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Anotace 

V předložené práci jsou řešeny znalosti obyvatel Mostecka o technických 

památkách regionu. V první části je popisována historie osídlení Mostecka  

a historie města Most, zakončeno těžbou na Mostecku. V další části jsou popsány 

jednotlivé technické památky. Součástí této práce je dotazníkové šetření,  

jehož vyhodnocení je věnována celá kapitola. V dotazníkovém šetření  

se zjišťují znalosti technických památek, atraktivita či budoucí rozvoj památek. 

V závěru práce jsou tyto aspekty shrnuty a jsou doporučeny opatření ke zlepšení 

dané situace. 

 

Klíčová slova: technická památka, znalosti, mostecký region, obyvatelé 

Summary 

In the present thesis all knowledge of the population about technical 

monuments in the region of Most has been elaborated. The first part describes  

the history of settlement in the region of Most and the history of the city of Most 

culminating in start of mining at the area. The next section describes different 

technical monuments. Part of this thesis is a questionnaire whose the evaluation 

the entire chapter has been devoted. In the survey knowledge of technical 

monuments, places of interest and future development sites has been collected.  

In conclusion, these aspects are summarized and recommended measures  

to improve the situation.  
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1 ÚVOD  

Technické památky jsou v dnešní době velmi moderním cílem cestovního 

ruchu. Jedná se o památky, které jsou dokladem lidské činnosti, společenských 

rozdílů i postavení, v průběhu celé historie. Jejich atraktivita spočívá v tom,  

že návštěvníci mohou danou památku spatřit v původních prostorech  

či v samotném zařízení, kde se památka nachází a kde se používala. Někde, 

pokud to návštěvní řád dovoluje, si mohou některé předměty samy vyzkoušet  

či osahat. Pro návštěvníky je to tak více atraktivní a památky se pro poznávání 

mohou stát zábavnější.  

 Mostecký region je z hlediska technických památek velmi rozmanitý. 

Všechny památky jsou velice úzce spjaty s jeho historickým vývojem. Zdejší 

krajinu velmi ovlivnila těžba, jejímž dokladem jsou četné technické památky  

a zrekultivované oblasti, které jsem také přínosem pro místní cestovní ruch. 

 V první části je práce zaměřena na mostecký region. Nejdříve je určena 

poloha regionu, následuje stručná historie osídlení oblasti, historie města Most  

a těžba na Mostecku.  Další část je vymezena na technické památky, které byly 

předmětem dotazníkového šetření. U jednotlivých technických památek je stručná 

historie. Další část je určena samotnému dotazníkovému šetření, výsledky otázek 

jsou zpracovány do grafů. A následuje poslední část, kde jsou výsledky shrnuty.  

 Tato práce je zaměřena na znalosti obyvatel mosteckého regionu  

o zdejších technických památkách. Cílem této práce je zjistit, zda Mostečané 

technické památky znají, které by se dle jejich názorů měli dále rozvíjet, ale také, 

z kterých zdrojů se o technických památkách dozvídají. Součástí této bakalářské 

práce je dotazník, kde respondenti odpovídají na otázky, díky kterým se budou 

moci tyto otázky vyhodnotit.  
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2 MOST A JEHO OKOLÍ 

 Mostecký region se nachází v České Republice v Ústeckém kraji. Mostecko 

leží v severozápadních Čechách a skládá se z 26 obcí. Most je obcí s rozšířenou 

působností, dříve nazýváno okres, a sousedí se 3 většími městy: Chomutov, 

Louny a Teplice. Součástí Mostecka jsou Krušné hory, a ve směru na město 

Louny se rozkládá České středohoří. Největším tokem mosteckého regionu je řeka 

Bílina. Na Mostecku žije necelých 120 000 obyvatel [8,16,26].  

 

Obrázek 1 – Mostecký region [15] 

2.1 Historie osídlení mosteckého regionu 

 První lidé se na Mostecku objevili v době kamenné, v blízkosti bývalého 

Komořanského jezera. Lidé osidlovali písčité břehy řek či potoků,  

které se do jezera vlévali, i samotné břehy jezera. V době železné, přišli  

na Mostecké území Keltové, kteří byli národem vyspělejším, přinesli nové pracovní 

nástroje, především zemědělské. Následně od 1. tisíciletí přicházejí na Mostecko 

germánské kmeny a od 6. století n. l. přichází slovanský lid. Po příchodu Slovanů 

se rozvíjí zemědělská sídliště. Vesnice vznikají v blízkosti vodních toků,  

na vhodných plochách sloužící k výstavbě obydlí a na území s možností 

zemědělství. Ve 13. století se z Mostu stává největší královské město 

severozápadních Čech. V Krušných horách vznikají lánové vesnice,  

které jsou charakteristické podlouhlými tvary a jednotlivé pozemky jsou rozděleny. 

Nacházejí se podél komunikace a v blízkosti vodních toků [1].  

Od 2. poloviny 15. století probíhá na Mostecku urbanizační proces,  

kdy vznikají báňská města, především v Krušných horách. Tímto významným 

městem je Hora Svaté Kateřiny. V 18. století byla v Horním Litvínově založena 

manufaktura na výrobu sukna. Zemědělská ves se tak roku 1852 stává městem. 
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Rozvojem, kterým nejenom město Litvínov prochází, se odráží také na městském 

charakteru. V 19. století se vlivem průmyslu mění charakter měst i vsí, které byli 

původně zemědělského rázu. Města, především Most a Litvínov, museli čelit 

velkému demografickému problému, který byl s rozvojem průmyslu úzce spjatý. 

Stavěli se nové obytné domy a nově také patrové nájemní domy [1].  

V 19. století se na území Mostecka rozvíjí hlubinná těžba a ve 20. století 

vznikají i povrchové doly. Těžba velmi ovlivnila krajinu i demografický vývoj 

regionu[1].   

2.2 Historie města Most 

 První zmínky o městu Most pocházejí z 10. století, z Kosmovy kroniky.  

Přes Most vedla obchodní stezka, která spojovala Prahu s Freibergem. Velkou 

část Mostecka ovládal rod Hrabišiců, kteří nechali na vrchu Hněvin vybudovat tvrz. 

