
                                                                                            

  

 

INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO 

FORMULÁŘ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 

 

Předkladatel projektu: 
Miasto Šumperk 

Právní forma žadatele: 
miasto 

Kontaktní osoba: 

Ing. Lenka Krobotová 

Telefon: +420 583 388 355 Email:  
lenka.krobotova@sumperk.cz 

Název projektového záměru: 
Manufaktura Klapperotha - muzeum włókiennictwa 

Stručný popis projektového záměru: 
Historia miasta Šumperk jest ściśle związana z włókiennictwem. Rozwój płóciennictwa a 

przede wszystkim produkcja określonego rodzaju aksamitu zwanego tripp zapewniały miastu 

w XVIII w. doskonałą prosperitę. Tradycja ta ułatwiła powstanie pierwszej manufaktury w 

monarchii habsburskiej produkującej sztruks i była początkiem wielkiego rozwoju przemysłu 

włókienniczego, który szczególnie w II połowie XIX w. przyczynił się do niezwykłego 

rozkwitu miasta. Ze względu na ówczesną wystawność Šumperk był nazywany „małym 

Wiedniem”. Pierwotne manufaktury były przekształcane w liczne fabryki włókiennicze.    

Imponujący budynek dawnej Manufaktury Klappenrtoha jest bezsprzecznie najbardziej 

znaczącym zabytkowym budynkiem silnie związanym z włókiennictwem w Šumperku. Jest 

to budynek przypominający mały barokowy pałac z dzieloną fasadą. Zabytkowy budynek 

dawnej manufaktury jest nie tylko zabytkiem architektury ale również zabytkiem techniki. W 

1785 założył ją wiedeński handlowiec Johann Ernst Klappenroth jako manufakturę 

produkującą sztruks. Produkcja w manufakturze będącej jedynym zakładem produkującym 

sztruks w całej monarchii cały czas wzrastała. W 1804 r. pracowano tu na 100 krosnach a 

manufaktura produkowała rocznie 2500 sztuk sztruksu i 3000 szt. pluszu i trippu.  W czasie 

największego rozwoju zatrudniała ponad 300 mężczyzn i kobiet. W wyniku przywrócenia 

międzynarodowej konkurencji po zakończeniu blokady napoleońskiej šumperska 

manufaktura zaczęła stopniowo tracić odbiorców. Produkcja była stopniowo zmieniana na 

tradycyjną šumperską produkcję płótna, dla tego w 1822 produkcja sztruksu została 

całkowicie wstrzymana a po 6 latach produkcja w manufakturze została całkowicie 

zakończona.   

Město Šumperk zakupiło ten budynek od pierwotnego właściciela. Celem jest budowa 

muzeum ukierunkowanego na włókiennictwo.  

Místo realizace projektu:  

Šumperk, budynek dawnej manufaktury Klappenrotha 

Partner:  

 

Předpokládaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem: 
- Wspólne przygotowanie i realizacja projektu, najlepiej ukierunkowanego na 

włókiennictwo łącznie z promocją po obu stronach granicy.  

- Propozycja projektu powinna być zgodna z celem priorytetu 2 - zwiększenie liczby osób 

odwiedzających region poprzez zwiększenie wykorzystania potencjału przyrodniczego i 

zasobów kultury 

- Czeski partner będzie realizował remont zabytkowego obiektu łącznie ze stworzeniem 

nowoczesnej ekspozycji prezentującej tradycje włókiennicze regionu. Polski partner 

powinien realizować projekt polegający na budowie, przebudowie, remoncie lub 

modernizacji infrastruktury kulturowej lub turystycznej po polskiej stronie.  Wspólnie 



                                                                                            

  

obaj partnerzy będą współpracowali przy organizacji imprez kulturalnych i 

turystycznych oraz przy wzajemnej promocji działań. 

Cíl a výstupy projektu:  
Muzeum włókiennictwa  

Předběžný odhad nákladů:  
1,8 - 2,6 mln EUR 

Charakteristika nákladů (mzdové, věcné, investiční – konkrétně):  

- Prace budowalne związane z przebudową obiektu + stworzenie nowoczesnej ekspozycji 

włókiennictwa 

Připravenost projektu:  

Rozwiązane sprawy własnościowe, przygotowywana dokumentacja projektowa i plan 

ekspozycji 

 

 

 


