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Již rok po vstupu České republiky do nového programovací-

ho období 2007–2013 si můžeme dovolit první hodnocení, zda 

a jak se podpůrné finanční prostředky promítly do jednotlivých 

oblastí regionálního rozvoje. Nejinak je tomu i v problematice 

regenerace brownfieldů, kde je možné využívat připravených 

dotačních titulů hned několika operačních programů. Zainte-

resovaná ministerstva ve spolupráci se svými implementačními 

agenturami připravila v rámci těchto programů řadu opatření, 

prostřednictvím kterých je možné vhodně rozdělovat evropské 

finanční prostředky. Zájem žadatelů je obrovský. Je zřejmé, že 

zdroje určené k revitalizaci starých a nevyužívaných areálů a ob-

jektů, budou poměrně rychle odčerpávány. Převis žádostí v ně-

kterých programech až šestkrát přesahuje finanční možnosti 

výzev a po roce je tak již rozdána polovina částky plánované 

pro celé programové období (ROP JV). U některých operačních 

programů byla finanční alokace v dané výzvě až třikrát navý-

šena a i přesto muselo dojít k jejímu předčasnému pozastave-

ní (OPPI). Jinde značná část financí směřuje pouze k jednomu 

žadateli (OPŽP). Navíc, i přes snahu o eliminaci administrativ-

ních překážek ze strany implementačních institucí, je řada výzev 

v operačních programech nastavena tak, že jsou pro klíčové ža-

datele jen velmi těžko uplatnitelné.

Proto se nabízí otázka, zda úsilí při regeneraci brownfieldů 

zaměřovat pouze na využívání zdrojů státního rozpočtu a struk-

turálních fondů, anebo jej také soustředit směrem ke zdrojům 

privátní sféry – investorům a developerům. Odborně zpracova-

ná a cílená marketingová podpora formou vhodně strukturova-

né nabídky nejen na celostátní, ale zejména na regionální úrovni 

může účelně napomoci novým zahraničním partnerům ve snazší 

orientaci na nemovitostním trhu ČR. 

Podobné asistenční aktivity v roce 2008 podnikla i Regionál-

ní rozvojová agentura jižní Moravy v rámci evidence veřejných 

brownfieldů v Jihomoravském kraji a spolupráce na přípravě 

celonárodní databáze. Vzhledem k časové náročnosti revitali-

začních projektů však budou hmatatelné výsledky znát až s od-

stupem několika let. Mimoto RRAJM v problematice regenera-

ce brownfieldů přispívá poradenstvím z oblasti strukturálních 

fondů EU, ale i při řešení konkrétních revitalizačních projektů 

a dlouhodobě také svojí osvětovou publikační činností. 

Předkládaná publikace Případové studie regenerace brown-

fieldů je toho po roce dalším důkazem. Uvedené příklady doku-

mentují různé fáze realizace projektu, tak aby se čitatel mohl 

s vybranou studií přirozeně sžít. Všechny příspěvky jsou i tento-

krát připraveny dle jistého vodítka v podobě předem stanove-

né osnovy, ovšem s minimálními redakčními úpravami, aby byly 

v maximální možné míře odrazem osobní zkušenosti a rukopisu 

pisatele. Jednotlivé případové studie kromě Jihomoravského 

kraje pochází z regionů Vysočina, Jihočeského, Královéhradec-

kého a Zlínského kraje. 
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Pivovar Tábor – rekonstrukce a přestavba na objekt hotelového typu

Poloha

Bývalý pivovar je součástí historického hradního celku 

Kotnov, který se nachází na okraji historického centra Tá-

bora, při výjezdu ve směru na Bechyni.

�Charakteristika�a�historie�původního�
využití

Nejstarší písemná zmínka o hradu je z roku 1370, 

ovšem předpokládá se, že byl založen dříve, zřejmě za 

vlády Přemysla Otakara II, jako pevnost na skalním ostro-

hu nad údolím řeky Lužnice. Hrad postupem času ztrácel 

svůj obranný význam a po požáru roku 1532 sloužil pře-

devším hospodářským účelům. Část areálu byla v letech 

1612–1613 přebudována na pivovar (pivovarské sklepy) 

a v roce 1844 jej od města převzali právováreční měšťané, 

kteří během druhé poloviny 19. století stavbu pivovaru 

v hradním areálu postupně rozšiřovali a modernizovali 

technologii výroby. Na začátku 20. století byla vybudo-

vána nová varna a hospodářské budovy pivovaru a sla-

dovny, které nahradily do té doby užívané východní křídlo 

hradu. Ještě v meziválečném období došlo k rekonstrukci 

a modernizaci vybavení. Na přelomu 60.–70. let minulého 

století ovšem následoval útlum a postupně úplné zasta-

vení výroby. Pivovar byl zrušen až v roce 1981. Ještě před 

rokem 1989 byl hrad Kotnov i s pivovarem zapsán do 

seznamu národních kulturních památek. Necitlivé zásahy 

v 60. letech, drobné přístavby a přístřešky a především ná-

sledná nedostatečná údržba měli za následek, že národní 

kulturní památka byla znehodnocena, chátrala a pomalu 

se rozpadala (viz. foto před revitalizací). 

	 arkády	před	rekonstrukcí

Vlastnická�struktura

Po roce 1989 se areál, kromě věže a Bechyňské brány, 

do té doby v majetku národního podniku Jihočeské pivova-

ry, připravoval na privatizaci. Byl pronajímán a využíván sou-

kromými subjekty převážně pro skladovací účely. Násled-

ně byl majetek sjednocen pod správou města Tábor. Od 

roku 2001 se postupně vlastníkem většinové části hrad-

ního celku Kotnov stala finanční skupina Karel Dvořák, 

regionální společnost zaměřená na investiční a stavební 

aktivity, která předložila návrh na postupnou revitalizaci 

areálu. V majetku města zůstává nadále pouze Kotnovská 

věž a Bechyňská brána, které slouží jako rozhledna, resp. 

muzeum. 