Ve 13. století přešel Most do majetku Přemyslovců, za jejichž vlády se stalo město 

královským. Také zde byla založena mincovna, která byla po mincovní reformě, 

roku 1300, převedena do Kutné Hory. Ve 14. století se město stavebně 

nerozšiřovalo, jen stavebně upravovalo a mělo dobré ekonomické předpoklady  

do budoucna. Za vlády Karla IV. a Václava IV. bylo město dáváno do zástavy 

míšenským markrabatům. V době husitských hnutí, byl Most protihusitský.  

Roku 1421 proběhlo tažení husitů na Most, ale neúspěšně. Roku 1459 byl 

uzavřen Chebský mír, díky kterému byl Most připojen zpět k Čechám. Během 

vlády Jagellonců, v 15. století, se Most mohl opět ekonomicky rozvíjet [5,17].  

 V 15. století přichází rozvoj rudného dolování, které se zaměřuje především  

na Krušné hory, a vznikají tak, nová báňská města. Most se následně stává 

důležitým obchodní a řemeslným střediskem. Roku 1515 zachvátil město Most 

největší požár, který zničil většinu města, několik lidí při něm zemřelo a mnoho 

dokumentů, vypovídajících o dějinách Mostu, shořelo. Po tomto neštěstí se začíná 

stavět nové město, ve slohu gotiky, obohacené o nové stavební techniky.  

Na obnovu města pomohla i jiná královská města, poskytnutím peněžních darů [5].  

 Během třicetileté války bylo město Most terčem útoků ze všech stran.  

Mnoho obyvatel z města odešlo, protože bylo poničené, zadlužené a ztratilo 



Karolína Píchová: Průzkum znalostí obyvatel Mostecka o technických památkách regionu 

2013  4 
 

většinu práv. Roku 1639 město obsadili Švédové, jejichž cílem byl hrad Hněvín, 

který také obsadili. Roku 1651 byl hrad Hněvín zbořen, aby nebyl předmětem 

dalších válečných tažení v budoucnu. Počet obyvatel se opět prudce snížil roku 

1680, kdy na území Mostecka pronikl mor [5,17].  

 V 18. století začal počet obyvatel opět stoupat. Řemeslná výroba byla 

nahrazována novými výrobními procesy a největší novinkou bylo založení 

manufaktury na výrobu sukna, roku 1715, v Horním Litvínově. Roku 1820 zachvátil 

Most opět velký ničivý požár. Za rozvojem průmyslu na Mostecku stálo 

vybudování sklárny roku 1867, na jejímž místě byl později postaven cukrovar. 

Následně začali vznikat porcelánky, pivovar, továrna na kuchyňské nádobí  

a jako jedna z prvních zde byla postavena elektrárna [5].  

 

Obrázek 2 - Manufaktura Litvínov [14] 

 Uhlí se začalo na Mostecku těžit v 1. polovině 19. století. Roku 1870 byla 

otevřena železniční trasa, která vedla z Ústí nad Labem do Chomutova,  

přes Most. První uhelná společnost na Mostecku byla založena roku 1871  

a prvním hlubinným dolem byl důl Anna. Koncem 19. století se mění složení 

obyvatelstva, přicházejí dělníci a horníci. Most tak čelí velkému nárůstu obyvatel  

a vystavují se patrové činžovní domy a staré se přestavují. Roku 1932 proběhla 

velká Mostecká stávka horníků, kteří protestovali proti propouštění i pracovním 

podmínkám. Roku 1938 byl Most začleněn do sudetské oblasti a byly zahájeny 

práce na výstavbu chemického Záluží [5].  

 Těžbě uhlí musel ustoupit Starý Most. Jeho likvidace probíhala v letech 

1967 – 1972 [6]. Byly vystavěny nové čtvrti pod Hněvínem, kde se nacházely 

stovky bytů, moderních a komfortně vybavených. Ze starého Mostu byl přemístěn 
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kostel, roku 1975.  Musela být vystavěna nová silnice – koridor, mezi městem 

Most a Litvínov, který slouží do dnes. Koryto řeky Bíliny bylo odkloněno. Stavěny 

byly také nové administrativní, obchodní i zábavné budovy, které jsou stále 

v provozu[1,5].  

Od 90. let 20. století jsou prováděny rekultivace dobývaných území, z nichž 

nejznámější jsou: Areál Benedikt, Autodrom, Hipodrom a další [1]. 

2.3 Těžba na Mostecku 

 V mosteckém regionu, se vyskytující hnědé uhlí, využívalo už v roce 1594. 

Roku 1871 byla založena první uhelná společnost na Mostecku a jmenovala  

se Mostecká společnost. Byla založena Vídeňskou směnečnou bankou a byla 

první akciovou společností v Rakousku – Uhersku, zabývající se těžbou hnědého 

uhlí vůbec [7].  

 Roku 1945 byl založen národní podnik Severočeské hnědouhelné doly, 

známé pod zkratkou SHD. Tato společnost měla sídlo v Mostě, ale roku 1992  

se společnost rozpadla. Doly Komořany, Doly Ležáky a Doly Hlubina prošly 

několika dalšími organizačními změnami, až roku 1993 vznikla akciová společnost 

Mostecká uhelná, která byla ještě několikrát transformována dle rozsahu 

podílnictví akcionářů či majitele [7].  

 Doly vznikaly v blízkosti měst a některé museli těžbě ustoupit, z tohoto 

důvodu zaniklo od 50. let 20. století celkem 31 obcí na Mostecku. Nejznámější  

je likvidace starého města Most a výstavba nového města, stejného názvu - Most. 

V té době jedno z nejmodernějších měst [6]. 

Obrázek 3 - Starý Most [18] 
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3 TECHNICKÉ PAMÁTKY 

Dle zákona č. 20/1987 Sb., Zákon o památkové péči, se kulturní památkou 

rozumí movité i nemovité věci, které jsou historickými doklady vývoje, způsobu  

a prostředí života dob minulých i současných. Mezi kulturní památky také patří 

projevy tvůrčích schopností. Památky mají historické, umělecké, technické  

a vědecké hodnoty [20].  

