde i nadále rozvíjel turistický ruch, především v oblasti technických památek. 

5.1 Obnova, rekonstrukce, údrţba a zpřístupnění technických 
památek 

Zamezení postupného chátrání opuštěných a nevyuţívaných objektů, ale i 

těch, které jsou v současné době vyuţívány. Jejich rekonstrukce a zpřístupnění 

pro veřejnost. Údrţba památek, která zamezí chátrání a tím zůstane atraktivní a 

pouţitelná jako zdroj sluţeb cestovního ruchu a přísunu turistů.   

5.2 Zapojení technických památek do sluţeb cestovního ruchu 

Spolupráce s cestovními kancelářemi, které by návštěvu daného objektu 

zařadily do svých nabízených produktů jako doplněk cesty nebo rekreačního 

pobytu s jiným zaměřením za účelem zvýšení zájmu o tyto památky. 

5.3 Spolupráce se školskými zařízeními 

Technické památky jsou dokladem historického vývoje společnosti, proto 

by měly být vyuţívány ke vzdělání studentů základních, středních i vysokých škol. 

Návrhem je zhotovení nabídky, obsahující návrh návštěvy technické památky 

popřípadě skupinu několika památek s odborným výkladem. Následné zaslání této 

nabídky do škol. 

5.4 Rozvoj informačních systémů 

Jeden z nejdůleţitějších faktorů vedoucích ke zvýšení zájmu veřejnosti.  

Bylo zjištěno, ţe některé informační systémy jsou schopny nabídnout 

návštěvníkovi ucelený přehled potřebných informací, tento systém bohuţel 

nefunguje všude. Příkladem je informovanost pracovníků v některých informačních 
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centrech, nedostatek propagačních materiálů k některým památkám a špatná 

komunikace prostřednictvím e-mailu s některými obecními úřady. Návrhem je 

upozornit na místní technické atraktivity za pomocí vydání obrázkových broţur 

s podrobnějším popisem památky a informací, zda je tato památka veřejnosti 

přístupná, prezentaci památky pomocí www stránek, upozorněním na památku 

pomocí medií, rozhlasu a tisku a v neposlední řadě zajistit odborné školení 

zaměstnanců informačních center, po kterém by byli schopni odborně a technicky 

zodpovědět na poţadované informace a tím zvýšit zájem o návštěvu památky. 

5.5 Zvýšená aktivita měst a obcí 

Podpora památky z rozpočtu obcí. Pořádání kulturních, společenských a 

sportovních akcí, vedoucích k přísunu návštěvníků, účelem těchto akcí by mělo 

být upozornění na poţadovanou památku. Propojení měst a obcí za účelem 

spolupráce v propagaci památek.  
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6. ZÁVĚR 
 

Cílem bakalářské práce mělo být zjištění návštěvnosti technických 

památek a navrhnutí způsobu, jakým by bylo moţné zvýšit zájem turistů o tyto 

památky. Z poznatků mé bakalářské práce vyplývá, ţe tato oblast je bohatá na 

technické památky, které mohou být vyuţívány jako produkt cestovního ruchu, ale 

i jako ukázka historického dokladu zručnosti a vynalézavosti našich předků. 

Mnohé z těchto památek uţ neexistují, protoţe nepřeţily lidský nezájem a boj 

s časem, které zapříčinily jejich zánik.  

Při vypracování bakalářské práce jsem se seznámila s oblastí Jizerských 

hor. Navštívila osobně několik technických i jiných památek. Prvním krokem 

k napsání bakalářské práce byl sběr tištěných informací, literatury a jejich 

následné studium a zároveň i ústní konzultace s odborníky zabývajících se 

oborem a problematikou týkající se technických památek. Po dokončení sběru dat 

jsem charakterizovala popisovanou a popsala jednotlivé, zvolené technické 

památky. Technické památky byly vybírány z dostupných zdrojů na internetu a 

z atlasu technických památek.    

Návštěvnost byla posuzovaná na základě informací poskytnutých na 

obecních úřadech a informačních centrech. Na základě místního šetření bylo 

zjištěno, ţe se v posledních letech zvýšil zájem veřejnosti o tyto objekty, proto by 

měla být těmto památkám věnována větší pozornost. 

V závěru bakalářské práce je vytvořen návrh, jakým způsobem by bylo 

moţné zvýšit zájem turistů o tyto památky. 
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