Záměry�revitalizace�a�její�hlavní�aktéři�

Idea revitalizace rozpadající se památky našla pod-

poru u zástupců města Tábor, kteří vyšli investorovi vstříc 

vytvořením několika investičních pobídek. První z nich 

byla ve formě postupného odprodeje majetku. Investor 

nejprve získal přibližně dvě třetiny areálu, odprodej zbylé 

části areálu byl podmíněn dokončením určitého rozsahu 

revitalizace, který zahrnoval konverzi nové varny na ho-

tel a další nutné stavební úpravy související s bezpečným 

provozem areálu. Studie revitalizace byla zpracována 

pražským ateliérem ing. arch Tomáše Šantavého. Jelikož 

se jedná o Národní kulturní památku, je jednou ze zainte-

resovaných institucí i NPÚ. 

	 arkády	z	Kotnovské	ulice

Proces�revitalizace�a�proces�
financování

Pro rozsah a finanční náročnost projektu je revitali-

zace rozdělena do několika fází (viz. schéma), které jsou 

v současné době v různém stupni realizace. 

V rámci přípravné fáze projektu (podzim 2001) došlo 

k vyklizení pozemku a odstranění přístavků a přístřešků, 

které nebyly součástí původního pivovaru a v naprosté 

většině nebyly ani zaneseny v katastru. První fáze revitali-

zace (podzim 2001–jaro 2002) zahrnovala pro bezpečný 

provoz nutnou opravu zbytku hradeb podél přilehlé ko-

munikace a přivedení inženýrských sítí, které bylo podpo-

řeno dotací ze strany města. Konverze nové varny a s ní 
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spojených sklepů a spilky na čtyřhvězdičkový kongre-

sový hotel je druhou a v podstatě pro financování stěžejní 

fází projektu (léto 2002–září 2004). Do této fáze byl zahr-

nut i malý objekt bývalé správy provozu pivovaru při vjez-

du do areálu, dnes administrativní zázemí hotelu (2003). 

Před uvedením hotelu do provozu na podzim 2004 byly 

také upraveny střechy a fasády, včetně výplní otvorů, 

ostatních objektů přiléhajících k nádvoří.

	 situační	schéma	postupu	revitalizace

Třetí fáze revitalizace se zabývala tzv. hradním křídlem 

(2004–2007). Byla v podstatě dokončena, i když je stále 

aktuální. Atraktivní prostor, vhodný např. jako výstavní, 

zatím čeká na nájemce, pro kterého budou následně 

upraveny a doplněny rozvody inženýrských sítí. Zatím zde 

proběhlo několik příležitostných kulturních akcí. Čtvrtá 

fáze revitalizace zahrnující sladovnu s hvozdem v sou-

časné době probíhá (2004 – současnost). Bývalé humno 

se sloupy a zděnými klenbami v přízemí sladovny bylo 

otevřeno pro veřejnost v podobě galerie v roce 2006. 

Byl zde vystaven tzv. „Táborský poklad“, součást histo-

rických sbírek Táborského husitského muzea, objevený 

v roce 2001. Tento dílčí projekt byl realizován ve spo-

lupráci s městem Tábor a financován z grantu EU. Další 

podlaží hvozdu jsou plánovány pro rozšíření kapacity ho-

telu o luxusní apartmá. Ostatní prostory sladovny mají po 

dokončení revitalizace sloužit jako reprezentační prostory 

společnosti Karel Dvořák. 

	 nová	varna	–	měděné	kotle

Ve stádiu plánů a projektu je zatím pátá fáze revitali-

zace, která by měla obsáhnou prostory starých ležáckých 

sklepů, přístupných také přes mázhauz z Kotnovské uli-

ce, arkády a druhé (malé) nádvoří. Zatím byly tyto ob-

jekty stabilizovány, aby nedocházelo k dalšímu chátrání. 

Těsně před rokem 1989 byly tyto prostory poskytnuty 

SSM. Měly být využity jako klub pro mládež s prostory 

pro zájmovou činnost, ale například i s malým kinosálem. 

Na ideu klubu pro mládež navazuje i plán investora na 

budoucí využití starých ležáckých sklepů jako kulturního 

zařízení – hudební klub nebo např. divadlo malých forem. 

Malé nádvoří a arkády by měli v budoucnu sloužit běž-

ným návštěvníkům např. v podobě restaurace, a to bez 

ohledu na způsob využití dalších prostorů hradního křídla 

(např. galerie nebo muzeum). Tímto směrem již proběhly 

drobné úpravy – vydláždění malého nádvoří, oprava ar-

kád a příprava prostor pro zázemí restaurace. 

Revitalizace je téměř kompletně financována soukro-

mým investorem, společností Galerie Dvořák, a.s. Čás-

tečnou finanční podporou byla dosud každoroční státní 

dotace na rekonstrukci NKP do výše 10% investičních 

nákladů a v začátcích projektu rovněž výše zmíněné in-

vestiční pobídky města.

Bariéry�revitalizace�–�ekologické�
zátěže�a�jiná�břemena

Vzhledem k původnímu provozu se ekologická zátěž 

nepředpokládala. Problematickým se ovšem jevil stav bu-

dov, které byly zdevastovány nejen vlhkostí, ale i vanda-

lizmem. Původní konstrukce byly poškozeny těžbou dru-

hotných sběrných surovin. Původní kanalizace a ventilační 

systémy byly ucpané, tudíž nepoužitelné. 

Shrnutí�pozitivních�a�negativních�
zkušeností�

Výrazně pozitivní zkušeností tohoto projektu je zá-

chrana NKP a dominanty města. Zvláště ojedinělá je 

v tomto směru iniciativa a financování ze strany sou-

kromého investora. Skutečnost, že součástí projektu je 

památkově chráněný objekt, často bývá soukromými in-

vestory vnímána jako odrazující. Tento případ ovšem do-

kazuje, že historicky hodnotný objekt pod památkovou 

ochranou jednoznačně vytváří jakousi přidanou hodnotu. 

Ze zkušenosti již realizovaných fází projektu vyplývá, že 

hotel v prostorách historického objektu je pro návštěvní-

ky velmi atraktivní. Na velké nádvoří se zejména v letních 

měsících vrátil společenský život – konají se zde koncerty 

i jiné kulturní akce. Nutno dodat, že realizaci tohoto pro-

jektu umožnil především dialog, resp. trialog, mezi inves-

torem, městem a NPÚ. Dialog podpořila snaha investora 
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o zachování vzhledu a stavebních konstrukcí NKP, stejně 

jako ochota NPÚ přistoupit na zásadní změnu charakte-

ru užívání objektů. Částečně negativní zkušeností tohoto 

projektu je neprogramový přístup veřejného sektoru, zá-

vislý na lidském faktoru. 

Zdroje
Registr VCPD ČVUT

Industriální stavby – Pivovary. Nakladatelství Mise,  

Ostrava, 2008.

