
                                                                                            

  

 
INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA 

FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTU 
 
Składający projekt: 
Miasto Šumperk 

Forma prawna wnioskodawcy: 
miasto 

Osoba kontaktowa: 
Ing. Lenka Krobotová 
Telefon: +420 583 388 355 Email:  

lenka.krobotova@sumperk.cz 
Nazwa propozycji projektu: 
Manufaktura Klapperoth - Muzeum Włókiennictwa 
 
Krótki opis propozycji projektu: 
Przemysł tekstylny jest ściśle związany z historią miasta Šumperk. Rozwój przemysłu 
płócienniczego, a przede wszystkim monopol na produkcję pewnego rodzaju aksamitu 
zwanego trip, zapewniły w XVIII w. miastu wielki rozkwit. Tradycja ta ułatwiła powstanie 
pierwszej w monarchii habsburskiej manufaktury produkującej sztruks i zapoczątkowała 
wielki rozwój przemysłu włókienniczego, który przyczynił się do niebywałej poprawy 
sytuacji miasta, przede wszystkim w drugiej połowie XIX wieku. Ze względu na swoją 
wystawność Šumperk nazywany był wówczas "małym Wiedniem". Z pierwotnych 
manufaktur powstały liczne zakłady włókiennicze.   
Imponujący budynek dawnej manufaktury Klappertoha jest bez wątpienia najważniejszym 
obiektem ściśle związanym z przemysłem włókienniczym w Šumperku. Jest to niewielka 
budowla o charakterze barokowego pałacu z bogatą fasadą. Historyczny budynek dawnej 
manufaktury jest nie tylko zabytkiem architektury, ale również zabytkiem techniki. Została 
założona w 1785 roku przez wiedeńskiego kupca Johanna Ernsta Klapperotha jako pierwsza 
na kontynencie europejskim manufaktura produkująca sztruks. Produkcja w manufakturze, 
jedynej produkującej sztruks w całej monarchii, stale rosła. W 1804 roku pracowało tu 100 
krosien, a manufaktura produkowała rocznie 2500 sztuk sztruksu i 3000 sztuk pluszu i trippu. 
W szczytowym okresie pracowało tam ponad 300 mężczyzn i kobiet. W wyniku nowej 
konkurencji zagranicznej po zakończeniu blokady napoleońskiej manufaktura w Šumperku 
zaczęła stopniowo tracić sprzedaż. Produkcja była stopniowo przestawiana na tradycyjną dla 
Šumperka produkcję płótna, jednak w 1822 r. produkcja sztruksu została całkowicie 
wstrzymana, a 6 lat później produkcja w tym zakładzie została całkowicie zakończona.  
Miasto Šumperk zakupiło ten budynek od prywatnego właściciela. Zamiarem jest stworzenie 
muzeum poświęconego przemysłowi włókienniczemu.  
Miejsce realizacji projektu:  
Šumperk, budynek dawnej manufaktury Klapperotha 
Partner:  
 
Przewidywany zakres współpracy z partnerem zagranicznym: 
- Wspólne przygotowanie i realizacja projektu, najlepiej skupiającego się na tekstyliach 

(lub innym tradycyjnym sektorze w danej miejscowości), w tym promocja po obu 
stronach granicy.  

- Działania partnera powinny spełniać cel priorytetu 2 - zwiększanie liczby odwiedzin 
regionu dzięki większemu wykorzystaniu potencjału zasobów przyrodniczych i 
kulturalnych. 

- Czeski partner zrekonstruuje zabytkowy budynek i zbuduje w nim nowoczesną 
ekspozycję promującą tradycje włókiennicze w regionie. Partner polski powinien 



                                                                                            

  

realizować projekt polegający na budowie, przebudowie, rekonstrukcji lub modernizacji 
infrastruktury kulturalnej lub turystycznej po stronie polskiej. Obaj partnerzy będą 
współpracować przy organizacji imprez kulturalnych i turystycznych oraz przy 
wzajemnej promocji swoich działań. 

-  
Cel i produkty projektu:  
Muzeum włókiennictwa  
Wstępny szacunek kosztów:  
1,8 – 2,6 mln EUR 
Charakterystyka kosztów (płacowe, rzeczowe, inwestycyjne - konkretnie):  
- Prace budowlane związane z przebudową budynku + budowa nowoczesnej ekspozycji 

przemysłu włókienniczego 
Stopień przygotowania projektu:  
Projekt jest gotowy do realizacji 
- stosunki własnościowe są rozwiązywane 
- wydane pozwolenie na budowę 
- opracowane scenariusz ekspozycji 
- opracowane zostały wszystkie etapy dokumentacji projektowej, w tym dokumentacja 

wykonawcza 
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