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Textilní továrna TIBA, Beroun:
„Alte Weberei“ – stará tkalcovna
Petr Šimr Historie objektu 

Objekt Staré tkalcovny byl vybudován pražským ži-
dovským průmyslníkem Aronem Dormitzerem na teh-
dejší periferii města Beroun v roce 1834 v blízkosti cí-
sařské silnice z Prahy do Plzně; dnešní ulice Plzeňská; 
na pozemku vedle Červeného mlýna mlynářské rodiny 
Bíbových při uměle vytvořeném ramenu řeky Litavky 
již v první polovině 17. století. Historické textové pra-
meny poukazují na spuštění provozů přádelny v pů-
vodní budově Staré tkalcovny již v roce 1835. 

Projektová dokumentace nalezená v  roce 2011 
v areálu Tiby k objektu Staré tkalcovny pod názvem 
„Alte Weberei“ je zachycena s  drobnými stavební-
mi úpravami na výkresech z  období až druhé polo-
viny 19. století. Jedná se vůbec o  první textilní to-
várnu ve městě Beroun, která se v pozdějších časech 
po jednotlivých etapách výstavby dalších textilních 
budov  – přádelen, tkalcoven, jejich technologické-
ho zázemí, mísírny, skladů, vrátnic – stala součástí 
rozsáhlého a velmi prosperujícího textilního podni-
ku továrního charakteru na celém Berounsku. Tento 
objekt existuje dodnes, avšak při pohledu z exteriéru 
v  pozměněné podobě

Popis objektu
Objekt prvotní etážovky berounské textilní továrny 
sestával z hlavního traktu o čtyřech podlažích s vol-
nou dispozicí nesenou jednou řadou pěti štíhlých 
litinových sloupů a  podkrovím, dále příčným trak-
tem dvou- až čtyřpodlažním s vertikální komunika-
cí – schodištěm a prostory se zázemím pro úředníky 
a kanceláří ředitele závodu. V roce 1840 byla v pří-
zemku zřízena malá mechanická tkalcovna. K objek-
tu byla v roce 1867 vybudována při umělém ramenu 
vodního náhonu řeky Litavky přístavba jednopodlaž-
ní strojovny, kde byla pomocí dvou horizontálních 
přetlakových Francisových kašnových turbin vyrá-
běna energie pro pohon pomocí mechanických ře-
menových transmisí soustředěných ke tkalcovským 
stavům do prvních tří podlaží. Přístavek donedávna 
používaného jednopodlažního prostoru, přístupného 
zvenčí jako sklad olejů, původně sloužil jako kotel-
na objektu, ke které byl přidružen na tehdejší dobu 

fascinující čtverhranný kónický komín z bílých cihel 
o  výšce cca 20 – 22 m. Za vedení textilního závo-
du ředitelem Nedomlelem vznikl na konci 19. století 
vzhledem k využití vodní energie k pohonu lanových 
transmisí k přadláckým strojům příkaz k odstranění 
komína tehdejší kotelny, proto bylo předpokladem 
stržení komína a využívání kotelny dál ke skladovým 
účelům. V roce 1862, kdy byla v areálu textilní továr-
ny tehdejších majitelů – synů průmyslníka židovské-
ho původu Bedřicha Kubinzkého Friedricha a Moritze 
Kubinzkých postavena budova tzv. „Neue Weberei“ – 
Nízká tkalcovna, byly provozy přádelny ze Staré tkal-
covny převedeny do tohoto objektu a dispozice Sta-
ré tkalcovny byly využívány jako provozy tkalcovny 
a kanceláře pro úředníky a ředitele závodu. Po druhé 
světové válce byly provozy ve Staré tkalcovně uza-
vřeny a objekt byl nadále využíván již jen jako sklad 
dutinek, pomocného materiálu a  kancelář ředitele 
a  úředníků. V  roce 1964 byl pouze odstraněn starý 
Červený mlýn, označovaný také jako Bíbovský mlýn. 
Zprvu – před vybudováním strojovny s vodními tur-
binami – se kromě původní výroby energie pro pohon 
lanových transmisí pohánějících původní dřevěné 
tkalcovské a spřádací stroje ve všech podlažích tkal-
covny zásobovaly vodou samospádem na praní řepy 
pod lukami a  přirozeného koryta říčky Litavky také 
objekty cukrovaru, dnešního berounského pivovaru, 
který leží v  těsné blízkosti berounského vlakového 
nádraží. V roce 1979 došlo k zatrubnění umělého ra-
mena vodního náhonu řeky Litavky. Vlivem nových 
technologií výroby a dopravy elektrické energie i po-
honného média pozbyla strojovna na vodním náhonu 
umělého ramena řeky Litavky s vodním pohonem pro 
výrobu elektrické energie k osvětlení, vytápění a po-
honu tkalcových stavů lanovými transmisemi funkce 
a byla odstraněna. 