Stavební kniha – České a moravské pivovary.  

EXPO DATA, Brno, 2007.

Konzultace Ing. Václav Pavlík, společnost Karel Dvořák

	 jihovýchodní	pohled	–	zaměření	1986

	 	historické	foto	asi	1894

	 interiér	půdy	sladovny

	 hotel	přes	údolí

	 sladovna	přes	hradby

Zdroj použité fotodokumentace: VCPD ĆVUT Praha 
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Průmyslový areál Slavičín

Poloha

Slavičín leží v předhůří Chráněné krajinné oblasti Bílých 

Karpat, na rozhraní Moravy a Slovenska, v jihovýchodní 

části Valašska. Od severu dotvářejí obraz panoramatu 

okolní krajiny Vizovické vrchy s nejvyšší horou Klášťov 

(753 m), Bílým Karpatům na jihu vévodí vrchol Velké Ja-

vořiny (970 m) a Velký Lopeník (912 m). Západně zasahu-

je do Slavičínska oblast Luhačovského Zálesí s proslulými 

lázněmi. Kopcovitý terén odděluje na východě Českou re-

publiku od Slovenska. Nadmořská výška (350 m) a převáž-

ně listnaté lesy vytvářejí ve Slavičíně a okolí velmi příjemné 

klimatické podmínky ke zdravému způsobu života. Spolu 

se třemi místními částmi Nevšovou, Hrádkem a Divnicemi 

má dnes 7 000 obyvatel.

Brownfield Průmyslový areál Slavičín se nachází na 

území bývalého státního podniku Vlárské strojírny Slavičín 

vzdáleném cca 2,5 km severovýchodně od Slavičína smě-

rem na Valašské Klobouky. Je vymezen územím o celkové 

rozloze přibližně 340 ha. Část ploch je určena v územních 

plánech obcí Divnice a Lipová u Slavičína, v jejichž kata-

stru se areál nachází, k průmyslové výrobě, část ploch je 

vymezena jako lesní pozemky. 

Areál je přímo napojený na místní komunikaci Slavičín 

– Vlachovice. Místní komunikace ve Slavičíně je napojena 

na komunikaci II/493, která dále přechází do komunikace 

II/495, která ústí po 10 km na hlavní silniční tah I/57 (Va-

lašské Meziříčí – hraniční přechod Brumov – Bylnice).

U vjezdu do areálu je železniční zastávka Divnice, která 

leží na lince č. 341 (Kunovice, Újezdec u Luhačovic, Bojkovice, 

Bylnice, hraniční přechod Horné Srnie, Slovenská republika). 

Železniční linka č. 341 se napojuje ve Starém Městě 

na II. tranzitní železniční koridor č. 330 (Břeclav–Přerov 

–Bohumín).

Nejbližší civilní letiště se nachází v městě Kunovice 

vzdáleném od průmyslového areálu 43 km. Nejbližší me-

zinárodní letiště se nalézá na Slovensku v městě Piešťany, 

vzdáleném 86 km od Průmyslového areálu Slavičín. 

�Charakteristika�a�historie�původního�
využití

Počátky strojírenské výroby jsou spojeny s rokem 1934, 

kdy Ministerstvo národní obrany rozhodlo o vybudování 

vojenského objektu v Bohuslavicích nad Vláří. Moderni-

zace tehdejší čs. armády vyžadovala nový program a také 

přemístění muničních továren do strategicky výhodnějších 

lokalit. S výrobou dělostřelecké a ženijní munice se začalo 

v roce 1938 ve třech objektech vojenské muniční továrny. 

Vlárské strojírny se během svého vývoje řadily mezi přední 

československé výrobní podniky v oborech textilního stro-

jírenství, hydraulických hadic a speciální techniky. Firma 

vyráběla rovněž traktory do vinic a sadů, které exporto-

vala do západní Evropy a také do Ameriky. V roce 1989 

byla ustanovena řada státních podniků, mezi nimi státní 

podnik Závody všeobecného strojírenství Brno, v rámci 

Federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a energe-

tiky. Tento podnik se skládal z 10 podniků, k nimž patřily 

i Vlárské strojírny Slavičín. Pokračovala výroba textilních 

strojů, součástek na motorové pily, motorové válce a hyd-

raulické hadice. Byl vyvinut nový tkací stroj, jehož kvality 

byly oceněny na výstavách, a vše nasvědčovalo tomu, že 

slavičínský závod bude nadále prosperovat.

Od roku 1990 však nastaly vážné hospodářské problé-

my, řada podniků, které dosud výrobky odebíraly, se do-

stala do stavu platební neschopnosti, což se odrazilo i ve 

slavičínském závodě. Nejvíce dolehlo na podnik snižování 
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zbrojní výroby. Od 1. července 1990 se Vlárské strojírny 

Slavičín staly státním podnikem, který nadále vyráběl pou-

ze hydraulické hadice. 

Záměry�revitalizace�a�její�hlavní�aktéři�

V roce 1993 byl podnik privatizován Ing. Ivo Exelem. 

Po neúspěchu privatizace byl v roce 2003 celý areál správ-

cem konkurzní podstaty úpadce Ivo Exela odprodán spo-

lečnosti INTEC s.r.o. Cílem tohoto kroku bylo zhodnocení 

vlastní investice postupným prodejem podnikatelských 

nemovitostí. Stávající majitel tak realizuje manažerskou 

činnost v oblasti nájmu a prodeje výrobních objektů pří-

padným zájemcům. 

V závěru roku 2003 byla uzavřena mezi společností 

INTEC s.r.o. a Městem Slavičín dohoda o spolupráci na 

vzniku společnosti Regionální centrum kooperace, a.s. 

jako správce Průmyslového areálu. Jejím završením pak 

byla realizace procesu, kdy INTEC vložil do základního 

jmění společnosti správce veškerou infrastrukturu potřeb-

nou pro provoz zóny, společnost jako jediný akcionář za-

ložil a následně převedl bezúplatně 89 % akcií na Město 

Slavičín. Tímto aktem byl fakticky završen proces vzniku 

správce areálu, nicméně byly zahájeny činnosti související 

s postupnou revitalizací Průmyslového areálu tak, aby byl 

zajištěn jeho provoz a s tím spojená stabilita podnikatel-

ského prostředí uživatelů areálu.

