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Co znamenají slova „průmysl“ a „revoluce“? 

Podívej se na webové stránky www.stopyhistorie.cz/cerna-plzen a zjisti, jak probíhala 

průmyslová revoluce v Plzni. Který plzeňský podnik postavil v rámci svého výrobního 

závodu první velký komín? Přijdeš na to, proč ho asi potřeboval? 

Průmyslová revoluce je 

Co tě napadne, když se řekne „průmyslová revoluce“? Vytvoř se spolužáky 

myšlenkovou mapu. Poté zkuste společně shrnout, co to je „průmyslová revoluce“.
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Pokus se ve spolupráci se spolužáky odpovědět na následující otázky.
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Na základě rozmachu průmyslu začali lidé mluvit o „černé Plzni“. Proč asi Plzeň získala 

přízvisko „černá“?

 

Jaké výhody a nevýhody spatřuješ ve velkém průmyslovém rozmachu Plzně? 

VÝHODY:

 

NEVÝHODY: 

Zamysli se nad tím, proč se tovární komíny stavěly tak vysoké. Jaký by to mohlo mít důvod? 

Na starých továrních komínech občas vídáme velká ptačí hnízda. Který pták si rád staví 

hnízdo na komíně? Proč to asi dělá? 



Z webových stránek už víš, že první průmyslový komín se tyčil v areálu Hýrova 

mlýna. Tento mlýn ovšem nebyl v Plzni jediným. Zanedlouho mu vyrostla 

konkurence v podobě moderního mlýna, který provozovali společníci Bernard Recht, 

Simon Recht a Ludwig Böhm. Mlýn fungoval až do roku 1931, kdy byl zrušen 

a nastěhovala se do něj autoopravna a garáže firmy Václav Honomichl. Prohlédni 

si dobře historickou vedutu tohoto mlýna a odpověz na následující otázky:
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 Jak se jmenovala firma, která provozovala tento mlýn? 

Kdy byl mlýn založen a jak dlouho fungoval? 

Čím byl mlýn poháněn? 

Jaký další závod provozovala tato firma kromě mlýna? 

Pokud by ses vrátil(a) v čase a chtěl(a) bys tento mlýn navštívit, kde bys ho hledal(a)? 

A co kdyby sis chtěl(a) telefonicky domluvit prohlídku mlýna. Na jaké telefonní číslo 

bys volal(a)? V čem je toto telefonní číslo jiné než dnešní čísla telefonu a proč? 

Obrázek, na který se díváš, obsahuje dvě skryté zprávy. Můžeš z něj vyčíst, jakou surovinu 

tento závod zpracovává a že se podniku dobře daří (tedy že tzv. prosperuje). Čím se nám 

to autor pokouší naznačit? 