 Kulturní památky jsou prohlašovány Ministerstvem kultury České republiky 

a musí být uvedeny v seznamu kulturních památek ČR. Seznam památek 

spravuje Národní památkový ústav. Národní kulturní památky jsou schvalovány 

vládou ČR a také musejí být uvedeny v seznamu. U všech stanovených památek 

musí být uveden předmět ochrany [20]. 

 Technické památky mosteckého regionu jsou úzce spjaty s jeho historií. 

Před těžbou uhlí bylo Mostecko proslaveno, mimo jiné, textilním průmyslem. 

V Krušných horách probíhala těžba dřeva. A díky velkému přísunu obyvatelstva, 

do této oblasti, byla stavěna vodní díla, ale i nové obytné domy.  

 Předmětem dotazníkového šetření o znalosti technických památek 

Mostecka, byly: Flájský plavební kanál, rozhledna Jeřabina, vodní dílo Janov, 

obelisk manufaktury Litvínov, areál bývalé textilky v Šumné, Koldům a Technické 

podkrušnohorské muzeum. Jednotlivé umístění těchto památek, je k vidění  

na níže uvedené mapě [13].  

 

Obrázek 4 - Rozloha technických památek [13 - upraveno] 
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3.1 Flájský plavební kanál 

 Flájský plavební kanál se nachází u vodního díla Fláje v Krušných horách, 

nedaleko obce Český Jiřetín. Kanálem protéká Flájský potok. Výstavba Flájského 

plavebního kanálu, byla započata roku 1624 a dokončena roku 1629. Kanál dal 

vybudovat saský kurfiřt Johann Georg I [4]. 

 Flájský plavební kanál byl vystavěn k přepravě dřeva do Saské obce 

Clausnitz. Délka kanálu dosahovala téměř 20 km, jeho šířka se pohybovala mezi 

280 cm až 180 cm a hloubka 120 cm. Před Českým Jiřetínem byl kanál vytesán 

do skály. Výškový rozdíl, který kanál překonává je 150 m. Kanálem neprotékalo 

moc vody, a tak se pro zvýšení hladiny vody v kanále, využívalo vod z okolních 

rybníků [4,21]. 

 Činnost Flájského plavebního kanálu pro přepravu dřeva byla ukončena 

roku 1872. Od roku 1882 byla voda z kanálu využívána k pohánění strojů 

v továrně na lepenku v Českém Jiřetíně. Po uzavření továrny, už nebyl kanál 

využíván [4,21].  

 Flájský plavební kanál dostal své jméno podle obce, která se zde v období 

budování kanálu nacházela. Obec musela ustoupit výstavbě vodního díla Fláje, 

které zásobuje Mostecko pitnou vodou. Plavební kanál začínal za touto obcí,  

nyní ho můžeme spatřit až za přehradní hrází [4,21].  

Roku 2012 byl odstartován projekt na obnovu této technické památky.  

Na české straně spadá celý objekt pod ochranu podniku Lesy České republiky. 

Roku 2011 proběhlo první jednání mezi Lesy ČR a německou stranou.  

Obrázek 5 - Flájský plavební kanál [vlastní 2012] 
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Roku 2012 byl schválen projekt Cíl 3/ Ziel 3 na obnovu kanálu a vybudování nové 

naučné stezky, spojující Českou republiku a Německo [9]. 

3.2 Rozhledna Jeřabina 

 Rozhledna Jeřabina se nachází na stejnojmenném vrchu Jeřabina, který je 

vysoký 788 m. K rozhledně vede úzká pěší cesta od silnice, která spojuje Mníšek 

a Křižatky. Cesta leží 100 m od vyznačeného odpočívadla na silnici [24].  

 Rozhledna Jeřabina byla založena roku 1884, německým turistickým 

spolkem: „Verein zur Forderung turisticher und naturturisticher Zuveche  

im Erzgebire um böhmischen Mittelgebirge“. Rozhledna má kamenné základy,  

na kterých byla postavena dřevěná nástavba. V průběhu 20. let 20. století byla 

dřevěná část zničena, především povětrnostními podmínkami, častými a prudkými 

vichřicemi, a následně byl zbylý materiál rozkraden [24].  

Roku 1929 byla rozhledna obnovena, členy Spolku pro Krušnohoří. Během  

2. světové války sloužila německému vojsku, jako pozorovatelna. V dalších letech 

rozhledna pomalu chátrala a byla terčem vandalismu. Až do roku 2009 bylo 

k vidění pouze torzo rozhledny, čímž byly jen kamenné základy z roku 1884 [24].  

Obrázek 6 - Rozhledna Jeřabina [vlastní 2012] 
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 Roku 2009 byla zahájena obnova rozhledny, na které spolupracovalo 

několik organizací: Sportovní areál Klíny, Statutární město Most, United Energy  

a. s. a Emeran 1860, s. r. o.. Zrekonstruovaná rozhledna Jeřabina je k vidění  

od 18. června 2009 a její vzhled je inspirován podobou rozhledny z roku 1929 [24]. 

3.3 Vodní dílo Janov  

Vodní dílo Janov je vybudováno u obce Křižatky, na úbočí Krušných hor  

asi 3 km od města Litvínov. Přehrada byla vybudována pod soutokem potoka 

Loupnice a Klínského potoka. Stavba přehrady Janov byla plánována  

pro zásobení Mostecka pitnou vodou, kvůli velkému nárůstu obyvatelstva. Projekt 

na přehradu byl roku 1908 zadán Robertu Weyrachovi. Roku 1911 byla stavba 

započata a roku 1914 dokončena [3].  

 Roku 1914, kdy byla nádrž uvedena do zkušebního provozu, ale byly 

zjištěny průsaky vody na levém břehu. Průsaky se sanovaly injektážemi 

cementovým mlékem. Hloubka injektáží se pohybovala v rozmezí mezi  

16 – 33 metry. Průsak vody, se snížil o necelých 72% [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 - Vodní dílo Janov [vlastní 2012] 
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 Přehrada je postavena z lomového kamene, je tedy zděná, a tížní. Hráz  

má vyklenutí, o poloměru 250 m, proti vodě. Jedná se o nejvyšší zděnou přehradu 

v České Republice, protože výška hráze nad terénem dosahuje 45,45 m. Koruna 

přehrady se nachází ve výšce 493,52 m, délka koruny hráze je dlouhá 225m  

a šířka hráze je 4,5m. Hodnota celkové zatopené plochy v přehradě je 10,08 ha  

a objem nádrže je 1 670 mil. km3 [23].  