V současné době jsou postupně nemovitosti s přileh-

lými pozemky prodávány konkrétním vlastníkům. Při pro-

dejích budoucí vlastník vždy jedná s jedním partnerem, 

protože jsou vyřešeny veškeré majetkoprávní vztahy k ne-

movitostem v průmyslovém areálu. Dále jsou volné po-

zemky postupně revitalizovány a připravovány pro nové 

investory, budovy postupně rekonstruovány a připraveny 

k prodeji. 

Většina objektů je určena k průmyslovému využití, 

v areálu je v současné době k dispozici cca 30 000 m² 

výrobních objektů a cca 3 000 m² kancelářských prostor. 

Většina objektů je využívána pro podnikatelské účely 

firem, které využily možností rekonstrukce, mnohé z nich 

i s podporou strukturálních fondů EU. Umístily tak zde své 

převážně výrobní aktivity.

Mezi další cíle při rozvoji areálu patří vybudování foto-

voltaické elektrárny o rozloze cca 6 ha, revitalizace vstup-

ní části areálu tak, aby zde vzniklo území pro výstavbu 

staveb občanské vybavenosti, jakými jsou ve Slavičíně chy-

bějící supermarket, stylová italská restaurace a ubytovací 

zařízení pro zaměstnance zasídlených společností. Samo-

zřejmostí je rovněž postupná rekonstrukce infrastruktury 

areálu, s ohledem na finanční možnosti správce.

Právě trvale probíhající rekonstrukce a budování infra-

struktury, která je následně ve vlastnictví společnosti Regi-

onální centrum kooperace, a.s., je předmětem zvyšování 

jejího základního jmění. Město Slavičín však není schop-

no, vzhledem k možnostem vlastního rozpočtu, kopírovat 

investice podnikatelských subjektů do infrastruktury areá-

lu a tím klesá jeho akciový podíl ve společnosti.

	 budova	společnosti	RELOA	TECH	s.r.o.	před	rekonstrukcí

Bariéry�revitalizace

V průběhu života Vlárských strojíren Slavičín nedošlo 

k žádné zásadní kontaminaci areálu, která by mohla jak-

koliv ovlivnit podnikatelské aktivity zde realizované či plá-

nované. Areál byl v 80. letech připojen na vlastní čističku 

odpadních vod o kapacitě 2 500 ekvivalentních obyvatel. 

V areálu je oddělená splašková a dešťová kanalizace. Dílčí 

znečištění byla v průběhu minulých let současným vlast-

níkem odstraněna a případně kontaminovaná půda od-

těžena a nahrazena novou zeminou. Největší ekologická 

zátěž, za kterou lze považovat provoz povrchové úpravy, 

byl zásadně rekonstruován novým vlastníkem, vybaven 

novou technologií spolu s navazující technologií čištění 

odpadních vod.

Záměry�revitalizace�a�její�hlavní�aktéři�

V okamžiku realizace prodeje areálu – předmětu kon-

kursní podstaty – projevili svůj záměr dva zájemci o koupi 

areálu – obchodní společnost INTEC s.r.o. a Město Sla-

vičín. Proces prodeje, v němž tyto subjekty vystupovaly 

jako konkurenční, oba zájemce postavil proti sobě. Rov-

něž jejich motiv, s nímž oba zájemci ke koupi areálu při-

stupovali, byly rozdílné, neboť zájem společnosti INTEC 

s.r.o. byl pochopitelně motivován ziskem, naopak záměr 

koupě se u města Slavičín odvíjel od potřeby znovu oživit 

centrum zaměstnanosti ve městě. I přes tyto zdánlivě ne-

slučitelné postoje dokázaly obě strany k sobě najít v roce 

2003 cestu, díky níž byla v roce 2004 založena společ-

nost – správce areálu – Regionální centrum kooperace, 

a.s. s jediným akcionářem – společností INTEC, s.r.o. Již 

v samé přípravné fázi vzniku správce byla mezi jejími ak-

téry sjednána pravidla, z nichž nejvýznamnější byl závazek 
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Průmyslový areál Slavičín

společnosti INTEC s.r.o. převést na město Slavičín 89 % 

akcií společnosti správce po jeho vzniku a reciproční záva-

zek města zajistit do konce roku 2006 realizaci investic do 

revitalizace areálu ve výši alespoň 10 mil. Kč. Nenaplnění 

sjednaného objemu investic by pak znamenalo zrušení 

celého procesu převodu akcií. Obsah smlouvy o převodu 

akcií byl v letech 2005 až 2006 naplněn realizací projektu 

„Rekonstrukce přístupových komunikací k průmyslovým 

objektům v Průmyslovém areálu Slavičín“ s podporou 

programu PHARE 2003 II a rozpočtem 10 773 233 Kč. 

Dále pak byly do akcionářské struktury a vlastního proce-

su budování společnosti Regionální centrum kooperace, 

a.s. zapojeny další okolní obce slavičínského regionu, kte-

ré projevily zájem podílet se na činnostech při vytváření 

podmínek pro další rozvoj zaměstnanosti v regionu. Jejich 

akciový podíl ve firmě však neumožňuje uplatnění jakého-

koliv významného vlivu.

Proces�revitalizace�a�proces�
financování

V přípravné fázi vzniku společnosti, která je v součas-

né době nositelem dalšího rozvoje Průmyslového areálu 

Slavičín – společnosti Regionální centrum kooperace, a.s. 

– byly realizovány následující kroky:

 Byl vyčleněn nemovitý majetek z evidence společnosti  »
INTEC s.r.o. – vlastníka areálu –, který se stane součástí 

základního jmění nově zakládané společnosti. Jednalo 

se zejména o majetek infrastrukturálního charakteru, 

který je nezbytný pro chod areálu jako celku a nesou-

visel výhradně s podnikatelskými aktivitami jednotlivé-

ho vlastníka nemovitosti v průmyslové zóně.

 Byl vybrán soudní znalec k ocenění vkládaného ma- »
jetku.

 Bylo dojednáno složení orgánů společnosti.  »
 Byly sepsány stanovy společnosti. »
 Jediným akcionářem byla sepsána zakladatelská listina  »
o založení akciové společnosti a společnost založena.

 Proběhla první valná hromada společnosti, na jejímž  »
programu byl, mimo jiné, i převod balíku 89 % akcií 

na Město Slavičín.

 Představenstvem byla vytvořena a valnou hromadou  »
schválena strategie společnosti, která detailně popisu-

je její cíle a činnosti vedoucí k jejich dosažení.

