
Gočárovy Automatické mlýny – dotazník Dětského parlamentu pro spolužáky 8. a 9. tříd 

pardubických základních škol 

 

Pardubické Automatické mlýny před necelým rokem navždy domlely po 101 letech svého 
nepřetržitého fungování. Dominantou areálu, zvenčí obehnaného ploty a zdmi, rozkládajícího se jen 
kousek od řeky Chrudimky, je bezesporu mohutná cihlová budova, kterou zdobí originální dekorativní 
geometrické motivy. Pro průmyslovou stavbu něco neobvyklého. Tento návrh vzešel z pera jednoho 
z nejvýznamnějších českých architektů moderní doby – z pera Josefa Gočára. Není divu, že stavba 
zbudovaná v letech 1910-1925 je nyní památkově chráněna.  

Automatické mlýny za dobu své existence vystřídaly řadu vlastníků - tím současným je nadnárodní 
akciová společnost GoodMills, která však mlýny s celým jejich areálem nabízí aktuálně k prodeji. A tak 
se otevírá diskuse, co s nimi bude? Kdo je koupí? Jen aby nezchátraly a nestalo se z nich to, co 
například s bývalými továrnami „Teslou“ a  „Prokopkou“, po které se slehla zem. 

Automatické mlýny jsou krásnou a ikonickou stavbou města. Objevují se ve většině propagačních 
materiálů dokumentujících historické jádro města z nadhledu, jsou totiž jeho výraznou a nedílnou 
součástí. Budovu mlýnů znají nejen obyvatelé Pardubic, známá je také na úrovni celostátní a dokonce 
i mezinárodní. 

A proč tento dotazník? Jeho cílem je otevřít mezi Vámi diskusi o tom, jak by mohly mlýny, které 
pozbyly svou původní náplň, fungovat v budoucnosti a jak je možné zabránit jejich chátrání a zániku. 
Rádi bychom, abyste se do této živé diskuse zapojili také Vy, žáci 8. a 9. tříd pardubických základních 
škol, a vyjádřili své názory na budoucnost Automatických mlýnů. 

Otázky: 

1. Automatické mlýny v současné chvíli může dočasně využívat Divadlo 29 k realizaci v pořadí 
druhého rozsáhlého festivalu Automatické kulturní mlýny 2. Setkali jste se již někdy 
v minulosti s podobným využitím již nefungující průmyslové stavby? Osobně nebo alespoň 
z doslechu? V jakém městě či zemi to bylo?   

Ano  osobně / z doslechu  Jaký průmyslový areál to byl? V které zemi? 

Ne 

 

2. S čím byste budovu Automatických mlýnů srovnali? Viděli jste někde něco podobného? 

Ano    O jakou budovu se jedná? V jakém městě? 

Ne 

 

 



3. Kdybyste měli možnost zvolit si podle sebe na základě bodování tři oblasti, které by se měly 
v Automatických mlýnech v budoucnu zachovat a rozvíjet, které by to byly? Máte k dispozici 
celkem 3 body - je na Vás, zda dáte jedné oblasti plné 3 body, nebo rozdáte po 1 bodu třem 
oblastem, či dáte jedné oblasti 2 body a druhé jen 1 bod. 

1. Vzdělávání. 
2. Kultura. 
3. Mlýny jako veřejný prostor – pro volnočasové aktivity (např. sport, relaxační činnosti, 
    spolky, setkávací a společenské akce apod.). 
4. Mlýny jako ubytovací a obytné zařízení. 
5. Místo pro obchod a komerci. 
6. Administrativa, kanceláře. 
 
 

4. Máte-li konkrétní představu, napište, co byste si konkrétně v areálu Automatických mlýnů 

představovali Vy. 

 

 

 

 

 

DOTAZNÍK JE ANONYMNÍ – DĚKUJEME ZA JEHO VYPLNĚNÍ! 