 Roku 2003 byla na přehradě zahájena generální oprava. Předmětem 

opravy bylo zajištění celého vodního díla, opravy spárů mezi kameny,  

nebo přístupové cesty. Nyní je nádrž částečně napuštěna [23].  

 Hráz ani komunikace nejsou volně přístupné. Přehrada Janov, byla díky své 

unikátnosti, roku 1958 zapsána na seznam kulturních památek České Republiky 

[19]. 

3.4 Obelisk manufaktury Litvínov 

Obec Litvínov byla velmi významná díky textilní manufaktuře, kterou zde 

založil Jan Josef z Valdštejna. Textilní manufaktura byla vystavěna roku 1715  

a tehdy se jednalo o největší manufakturu. Manufaktura byla určena pro výrobu 

sukna [3].  

Manufakturní areál, který dominoval celé obci, byl vystavěn v letech  

1715 – 1732. Proces výroby sukna obsahoval např.: praní, čištění, česání, 

předení, tkaní, barvení, lisování sukna a další. Vše bylo koncentrováno 

v manufaktuře a rozděleno do 45 dílčích úkonů. V 1. polovině 18. století zde bylo 

zaměstnáno 400 pracovníků a za prací, se sjížděli také lidé z okolních států. 

Manufaktura byla velkým přínosem pro rozvoj města Litvínov [3].  

Většina objektů již není dochovaná, některé se přestavěli a jiné byly 

zbourány. Až do roku 1976 byl objekt předmětem památkové ochrany, ale ta byla, 

právě roku 1976, zrušena [3,11].  

Obelisk, který se nyní nachází u zámku na náměstí Míru v Litvínově,  

byl vystaven před manufakturou na oslavu 100tého výročí od založení 

manufaktury na výrobu sukna [3].  
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Obelisk je čtyřboký, skládá se z kvádrů a je položen na čtverhranném 

podstavci, který má rozměry 171 x 171 cm. Na stranách byly také německé 

nápisy, které byly roku 1945 vysekány [3]. Na římse nalezneme nápis:  

„Tento památník byl postaven v roce 1815 k oslavě stého výročí zřízení první 

manufaktury na sukno v Litvínově. Obnoveno v roce 1960 péčí n. p. Rico závod 

Litvínov Šumná.“  

 Obelisk byl roku 1958 zapsán na seznam kulturních památek České 

Republiky [19]. 

3.5 Areál bývalé textilky v Šumné 

 Roku 1848 došlo k rozvoji bavlnářského průmyslu na Liberecku, což 

způsobilo zánik Litvínovské manufaktury, roku 1867. Na Mostecku a Litvínovsku 

tak začaly vznikat nové textilní továrny zpracovávající bavlnu.  Jednou 

z nejvýznamnějších byla textilka majitelů Augustina Wilhelma Marbacha 

a Konráda Rieckena, která se nacházela v Litvínově Šumné. Továrna byla 

založena roku 1829. Pod názvem Marbach & Riecken továrna vyráběla do roku 

1945. Po znárodnění roku 1948 byla textilka přejmenována na Rico.  

Textilní továrna již není v provozu, provoz byl ukončen roku 2006, areál se nyní 

pronajímá [1,11].  

 U areálu textilní továrny si nechal vystavět vilu syn Konráda Rieckena, 

Heinrich Riecken. Budova vily nebyla původní, a tak roku 1897 prováděl přestavbu 

Obrázek 8 - Obelisk manufaktury Litvínov [27]  
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místní stavitel Franz Nuska.  Větší přestavbu prováděl roku 1910 Adolf Schwarzer. 

Od roku 1910 se stav vily nijak významně nezměnil a je k vidění dodnes [25].  

3.6 Koldům 

 Kolektivní dům neboli Koldům se nachází v Litvínově, podél silnice Lom – 

Litvínov. Koldům je moderní stavbou z období po 2. světové válce. Objekt byl 

vystavěn v letech 1947 – 1958. Projekt navrhli E. Linhart a V. Hilský. Objekt je  

od roku 1958 zapsán v seznamu kulturních památek ČR [10,19].  

 Celý objekt má nepravidelný půdorys. Koldům je tvořen střední budovou,  

která se nachází mezi dvěma zalomenými křídly a vzájemně je propojuje. Křídla 

mají 13 pater, a nachází se v nich suterén, nebytové prostory a byty. Byty jsou 

Obrázek 9 - Textilní továrna Marbach & Riecken [11] 

Obrázek 10 – Koldům [12] 
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jednopokojové a dvoupokojové, zvláštností jsou mezonetové byty (dvoupatrové), 

které nejsou tak běžné. Budova uprostřed je tvořena 7 patry, původně zde měly 

být společenské místnosti: jídelna, prádelna, jesle, obchody, nebo internát. Nyní  

je v prostřední budově hotel a restaurace [10].  

 Výjimečností Koldomu není pouze architektonická budova, ale také okolní 

prostředí, které je jeho součástí. V areálu nalezneme koupaliště, venkovní 

sportovní kurty i sportovní halu [10].  

3.7 Technické podkrušnohorské muzeum 

 Technické podkrušnohorské muzeum vzniklo v roce 2003 na území již 

zaniklého dolu Julius III. Muzeum se nachází za bývalou obcí Kopisty, která ležela 

nedaleko od frekventované silnice Most – Litvínov. Obec Kopisty musela ustoupit 

těžbě v letech 1974 – 1979, především kvůli postupu Dolu Ležáky [6,22].  

 Důl Julius III byl uveden do provozu roku 1884. Ale již roku 1881 byla 

zahájena výstavba provozních budov a následně roku 1882 byly hloubeny jámy, 

jak těžní, tak i vodní. U dolu se nacházela železniční vlečka, která vedla  

až na Mostecké nádraží. Roku 1884 byl do provozu zabudován parní těžní stroj, 

který je zachovalý jako památka v Technickém podkrušnohorském muzeu. Provoz 

Obrázek 11 - Důl Julius III [vlastní 2011] 
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na dole Julius III byl ukončen v 1. polovině 90. let 20. století, protože už byl 

vyuhlen [28].  