Těmito kroky byla zahájena faktická realizace činností 

spjatých s vlastní revitalizací Průmyslového areálu Slavičín.

Počáteční fáze činnosti společnosti byla financována 

z provozního úvěru poskytnutého Městem Slavičín, ná-

sledně pak společnost své náklady kryla příjmy z provozu 

infrastruktury a jejího užívání vlastníky nemovitostí.

V současné době však příjmy společnosti pocházejí 

zejména ze služeb s vyšší přidanou hodnotou poskyto-

vaných nejenom podnikatelům v Průmyslovém areálu. 

Příjmy však nejsou schopny v žádném případě pokrýt 

náklady spojené s běžnou údržbou a nutnou obnovou 

inženýrských sítí. Z těchto důvodů společnost k další re-

vitalizaci areálu intenzivně vyhledává možnosti financo-

vání s podporou strukturálních fondů, případně s účastí 

státního rozpočtu.

Shrnutí�pozitivních�a�negativních�
zkušeností�

Globální pozitivní zkušeností je fakt, že Průmyslový are-

ál, který v době fungování státního podniku Vlárské strojír-

ny, zaměstnával 2 500 zaměstnanců, znovu ožívá. Pozitivní 

je rovněž skutečnost, že na realizaci dobré myšlenky spojily 

svoje síly podnikatelský subjekt a obce regionu.

Mezi další výhody nesporně patří:

 Areál byl prodán jako celek, což významně zjednodu- »
šuje jednání při prodejích jednotlivých objektů a usnad-

ňuje proces přípravy žádostí o případnou dotaci.

 Území Průmyslového areálu je definováno v ÚP jako  »
území pro průmyslovou výrobu, což významně zjed-

nodušuje proces stavebního řízení.

 Existencí společnosti Regionální centrum kooperace,  »
a.s. je jasně definován vlastník společné infrastruktu-

ry, jsou tedy jasně definovány a stabilizovány podmín-

ky pro podnikání.

	 budova	společnosti	OMNIQA,	a.s.	před	rekonstrukcí

Mezi hlavní rizika, zejména v počáteční fázi, je nutno 

zařadit velmi dlouhé období řešení konkurzu, což způ-

sobilo odliv zkušených zaměstnanců a chátrání celého 

areálu. Dále pak příchod společnosti INTEC s.r.o. zname-

nal příchod doposud v regionu neznámého subjektu, což 

s sebou přineslo potenciální riziko nedůvěry a s tím spo-

jeného nezájmu o jednotlivé nemovitosti areálu a ztížení 

podmínek pro podnikání. Proces vzniku správce Průmys-

lového areálu, do něhož vstupovaly aktivně dva subjek-

ty – společnost INTEC s.r.o. a Město Slavičín znamenal 
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riziko nesouladu strategií obou hlavních aktérů (zhod-

nocení investice vs. vytváření podmínek pro revitaliza-

ci areálu a zlepšení podmínek pro podnikání). Převod 

většinového podílu ve společnosti na Město Slavičín 

pak znamenal zvýšení rizika uplatňování partikulárních 

zájmů jednotlivých představitelů majoritního akcionáře. 

Mezi významná rizika a negativní zkušenosti spojená 

se vznikem společnosti správce je nutno zařadit i ne-

vyřešení financování společnosti. Na základě středně-

dobého finančního plánu společnost vykazovala vysoké 

fixní náklady, které nebyly zajištěny příjmy. Z hlediska 

dalšího rozvoje Průmyslového areálu byla identifikována 

absence dotačních titulů pro rozvoj podnikatelské zóny 

jako celku a společných inženýrských sítí ve vlastnictví 

podnikatelského subjektu s vlastnickou strukturou, kdy 

municipalita je v ní zastoupena 60 %.

	 jedna	z	budov	společnosti	OMNIQA,	a.s.	po	rekonstrukci

Celý proces rozvoje Průmyslového areálu je i v sou-

časnosti provázen zkušeností, že při budování zón na 

zelené louce včetně strategických zón není brána v po-

taz existence „revitalizovatelných areálů“, a díky převaze 

politických vlivů je podpora směřována převážně ke stra-

tegickým zónám. Dále je negativním faktem, že nejsou 

zvýhodněny brownfieldy oproti budování „strategických“ 

průmyslových zón na „zelené louce“, kde dochází k zá-

boru zemědělské půdy.



Zdroj použité fotodokumentace: Regionální centrum kooperace, a.s. 
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Průmyslový areál Slavičín

	 budova	společnosti	Cappeller	Neinsa	s.r.o.	po	rekonstrukci

	 budova	společnosti	MEDIA	MIX	s.r.o.	po	rekonstrukcí

	 		budova	společnosti	MEDIA	MIX	s.r.o.		

před	rekonstrukcí
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Rekonstrukce komplexu historických budov v Lukách nad Jihlavou

Poloha�lokality

Městys Luka nad Jihlavou leží v oblasti Českomoravské 

vrchoviny v kraji Vysočina ve vzdálenosti 12 km od krajského 

města Jihlava. Luka nad Jihlavou se rozkládají podél údolí 

řeky Jihlavy. Na území 1 570 ha žije zhruba 2 700 obyvatel.

Městys je zároveň přirozeným centrem území mikrore-

gionu Loucko, s počtem zhruba 10 500 obyvatel. Historie 

městyse sahá až do r. 1378. Významnou součástí historie 

městyse je místní zámek, kostel Sv.Bartoloměje, kaple, 

barokní sýpka a skleník. K panství zámku náležely záro-

veň budovy hospodářské. Tyto budovy spolu se sýpkou 

se nacházejí přímo v intravilánu městyse, v těsné blízkosti 

kostela Sv. Bartoloměje, náměstí a základní školy.

	 budovy	před	rekonstrukcí

�Charakteristika�a�historie�původního�
využití�lokality

Barokní sýpka – p.č. 96/6 je volně stojící dvoupatro-

vá hospodářská budova z let 1720–1730. Budova sýpky 

byla postavena v období, kdy majitelem panství byl hra-

bě František Antonín Gellhorn z Gellhornu. Sýpka byla 

součástí panství. Po změně vlastníků panství přechází do 

rukou rodu Kouniců. Tito se významně podíleli na rozvoji 

panství. Za jejich vlády je datována výstavba barokního 

zámku v Lukách nad Jihlavou. Posledními majiteli v obdo-

bí do r. 1945 byl rod Widmmannů. Sýpka byla vždy nedíl-

nou součástí panství a byla využívána k uchovávání obilí.