Dnešní stav – popis objektu
Ačkoli dnešní stav z  vnější strany mylně naznačuje 
stáří objektu maximálně několik desítek let, vnitřní 
část deklaruje původní stav – štíhlé litinové sloupy, 
původní dřevěný trámový strop a ošoupaná dřevěná 
prkenná podlaha napuštěná olejem, vykazující vysoký 
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Zdevastovaný prostor čtvrtého podlaží etážovky 
v dubnu 2012, absence svislé nosné konstrukce ve všech 
podlažích etážovky výrazně narušující statiku objektu

Materiálové charakteristiky nosné části stěn 
a dle omítky patrný původní sklon střechy

Stav objektu Staré tkalcovny v dubnu roku 2012
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stupeň opotřebení z někdejších provozů. Podstatně 
novější konstrukce jsou čitelné zejména ve výplních 
otvorů, kde původní dřevěná okna nahradily luxfero-
vé výplně s vyhlídkami typického industriálního cha-
rakteru 80. let 20. století a v kancelářských místnos-
tech obyčejná okna dřevěná z  dob socialistické éry. 
Oproti původní projektové dokumentaci objekt vyka-
zuje změny i ve sklonu a tvaru krovu i celkové moc-
nosti střechy. Vizuální podoba dřevěných konstruk-
cí a technologie spojů střešní konstrukce napovídají 
rozsáhlé rekonstrukci krovu a plechové krytiny tkal-
covny přibližně v 80. – 90. letech 20. století. V sou-
časnosti je střecha objektu sedlová o spádu do 25°. 
Při pečlivém ohledání obnažených stěn podkrovních 
prostor nad kancelářemi byla zjištěna skutečnost, že 
původní sklon střechy byl dle sklonu omítnuté čás-
ti vnější obvodové stěny zašedlou omítkou zhruba 
40° a jednoznačně se také potvrdila domněnka – dle 
neomítnutých stěn -, že objekt byl postaven z hrubě 
opracovaných kamenných bloků různé velikostí s ci-
helnými segmentovými klenbami. Vertikální komu-
nikace – vnitřní schodiště do úrovně druhého pod-
laží – je betonové. Do dalších podlaží je již původní 
dřevěné, lemované plechovými protiskluznými pásky, 
vykazující již velmi žalostný stav. 

Fasády byly v druhé polovině 70. let také upraveny. 
Někdejší stav před rozsáhlou rekonstrukcí napovídal 
členění budovy horizontálními průběžnými římsami. 
Dodnes jsou fasády hladké, omítnuté zašedlou omít-
kou, bez známek říms a jakéhokoli plastického zdobe-
ní. Oproti původnímu stavu byl v minulosti zhruba 
v 70. letech 20. století k severnímu průčelí objektu 
přidružen i  oplechovaný tubus nákladního výtahu, 
který byl funkční do října roku 2011, než byl odpojen 
elektrický proud. Před jeho výstavbou jsou ve výkre-
se pohledu na průčelí objektu „Alte Weberei“ v jeho 

místě patrné ve druhém podlaží dvoukřídlé dveře pro 
vertikální dopravu materiálu a pod trámovým stro-
pem se dodnes nachází kladkové kolečko. Původní 
kotelna donedávna sloužila jako přízemní skladové 
a  technické prostory pro motorové oleje a  svářecí 
techniku. Stopy po někdejším komínu či vodní elek-
trárně při dnes zatrubněném vodním náhonu umě-
lého ramena řeky Litavky nejsou téměř žádné. Na 
jižním průčelí je v místech tehdejší přístavby vodní 
elektrárny na vnější stěně patrná pouze oplechova-
ná římsa. 

Do září roku 2011 byly přízemní prostory prona-
jaty subjektu k  drobnému podnikání, ostatní skla-
dové a  kancelářské prostory byly ponechány ladem 
k nájezdům zlodějů a bezdomovců. Při průzkumech 
v témže roce jednotlivé místnosti vykazovaly čím dál 
větší rozsah devastace, především interiéry kancelá-
ří. V dubnu 2012 byl zjištěn již stav střechy bez ple-
chové krytiny nad kancelářemi a manipulačním pro-
storem, tím i  zatékání do vnitřních prostor objektu 
a  násilím odstraněné a  odcizené litinové sloupy ve 
výrobních prostorách etážovky, což má velmi nega-
tivní dopad na statiku objektu. 