 Cílem muzea je přiblížit problematiku povrchového i hlubinného dolování 

v Severočeské hnědouhelné pánvi. Využívání i zpracovávání uhlí, ale také různé 

zvyky a tradice spojené s hornictvím. V muzeu je simulovaná hlubinná štola a jsou 

zde k vidění expozice báňského záchranářství, důlní dopravy, svítilen, chemických 

pomůcek, model šachty a dělnické kolonie Humbolt II., ale i historických fotografií 

a dalších. Návštěvníci zde také navštíví strojovnu a mohou vidět těžní věž [22].  

 Část bývalého dolu Julius III je prohlášena kulturní památkou, konkrétně 

jsou to: jámové budovy, těžní věž, těžní věž vodní jámy, kotelna, strojovna, oběh 

vozů, torzo komína, Thomsovy zdvojené pomocné výtahy a 2 objekty kolonie [19]. 
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4 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit znalosti obyvatel mosteckého 

regionu o zdejších technických památkách. Do dotazníkového šetření bylo 

vybráno 7 technických památek z různých odvětví na Mostecku. Jednalo se o tyto 

památky: Flájský plavební kanál, rozhledna Jeřabina, areál bývalé textilky 

v Šumné, vodní dílo Janov, Koldům, důl Julius III – Technické podkrušnohorské 

muzeum a obelisk manufaktury Litvínov. Výstupem dotazníkového šetření  

je zjištění nejznámější a nejatraktivnější technické památky a naopak památka, 

která by se, dle názoru respondentů, měla ještě dále rozvíjet. Dalším výstupem  

je zjištění, ze kterého informačního zdroje se o technických památkách lidé 

nejčastěji dovídají a zda si myslí, že by měl být v mosteckém regionu více rozvíjen 

cestovní ruch v oblasti technických památek.   

Dotazník – viz příloha č.1, je složen z 10 otázek, a rozdělen do 2 částí. 

V první části, se prostřednictvím 3 obsahových otázek zjišťují osobní informace  

o samotném respondentovi. Je dotazován věk, pohlaví a nejvyšší dosažené 

vzdělání respondenta. Druhá část se skládá ze 7 otázek uzavřených, z toho  

2 otázky jsou dichotomické. Jednoznačnost dichotomické otázky byla zvolena pro 

zjištění, zda respondenti navštěvují technické památky Mostecka, a jaká je četnost 

těchto návštěv. Ve zbývajících otázkách druhé části respondenti zaškrtávali, které 

vybrané technické památky znají, ze  kterých zdrojů, se o technických památkách 

mosteckého regionu, dozvídají. Jedna z otázek zjišťuje, zda si respondenti myslí, 

že by se měl více rozvíjet cestovní ruch technických památek na Mostecku.  

U 9. a 10. otázky dotazníku, měli respondenti vždy zvolit 2 technické památky  

z nabídky. Nejdříve měli ze 7 uvedených technických památek vybrat  

2 nejatraktivnější a v poslední otázce, měli vybrat 2 památky, které by se podle 

jejich názoru, měly dále rozvíjet. 

Dotazník byl mezi respondenty distribuován prostřednictvím webové 

stránky mojeanketa.cz, e-maily ale i osobním předáním vytištěných dotazníků. 

Výsledky všech vyplněných dotazníků byly zaznamenávány do připravené tabulky 

a zpracovány v programu Microsoft Excel. Dotazník byl zveřejněn 25. března 2013 
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a 15. dubna 2013 bylo ukončeno dotazníkové šetření. Dotazníkové šetření tedy 

trvalo 22 dní.  

 V dotazníkovém šetření bylo vybráno celkem 103 dotazníků, z nichž bylo  

22 špatně vyplněných. Jednalo se především o otázky č. 9 a č. 10,  

kde respondenti špatně pochopili zadání. Měli být vybrány vždy 2 technické 

památky z daného výběru, a zaškrtaných odpovědí bylo více jak 2, nebo pouze 1. 

Po vyřazení neplatných dotazníků, je předmětem průzkumu celkem 81 dotazníků.  

 V první části se zjišťovaly informace o respondentech: pohlaví, věková 

kategorie a nejvyšší dosažené vzdělání.  

V grafu 1 je znázorněno, kolik se průzkumu zúčastnilo žen a kolik mužů. 

Žen bylo 54% a mužů 46%. Z celkových 81 dotazovaných, bylo tedy 44 žen  

a 37 mužů. Z uvedených informací tedy vyplývá, že průzkumu se zúčastnilo více 

žen.  

V grafu 2 jsou znázorněny věkové kategorie. Věk je rozdělen do 4 skupin:  

do 20 let, 21 – 40 let, 41 – 60 let, 61 let a více. Průzkumu se zúčastnilo nejvíce lidí 

ve věku 21 – 40 let, bylo to celkem 44 jedinců. Druhou početnější skupinou byla 

věková kategorie do 20 let, kterých bylo 18, a naopak nejméně obsáhlou věkovou 

kategorií byla skupina 61 let a více, do které spadalo 8 dotazovaných.  

Muž 
46% 

Žena 
54% 

Pohlaví 

Obrázek 12 - Graf 1 [vlastní 2013] 
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Základní 
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zkouškou 

59% 

Vysokoškolské 
11% 

Dosažené nejvyšší vzdělání 

 Ve třetí otázce se zjišťovalo vzdělání respondentů. Tato otázka byla 

rozdělena na 5 kategorií: základní, vyučen – výuční list, vyučen – maturitní 

zkouška, středoškolské s maturitní zkouškou a vysokoškolské. Nejvíce 

dotazovaných, více jak polovina – 59%, má dokončeno středoškolské vzdělání 

zakončené maturitní zkouškou. Celkem je to 48 osob ze všech dotazovaných. 

Pokud bychom pominuli kategorii vyučený s maturitou, která měla nejmenší 

zastoupení, tak vysokoškolské vzdělání má jen 11%, což je z dotazovaných, 9 lidí. 

V grafu 3 jsou procentuálně znázorněny jednotlivé kategorie. 