Před rekonstrukcí objektu se jednalo o největší docho-

vanou sýpku z tohoto období v ČR. Sýpka je památkou 

II. stupně. Budí pozornost svojí výrazně barokní architek-

turou s bohatě zdobenými štíty. Od dob výstavby až do 

období r. 1982 sloužila sýpka svému původnímu účelu – 

uskladnění obilí. Dalších 20 let byla až do data zahájení 

projektu chátrajícím objektem bez využití.

Hospodářské budovy panského dvora tvoří soubor 

budov p.č. 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5. Jedná se v pod-

statě o budovy vytvářející dva rovnoběžné objekty, mezi 

nimiž vzniká umístěním těchto objektů prostorný dvůr. 

Jednotlivé budovy byly v historii, stejně jako sýpka, sou-

částí panství. Nejprve Šimanovského dvora, poté se staly, 

spolu s okolními pozemky, součástí panství Widmman-

nů až do r. 1945. Využití hospodářských budov v tomto 

období zůstává shodné – hospodářské a správní budovy 

pro velkostatkářství Widmmann. Po r. 1945 využívají noví 

vlastnící jednu budovu jako skladiště, garáže, do r. 1980 

je zde i jeden byt. Druhou budovu využívají složky tehdejší 

organizace Svazarm zhruba do r. 1986. Po celou dobu 

do r. 1945 nejsou budovy opravovány, rekonstruovány, či 

jinak udržovány. Spolu s chátrající sýpkou vytváří neutěše-

nou lokalitu v téměř samotném středu obce.

�Vlastnická�struktura,��
aktivita�vlastníků

V průběhu své historie až do současnosti prošly všech-

ny objekty spadající do projektu vlastnictvím několika 

majitelů a složitou majetkoprávní cestou. Veškeré objekty 

má jako poslední vlastník ve svém majetku předkladatel 

projektu městys Luka nad Jihlavou. Vlastnická struktura 

všech budov se během let vzájemně prolíná.

Pokud se podíváme do hlubší historie je nejstarší bu-

dovou z celého souboru barokní sýpka č. 96/6. Prvními 

majiteli byl rod Gellhorn, následuje rod Widdmmannů. 

Od r. 1945 je majitelem místní JZD a v r. 1993 rozhodnu-

tím o privatizaci státního subjektu přechází do majetku 

ZZN v Jihlavě, a.s. V r. 1998 se na základě kupní smlouvy 

sýpka stává majetkem městyse Luka nad Jihlavou.

Hospodářské budovy – historie i vlastnická struktura 

je do r. 1924 shodná se sýpkou. V období znárodnění 

postupně přešly některé budovy do majetku soukromých 

osob, a následně, více či méně dobrovolně, do majetku 

JZD, v jehož vlastnictví byly zhruba od r. 1953 do roku 

1994–1995. Po té jsou budovy opět navráceny původním 

soukromým vlastníkům. Budova 96/4 a 96/5 je obcí od-

koupena r. 1994 a budovy 96/1, 96/2, 96/3 byly odkou-

peny v lednu r. 2000. Obec se k odkupu výše uvedených 

budov rozhodla v rámci naplnění koncepce úprav obce se 

záměrem revitalizace těchto budov.

�Záměr�revitalizace��
a�její�hlavní�aktéři

Iniciátorem procesu revitalizace komplexu historických 

budov v Lukách nad Jihlavou byl předkladatel projektu 

a zároveň vlastník budov a pozemků, kterých se záměr 

projektu týká, městys Luka nad Jihlavou (v daném období 

ještě obec Luka nad Jihlavou).

Prvotní myšlenky na revitalizaci území byly projedná-

ny a následně podpořeny zastupiteli obce i zástupci obcí 

v Mikroregionu Loucko. Záměrem projektu revitaliza-

ce byla v prvé řadě záchrana kulturní památky – sýpky 
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a ostatních historických budov komplexu, v druhé řadě 

zájem využití budov pro potřeby obce a obyvatel nejen 

městyse, ale i okolních obcí Mikroregionu Loucko. Samot-

né využití budov bylo v přípravném období pečlivě zvažo-

váno. V neposlední řadě byl proces revitalizace součástí 

komplexních úprav městyse Luka nad Jihlavou.

	 letecký	pohled

Sýpka� –� nová� tělocvična pro základní školu v Lu-

kách nad Jihlavou. Zvolené využití bývalé barokní sýpky 

pro sportovní účely vzniklo na základě skutečnosti, že 

základní škola neměla vlastní sportoviště a geografickou 

polohou byla sýpka nejbližší vhodnou budovou ke škole. 

Výsledkem tohoto rozhodnutí a realizací I. etapy projek-

tu vznikla nová tělocvična pro žáky školy. Její využití však 

daleko přesahuje hranice základní školy. V odpoledních 

hodinách je tělocvična plně využita ostatními organi-

zovanými i neorganizovanými sportovci z celého území 

mikroregionu Loucko. Rekonstrukcí sýpky bylo vytvoře-

no vcelku neobvyklé spojení historie a sportu, které však 

nadmíru splnilo veškerá očekávání. 

Rekonstrukce� hospodářských� budov – záměrem 

této II. etapy projektu byla revitalizace dvou historických 

hospodářských budov, který byly následně využity, v ná-

vaznosti na původní využití, pro zázemí společnosti Služ-

by LUKA s.r.o., včetně vytvoření administrativních prostor, 

prostor dílen, garáží a skladu. Společnost byla založena 

v roce 1997. Zakladatelem a 100 % vlastníkem je městys 

Luka nad Jihlavou. Společnost v městyse zajišťuje násle-

dující služby: bytové hospodářství, odpadové hospodář-

ství, správu veřejného pohřebiště, lesní hospodářství, péči 

o veřejnou zeleň, údržbu komunikací atd. 

Budovy jsou vhodné umístěním a zároveň svoji polo-

hou. Jedná se o dvě téměř rovnoběžné obdélníkové bu-

dovy, vytvářející mezi sebou prostorný dvůr.

Vhodně zvolené řešení stavební rekonstrukce sýpky 

i hospodářských budov, včetně barevného sladění fasády 

s fasádou zámku, sjednocuje a umocňuje architektonický 

ráz všech historických budov této části městyse Luka nad 

Jihlavou. Budovy zároveň získaly nové využití a městys po-

třebné prostory pro rozšíření občanské vybavenosti oby-

vatel městyse i okolních obcí. 