Provozy textilní výroby ani skladování tento ob-
jekt industriálního charakteru již dnes nedokládá. 
Původní ani historizující technologické zařízení se 
v  objektu nenachází. V  současné době je na objekt 
vydán demoliční záměr. V  blízké době objekt Staré 
tkalcovny i ostatní objekty berounské textilky ustou-
pí nové výstavbě.

Výsledky výzkumu a zhodnocení 
Velkým překvapením byl výsledek porovnání zprvu 
nalezených neúplných, chaotických textových infor-
mací o tomto objektu v dostupné literatuře vedeném 
pouze jako sklad pomocného materiálu, o  kterém 

Situační schéma katastrální mapy z roku 1847, 
umístění Staré tkalcovny v areálu textilní továrny, 
vedle budovy objektu Červeného mlýna

Situační schéma, umístění Staré tkalcovny 
v areálu textilní továrny
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samotném nebyla vedena žádná výkresová dokumen-
tace z jiné doby než 70. let 20. století a později na-
lezené úplné výkresové dokumentace všech budov 
textilního areálu, napříč jednotlivými etapami vý-
stavby a stavebních úprav, nalezené v areálu textil-
ního závodu v lednu roku 2011. Při osobní návštěvě 
areálu a  průzkumu dispozic jednotlivých textilních 
budov v objektu dílen a údržby nalezená výkresová 
dokumentace pod označením „Alte Weberei“ jedno-
značně potvrzuje a dokládá myšlenku, že vznik objek-
tu, ve druhé polovině 20. století sloužícího skuteč-
ně jako sklad pomocného materiálu, je datován již 
v roce 1834 a jedná se – dle nastudovaných půdory-
sů a  celkové hmotové koncepce objektu i  logických 
předpokladů – o budovu prvotní přádelny, založené 
Aronem Dormitzerem, později v roce 1862 při výstav-
bě novější budovy tkalcovny (Neue Weberei) dispo-
zičně upravené pro provozy mechanické tkalcovny. 
Dále je nezvratně prokázáno, že budova Staré přádel-
ny nebyla postavena na místě bývalého mlýna, jak 
tvrdí dostupné textové prameny dosavadních pub-
likací o  tomto textilním závodě, nýbrž v  jeho těsné 
blízkosti. Informační prameny jednoznačně dokládají 
existenci samotného Červeného mlýna až do prosin-
ce roku 1964, kdy byly jeho ruiny při zvelebování tex-
tilního závodu odstraněny. Bylo poukázáno na veš-
keré mylné informace v dostupné literatuře v rámci 
cyklu přednášek o berounském textilním areálu Tiba, 
který se konal spolu s výstavou zachráněných a do-
chovaných textilních předmětů dne 15. února 2012 
od 14.hodin v prostorách Muzea Českého Krasu v Be-
rouně a dále budou mnou nastudované a vyhodnoce-
né informace shrnuty v monografi i nejen pro potřeby 
NPÚ Praha, ale i každé knihovny v ČR. Vydání publi-
kace o historii a architektuře textilní továrny Tiba se 
předpokládá v druhé polovině roku 2012.

Závěr
Ačkoli je budova Staré tkalcovny budovou nejstar-
ší v areálu berounského textilního závodu, exteriér, 
krov a  výplňové konstrukce ukazují výrazně nověj-
ší ráz vzhledem ke stavebním a  technickým zása-
hům a  použití modernějších stavebních materiálů, 
i  přesto dokládá někdejší existenci průmyslové éry. 
Původní interiéry výrobních prostor jsou jasným 
a  přesvědčujícím důkazem. Ze statického hlediska 
by byla stavba schopna konverze v jiný účel, ale neu-
stálými útoky rabujících skupin již došlo k značnému 
poškození a dokonce k násilnému odstranění nosné 
sloupové konstrukce ve všech podlažích výrobních 
prostor, tím k  narušení statiky a  ke znehodnocení 
cenných původních interiérových hodnot. Bohužel 
se na budovu vztahuje také demoliční záměr vyda-
ný v  roce 2011 na převážnou část textilního areálu. 
S  největší pravděpodobností s  jejím zánikem zmizí 
jedna velká, historicky nejbohatší a obecně poslední 
kapitola o tovární textilní výrobě na Berounsku.
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