 

 

 

 

 

 

 

do 20 let 
22% 

21 - 40 let 
54% 

41 - 60 let 
14% 

61 a více 
10% 

Věková kategorie respondenta 

Obrázek 13 - Graf 2 [vlastní 2013] 

Obrázek 14 - Graf 3 [vlastní 2013] 
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V druhém bloku dotazníku, kde se zjišťovali konkrétní informace,  

je 7 otázek. Znalost technických památek je předmětem otázky č. 4. Otázka zněla: 

Které z uvedených technických památek znáte? Respondenti vybírali  

ze 7 možností, přičemž zaškrtávali všechny technické památky, které znají.  

Památky, které byly vybrány, se v jednotlivých dotaznících lišili. Často byl 

různý i počet známých památek. U 15 dotazníků, poměrně velkého množství,  

byla vyplněna pouze jedna kolonka, tedy znalost pouze jedné technické památky 

z výběru. Všechny technické památky znalo pouze 5 osob ze všech  

81 dotazovaných.  

Podle průzkumu je nejznámější technickou památkou Koldům. Není  

se čemu divit, Koldům byl a je pozoruhodnou stavbou v Litvínově s velkým 

množstvím bytových prostor. U mladších obyvatel k jeho popularitě jistě připívá 

okolí areál, v kterém se nachází Litvínovské koupaliště, ale i sportoviště. Koldům 

je znám u 65 respondentů.  

Druhou nejznámější památkou je Flájský plavební kanál, který je znám  

i díky přehradě Fláje, která se u něho nachází. V dotazníku ho uvedlo celkem  

48 respondentů, což je více jak polovina z dotazovaných. Podobné množství, 

získalo také Vodní dílo Janov, který zná 44 respondentů, což je také více  

jak polovina. Vodní dílo Janov se umístilo na 3 příčce. 

48 

30 

25 

44 

65 

36 

25 

Flájský plavební kanál 

Rozhledna Jeřabina 

Areál bývalé textilky v Šumné 

Vodní dílo Janov 

Koldům 

Důl Julius III - Technické podkrušnohorské … 

Obelisk manufaktury Litvínov 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Znalost technických památek 

Obrázek 15 - Graf 4 [vlastní 2013] 
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Podkrušnohorské technické muzeum se umístilo až na místě 4. Je známé  

u méně jak poloviny dotazovaných, celkem u 36. Muzeu určitě nepřispívá fakt,  

že leží na méně atraktivním místě a je relativně nové. Třetina respondentů zná 

rozhlednu Jeřabinu, a méně jak třetina zná obelisk manufaktury v Litvínově a areál 

bývalé textilky v Šumné. Obelisk i textilka byly známé u stejného množství 

respondentů a umístili se tak na posledním místě. 

 Další zjišťovanou informací byly zdroje, z kterých se o technických 

památkách dozvídají. Dotazující měli možnost zvolit více odpovědí. Dvě odpovědi,  

s téměř jednoznačným počtem byli, rodina a přátelé. Dělil je pouze bod. Zdrojem 

informací, z kterých se nejčastěji v mosteckém regionu dozvídají lidé  

o technických památkách, je rodina, s počtem 49 respondentů. Hned v závěsu 

jsou přátelé, od kterých se o památkách dozvídá 48 respondentů. V nepříliš 

těsném závěsu, ale přesto vysokým počtem, je zdrojem informací internet a škola. 

Nejméně informací o Mosteckých technických památkách, se podle dotazových, 

dozvídají z televize, od kolegů z práce a rádia. Jen 8 lidí odpovědělo,  

že se dozvídají o památkách z rádia, to se umístilo na posledním místě.  

 

Obrázek 16 - Graf 5 [vlastní 2013]  
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 V další otázce se zjišťovala jednoznačná odpověď, ano nebo ne. Otázka 

zněla: Navštěvujete technické památky Mostecka? Výsledek byl celkem 

překvapivý, protože byl téměř nerozdílný. Ne, odpovědělo 51% a ano odpovědělo 

49%. Z celkového počtu dotazovaných tedy 41 respondentů nenavštěvuje 

technické památky Mostecka.  

 Z výsledků 6. otázky se odvíjeli také odpovědi v otázce sedmé. Zjišťovalo 

se, jak často obyvatelé mosteckého regionu navštěvují technické památky.  

Na výběr bylo ze 4 odpovědí: měsíčně, čtvrtletně, pololetně, jednou za rok a déle. 

Jak bylo již zmíněno, odpovědi se odvíjeli od předchozí otázky. Jednou za rok  

a déle byla nejčastější odpověď – 67%.  

 Respondenti, kteří navštěvují častěji technické památky na Mostecku, bylo 

celkem 27, zbylých 33% ze všech vybraných dotazníků. Do této kategorie spadají 

všichni respondenti, kteří odpověděli, že technické památky Mostecka navštěvují 

měsíčně, čtvrtletně nebo pololetně.  

Výsledky nejsou zas tak špatné, pokud v otázce číslo 6 odpovědělo  

40 respondentů, že technické památky navštěvují, a v otázce číslo 7 navštěvuje 

častěji památky 27 respondentů, tak se jedná o více jak polovinu respondentů, 

kteří technické památky navštěvují. Z uvedeného průzkumu by tedy vyplývalo,  

Ano 
49% Ne 

51% 

Navštěvujete technické 
památky Mostecka 

Obrázek 17 - Graf 6 [vlastní 2013] 
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že obyvatelé Mostecka, kteří mají zájem o tyto památky, navštěvují je také 

pravidelně.  

 

 V pořadí 8 otázkou se zjišťovalo, zda si obyvatelé mosteckého regionu 

myslí, že by se měl více rozvíjet cestovní ruch v oblasti technických památek. 

Respondenti měli na výběr ze 2 možností, ano nebo ne. Téměř jednoznačně zněla 

odpověď ano. Odpovědělo tak celých 90%, což je 73 respondentů.  

 

Měsíčně  
5% Čtvrtletně 

10% 

Pololetně 
18% 

Jednou za rok 
a déle 
67% 

Jak často navštěvujete technické památky 

Obrázek 18 - Graf 7 [vlastní 2013] 
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Obrázek 19 – Graf 8 [vlastní 2013] 
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Výsledky: atraktivní technické památky 

Z uvedené otázky a jednoznačných odpovědí vyplývá, že cestovní ruch 

v oblasti technických památek není tak podporován, jak by měl být. Pokud  

si většina, téměř všichni, myslí, že by měl být více rozvíjen cestovní ruch,  

tak to znamená, že jeho propagace a podpora není na Mostecku, tak výrazná.  