�Proces�revitalizace��
a�proces�financování

Realizace projektu probíhala ve dvou etapách. I. eta-

pa – Rekonstrukce historické budovy sýpky. II. Etapa –  

Rekonstrukce dvou hospodářských budov. 

I. etapa – Rekonstrukce historické budovy barokní 

sýpky je realizována v období 1. 12. 2002–30. 4. 2003. 

V rámci stavební obnovy probíhaly práce dle projektu 

tak, aby byly dodrženy veškeré požadavky památkářů. 

Ze stavebního hlediska byly zachovány původní rozměry 

i ráz budovy. Provedené práce byly v oblasti hydroizolace 

a tepelné izolace, výměna oken při zachování původního 

tvaru okenních otvorů, vnitřní úpravy a fasáda. Finanč-

ní rozpočet I. etapy projektu byl 11 552 650 Kč. II. eta-

pa projektu – Rekonstrukce dvou hospodářských budov 

proběhla v období 1. 6. 2003–1. 10. 2003. Finanční roz-

počet této etapy činil 14 376 231 Kč. Celkový rozpočet 

projektu byl stanoven na 25 928 881 Kč. Městys Luka nad 

Jihlavou, v rámci žádosti do programu SAPARD, opatření 

2. 1. Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktu-

ry, získal dotaci ve výši 85 % z celkového rozpočtu – t.j. 

22 039 548 Kč. Zbývající náklady do výše 100 % byly hra-

zeny z vlastních zdrojů městyse.

Nové architektonické zásahy byly podřízeny duchu pů-

vodní stavby všech dotčených budov s ohledem na nové 

využití. Sýpka – prostor sportoviště v 1. NP v balkónové 

části je umístěn baletní sál. V podzemním podlaží jsou 

šatny, sprchy a provozně technický prostor. Hospodářské 

budovy jsou nepodsklepené jednopodlažní. Nachází se 

zde prostory kancelářské, skladové, provozně-technické 

prostory, garáže a dílna.

Bariéry�revitalizace

Původní využití a záměr projektu nepředpokládal vy-

sokou míru ekologické zátěže. 

Během procesu revitalizace se řešila situace, která pů-

vodně nebyla v projektu zohledněna. Vlivem skladování 

postřiků během doby, kdy vlastníkem sýpky bylo JZD, do-

šlo k mírné kontaminaci stěn sýpky – úprava stěn vhod-

ným technologickým postupem a likvidace veškerého 

odpadu v souladu se zákonem o likvidaci odpadů celou 

situaci vyřešila. Žádné další bariery a jiná břemena neovliv-

nila proces revitalizace. Skutečnost, že je sýpka památkou 

II. stupně byla majiteli známa před zahájením realizace 

projektu a veškeré potřebné schvalovací procesy proběhly 

v období přípravy projektu. 
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Rekonstrukce komplexu historických budov v Lukách nad Jihlavou

�Shrnutí�pozitivních��
a�negativních�zkušeností

Při zpětném bilancování nad průběhem procesu jsme 

dospěli k závěru, že do kategorie negativních zkušeností 

můžeme zahrnout komplikovanost již samotného záměru 

I. etapy – záměr rekonstrukce památkově chráněné budo-

vy. V průběhu příprav i samotné výstavby byla nutné neu-

stále konzultovat a spolupracovat s památkáři a stavební 

úpravy byly prováděny vždy v souladu nařízením instituce 

památkového úřadu. Výsledkem byla řada kompromisů 

a změn. Tato skutečnost způsobila částečné navýšení sta-

vebních výdajů. Na druhou stranu je nutno zdůraznit, že 

si díky tomuto budova sýpky ponechala svůj historický ráz 

a je ozdobou našeho městyse.

Vysoce pozitivní charakter celého procesu revitalizace 

je spatřován s odstupem času, kdy můžeme doložit zájem 

obyvatel o novou tělocvičnu a využití hospodářských bu-

dov k rozvoji služeb v městyse. 

Mezi pozitivními dopady celého projektu musíme 

jmenovat i uskutečnění následného projektu k dalšímu 

rozšíření využití jedné z hospodářských budov komplexu. 

Půdní část budovy byla dodatečně zrekonstruována. Díky 

realizaci tohoto projektu vzniklo v oblasti mikroregionu 

Loucko nové vzdělávací a ubytovací centrum ERUDITO 

s kapacitou 34 lůžek, učebnou PC a ekologickou klu-

bovnou pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Projekt 

ve výši 10 500 000 Kč, včetně souvisejícího vybavení, 

byl financován opět za pomoci programu SAPARD a to 

v r. 2004–2005. Prostory jsou využívány pro pořádání 

seminářů, konferencí. Hlavní náplní jsou kurzy a školení 

pořádané z příspěvků dotačních fondů ESF a dalších. Ak-

tivity centra jsou využívány obyvateli celého mikroregionu 

Loucko.

	 sýpka	před	rekonstrukcí

	 sýpka	v	průběhu	rekonstrukce

	 sýpka	po	rekonstrukci

Zdroj použité fotodokumentace: Městys Luka nad Jihlavou
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Bytová výstavba, lokalita Masná – Křenová  v Brně

Poloha�lokality�

Uvedená lokalita se nachází jihovýchodně od centra 

města v městské části Brno-střed v katastrálním území 

Trnitá. Jde o rovinatý pozemek o velikosti 2,75 ha ze zá-

padní strany vymezený ulicí Masnou, ze severní stany ulicí 

Křenovou a z východní strany železniční vlečkou podél 

řeky Svitavy. Z jihu navazuje na stávající areál Městské hy-

gienické stanice Brno. 

	 schéma	města

	 vazba	na	centrum	města	

Velice příznivá poloha v blízkosti centra umožňuje 

rychlou obsluhu této obytné lokality městskou hromad-

nou dopravou. Zastávka tramvají a trolejbusů je v těsné 

blízkosti křižovatky Křenová – Masná a cesta do centra 

trvá 8 až 10 minut. 

Charakteristika�a�historie�původního�
využití�lokality�

Popisovaná lokalita je prvním příkladem rozsáhlejší 

komplexní přestavby řízené městem pro rozvoj bydlení. Její 

realizací se docílilo efektivního nového využití, kde je pro 

obyvatele celkem 267 nových, převážně malometrážních 

bytů zakomponovaných do současné městské struktury. 