Předposlední otázka, číslo 9, byla zaměřena na hledání nejatraktivnější 

technické památky. Respondenti měli pokaždé vybrat 2 památky z uvedeného 

seznamu. Odpovědi se často lišili, jak také napovídají výsledky. Jednoznačně  

je pro obyvatele mosteckého regionu nejatraktivnější Flájský plavební kanál, který 

vybralo celkem 42 respondentů. Byl vybrán polovinou dotazujících.  

Mezi druhou a třetí nejatraktivnější památkou je rozdíl jen jednoho 

respondenta. To znamená, že rozhlednu Jeřabinu a Technické podkrušnohorské 

muzeum, také považují dotazující za velice atraktivní, vybralo je 33  

a 32 respondentů. Tyto památky vybrala více jak třetina dotazujících. Těsně 

v závěsu je jako čtvrtá atraktivní památka vodní dílo Janov. Na vodním díle Janov, 

se shodlo 27 respondentů.  

Méně atraktivní je podle dotazovaných Koldům, který se zdá atraktivní  

jen 19 lidem. Koldům se nijak výrazně neliší od staveb, které v dnešní době 

vznikají, a tak se pro většinu obyvatel nezdá být tak výjimečný, jak ve své podstatě 

Obrázek 20 - Graf 9 [vlastní 2013] 
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je. Lidé ho znají, jak je vidět v odpovědích otázky číslo 4, ale nepovažují  

ho za atraktivní technickou památku.  

Na posledních 2 místech je obelisk manufaktury v Litvínově a areál bývalé 

textilky Marbach & Riecken. Obelisk se nachází u centra města v Litvínově, 

ačkoliv je na frekventovaném místě, za atraktivní ho považuje pouze  

6 dotazujících. Areál bývalé textilky se nachází v Šumné, ačkoliv to není daleko 

z města, objekt je zchátralý a jeho prostory slouží k pronájmu. Rieckenova vila 

není přístupná. Nejspíše právě díky těmto aspektům se areál bývalé textilky 

umístil na posledním místě a jako atraktivní technickou památku ho vybrali pouze 

3 respondenti.  

Otázka zakončující dotazník, číslo 10, byla zaměřena na poznání,  

které památky by se měli více rozvíjet, podle respondentů. V této otázce měly být 

vybrány dvě technické památky, jako u předchozí 9 otázky. Na výběr bylo  

ze 7 výše uvedených technických památek. Výsledky z této otázky by se mohly 

zařadit do dvou kategorií, protože výsledky u každé z nich, byly téměř stejné.  

Obrázek 21 - Graf 10 [vlastní 2013] 
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Do první kategorie spadají 4 technické památky, které by se měli podle 

třetiny respondentů dále vyvíjet, jsou to: Flájský plavební kanál, areál bývalé 

textilky v Šumné, Koldům a Technické podkrušnohorské muzeum. Z hlediska 

návštěvníka technických památek, jsou všechny tyto vybrané památky velice 

zajímavé. Všechny tyto památky jsou úzce spjaty s vývojem a historií mosteckého 

regionu. Jak nastínily výsledky průzkumu, měli by se tyto technické památky dále 

rozvíjet, aby byli pro případné návštěvníky více zajímavé.  

Do druhé kategorie spadají 3 technické památky, dle názoru respondentů 

tedy nemusejí být dále rozvíjeny. Jedná se o tyto památky: obelisk manufaktury 

v Litvínově, rozhledna Jeřabina a vodní dílo Janov. U rozhledny Jeřabiny  

je to na místě, protože je nově zrekonstruovaná. Vodní dílo Janov je také 

v rekonstrukci.  
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5 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 
 

 Vyhodnocením dotazníkového šetření bylo zjištěno, že nejznámější 

technickou památkou Mostecka, podle respondentů, je Koldům. Nezařadili  

ho mezi nejatraktivnější památky, ale umístil se zhruba v polovině všech 

vybraných památek. Respondenti vybrali Koldům jako druhou památku,  

která by se měla více rozvíjet, z tohoto zjištění tedy vyplývá, že pokud by se 

Koldům dále vyvíjel, např. zrekonstruoval a stal se tak zajímavější památkou, mohl 

by být pro návštěvníky atraktivnější.  

 Flájský plavební kanál byl vybrán jako nejatraktivnější technická památka 

ze všech. Zároveň byl ale první na seznamu dále rozvíjejících se památek. 

Z uvedeného průzkumu tedy vyplývá, že Flájský plavební kanál je známý  

a pro návštěvníky také velmi atraktivní, ale měl by se dále rozvíjet. V nynější době  

u kanálu vzniká nová turistická a poznávací stezka, takže cíl této obnovy, jak má 

také v názvu, bude jistě splněn. Podle provedeného průzkumu je také jasné,  

že to bylo potřeba, protože stav, v jakém se některé úseky nacházejí – poničené 

cesty, není přívětivý pro cestovní ruch.  

 Zajímavé výsledky jsou u Technického podkrušnohorského muzea. Téměř 

stejné množství respondentů, kteří muzeum znají si rovněž myslí, že tato 

technická památka, je atraktivní. Stejný počet respondentů si myslí, že by se mělo 

muzeum více rozvíjet. Je třeba podotknout, že je zvláštní, že ačkoliv jde  

o muzeum, je znám u necelé poloviny dotazovaných.  

 Nejméně atraktivní technickou památkou, umístila se na posledním místě, 

je areál bývalé textilky v Šumné. Areál zná 25 respondentů, ale 30 respondentů  

si myslí, že by se měla více rozvíjet. Z tohoto výsledku je jasné, že i lidé,  

kteří danou památku přímo neznají, tak by se rádi o památce něco dozvěděli,  

a proto by se měl podporovat její další rozvoj.  

 Rozhledna Jeřabina byla na škále známosti až pátou nejznámější 

památkou, a proto je překvapivé, že ji respondenti označili jako druhou 

nejatraktivnější technickou památkou ze všech uvedených. Rozhledna je nově 
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zrekonstruovaná, a tak není divu, že podle respondentů, by se nemusela dále 

rozvíjet, v této kategorii se umístila na místě předposledním.  

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že vodní dílo Janov zná  

44 respondentů a atraktivní připadá pouze 27 respondentům. Jen 15 lidí si myslí, 

že by se dílo mělo dále rozvíjet. Vodní dílo Janov, ačkoliv si to nezaslouží, se stalo 

šedou myškou průzkumu. Podle uvedených výsledků není tato technická památka 

pro návštěvníky tolik zajímavá a neměla by se dále rozvíjet. Zde je třeba 

podotknout, že na známosti té či oné technické památky má největší podíl její 

propagace. Vzhledem ke skutečnosti, že ani v Litvínově, který leží v bezprostřední 

blízkosti přehrady Janov, není jediný poutač, směrovka či jiné označení, není 

překvapením zjištění, že široká veřejnost o této technické památce neví. 

Všechna poslední místa obsadil obelisk manufaktury v Litvínově. Zná  

ho necelá třetina všech respondentů. Jen 6 lidí si myslí, že je atraktivní a 9 lidí  

si myslí, že by měl být obelisk dále rozvíjen. Před zahájením tohoto průzkumu  

se předpokládalo, že obelisk bude znát více lidí. Leží téměř ve středu města  

a je velmi úzce spjat s historií města Litvínov. Obelisk není atraktivní podívanou, 

protože kromě obelisku a nápisu u něho nic není, ve výběru bylo mnoho 

atraktivnějších památek, proto byl takový výsledek víceméně očekáván.    

Nečekané výsledky poskytla otázka číslo 6, která zjišťovala, zda obyvatelé 

mosteckého regionu navštěvují zdejší technické památky. Méně lidí památky 

navštěvuje, i když se jednalo o rozdíl pouze jednoho respondenta. Pozoruhodný je 

ovšem výsledek u otázky, zda by se měl na Mostecku více rozvíjet cestovní ruch 

v oblasti technických památek, kde si téměř všichni – 90%, všech dotazovaných 

myslí, že by se měl rozvíjet. Z uvedených dat vyplývá, že ačkoliv polovina 

nenavštěvuje technické památky, tak si téměř všichni myslí, že by cestovní ruch 

v této oblasti měl více rozvíjen a být podporován.  
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6 ZÁVĚR 

 Technické památky Mostecka jsou důležitou součástí regionu, kterou 

vnímají všichni jeho obyvatelé. Všeobecná znalost památek je celkem uspokojivá, 

ale vždy by mohla být lepší. Kdyby byly památky více podporovány ze stran měst, 

či škol, jejich popularita by vzrostla a stali by se vyhledávanějšími turistickými cíly 

a tím pádem také známější.  

V mosteckém regionu se informovanost o technických památkách nejčastěji 

předává v rodinném kruhu a rozšiřuje se mezi přátele. Školy a internet jsou velkým 

zdrojem informací o technických památkách v regionu, a obyvatelé si jsou těchto 

zdrojů vědomi. Naopak, téměř žádnou informovanost nepřináší obyvatelům 

Mostecka televizní vysílání či rádio. Určitě by bylo na místě, se nad tímto 

aspektem zamyslet a případně vytvořit alespoň radiovou relaci, která  

by se technickým památkám věnovala či vytvářela ankety. Město by ve spolupráci 

s médii mohlo pořádat naučné výlety nebo vytvářet speciální brožury věnujícím  

se technickým památkám, které by byly umístěny na frekventovaných místech. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že ačkoliv technické památky nejsou 

nejnavštěvovanějšími turistickými cíly na Mostecku, obyvatelé si myslí, že cestovní 

ruch v této oblasti by měl být více rozvíjen. Z těchto výsledků je jasné,  

že toto odvětví cestovního ruchu není na Mostecku tolik podporováno.  

Obyvatelé mosteckého regionu vybírali nejatraktivnější technickou památku. 

Ve výsledcích byly památky celkem vyrovnané a to jen svědčí o faktu,  

že Mostecko má co nabídnout a čím se reprezentovat. Samozřejmě, že některé 

památky se musejí dále rozvíjet, což bylo v dotazníku také dotazováno,  

ale při splnění přání obyvatel Mostecka, těch, kteří se o tyto památky zajímají a ví, 

v jakém jsou stavu, se dá předpokládat příliv nových návštěvníků planoucích  

po poznání těchto památek. A to především díky věrným zdrojům v šíření 

informací - přátelům.  

Za zmínku by jistě stál areál bývalé textilky v Šumné. Jde o továrnu, která 

měla pro rozvoj města Litvínov celkem velký význam, hned po manufaktuře. Areál, 

v němž se továrna nachází, je zchátralý a nyní je využíván k pronájmu. Areál  

by se mohl zrekonstruovat a do budoucna sloužit jako muzeum bavlnářské výroby 
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v Krušnohoří. Prostory k tomu jsou. Velké sály by mohly být využívány  

jako galerie. Součástí areálu je Rieckenova vila, která také dokladuje určitý 

kulturní vývoj, a nejen díky vybavení, které se v ní nacházelo, by mohla být 

součástí prohlídky. Minulost těchto objektů je velmi úzce spjata,  

a proto by se neměly dělit. 

Všechny vybrané technické památky mosteckého regionu jsou celkem 

známé, nicméně žádná památka není 100% známá u všech. Město Most by mělo 

část prostředků uvolnit také do propagace technických památek. Jedná  

se o odvětví, v kterém se lidé dozvědí něco nového, nebo u kterého si mohou 

odpočinout. U většiny se tak děje, příkladem může být zrekonstruovaná rozhledna 

Jeřabina, Flájský plavební kanál či Technické podkrušnohorské muzeum. Všechny 

tyto památky jsou také zveřejněny na více internetových stránkách a je tak větší 

možnost se o nich dozvědět, což také může být příčinou jejich popularity.  

Také by mohla být více podporována propagace těchto míst – rozcestníky, 

informační tabule, které by i případné návštěvníky do zdejšího regionu, upoutaly.
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