Do ulice Masné, Křenové a nově vzniklé ulice Zdera-

dovy tvoří městskou strukturu bloková polouzavřená zá-

stavba – soukromý polyfunkční komplex Zderad. 

	 pohled	z	ulice	Křenové

Komplex je tvořen třemi samostatnými trakty se spo-

lečnými hromadnými garážemi s vjezdem z jižní strany. 

	 pohled	z	jižní	strany

Podél ulice Masné a Křenové jsou v parteru situovány 

obchodní prostory (např. Studio zdravého spánku, Náby-

tek Hanák, kadeřnické potřeby PRIME). Pět nadzemních 

pater v části do ulice Křenové tvoří komerční prostory, 

převážně administrativní kancelářské provozy využívané 

nejčastěji pro sídla firem (například společnost KOMFORT, 

a. s., a IT INVESTMENT, a. s.). 

V traktu podél ulice Masné jsou nad obchodním parterem 

ve dvou patrech byty. Ve třetím patře jsou umístěny byty, 

které svým prostorovým řešením s využitím venkovních teras 

člení převážně skleněnou fasádu do dvou výškových úrovní. 

Do Zderadovy ulice je orientován obytný pětipodlažní trakt 

s ustupujícím patrem s terasami směrem do dvora. 
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	 Zderadova	ulice

Směrem k řece Svitavě novou zástavbu tvoří dva měst-

ské šestipodlažní bodové domy v zeleni situované podél 

ulice Zderadovy. Jeden bytový dům je určen pro nízkopří-

jmové skupiny obyvatel a druhý funguje jako dům s pečo-

vatelskou službou. 

	 pohled	z	ulice	Masné

Zvolené řešení vychází z možnosti zástavby pozemku, 

při níž je respektováno ochranné pásmo trasy celoměst-

ského kolektoru technických sítí. Parkování pro obyvatele 

těchto domů je zajištěno v suterénech a dále v samostat-

ném podzemním parkovacím objektu napojeném na dům 

ve Zderadově 5. Ostatní parkovací místa jsou situována 

oboustranně podél ulice Zderadovy a na hromadném par-

kovišti před vjezdem do parkovacího traktu polyfunkční-

ho komplexu. 

	 současný	stav	

Bodová zástavba kolem řeky umožnila dostatečně vy-

užít volných ploch zeleně lemující cyklistickou trasu podél 

řeky Svitavy a zároveň poskytla dostatek ploch pro obyt-

nou zeleň. Podél ulice Zderadovy je mezi bytovými objekty 

umístěno dětské hřiště a oddechový prostor k posezení. 

	 pobytové	zázemí

Popisovaná lokality sousedí s areálem nynější mateř-

ské školky, na který navazuje oplocený parčík kolem pa-

mátkově chráněného gotického Zderadova sloupu, podle 

něhož je pojmenována nová ulice i polyfunkční komplex. 

V ulici Křenové zůstal z původní zástavby bytový dům, 

který je podle regulačního plánu součástí plochy veřejné 

zeleně navržené v ochranném pásmu kolektoru. 

Před více než 100 lety vznikla v této lokalitě nejstarší část 

městských jatek, která se později rozrůstala stále dál již-

ním směrem, až rozsáhlý komplex posléze rozdělila želez-

niční vlečka na dvě části. Po ukončení provozu se z objek-

tů jatek staly převážně sklady. 
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Bytová výstavba, lokalita Masná – Křenová  v Brně

	 stav	před	revitalizací

V 80. letech minulého století je pro skladování vyu-

žívalo Národní divadlo Brno, Městská správa komunikací 

a dílny Střední průmyslové školy slévárenské (SPŠS). V ná-

sledujících letech zůstala již většina objektů nevyužita, 

pouze jeden objekt sloužil pro dílny SPŠS. 

	 objekty	před	asanací

Všechny objekty byly v rámci přípravy nové výstavby do 

konce srpna roku 2003 vyklizeny a odpojeny od přípojek 

technických sítí. Pamětní deska “Na upomínku 1. trans-

portu Romů do Osvětimi ve II. světové válce“, umístěná 

na jednom z objektů, byla odborně sejmuta a uložena do 

depozitáře Muzea města Brna.

�Vlastnická�struktura,��
aktivita�vlastníků

Lokalitu Křenovou – Masnou vytipoval v roce 2002 

tehdejší Bytový odbor Magistrátu města Brna jako jednu 

z možných přestavbových lokalit, určených pro bytovou 

výstavbu. Lokalita byla zahrnuta do širšího území, pro kte-

ré byl pořízen Regulační plán Křenová – Masná – trať ČD 

schválený v prosinci 2000 Zastupitelstvem města Brna. 

Regulační plán v části předmětné lokality vymezil pozem-

ky čistého a všeobecného bydlení pro umístění bytových 

domů, objektu garáží a nové mateřské školy. Plán stanovil 

základní funkční a prostorové regulativy, navrhl plochy ze-

leně včetně stromořadí a systém dopravní a technické ob-

sluhy území. Pro přestavbovou lokalitu byl během tvorby 

regulačního plánu zpracován ekologický audit, z něhož 

vyplynul požadavek na zpracování průzkumu předpoklá-

daného ekologického zatížení půdy.

Bytový odbor zajistil pro lokalitu vypracování studie 

proveditelnosti záměru výstavby bytových domů v soula-

du s regulačním plánem. Celková výměra lokality určená 

pro výstavbu bytových domů byla cca 20 050 m2 a veške-

ré pozemky vlastnilo město. Rada města Brna byla v dub-

nu 2003 seznámena se současným stavem lokality a va-

riantním návrhem postupu zástavby, která nevyžadovala 

žádné rozsáhlé podmiňující investice do technické infra-

struktury. Byla zde však nutná demolice stávajících budov 

a také odstranění kontaminace půdy především olovnatý-

mi a ropnými látkami způsobené původním a následným 

užíváním lokality. Dále bylo nutné řešit vybudování nové 

komunikace se sítěmi technické infrastruktury. 

Z důvodu finanční náročnosti demolice a dekontami-

nace se město rozhodlo k prodeji části lokality. Následně 

Rada města Brna schválila záměr výstavby ve variantě č. 3, 

kde se jednalo o výstavbu obecních bytů na části lokality 

a zbývající část území byla nabídnuta na prodej soukro-

mému investorovi ve výběrovém řízení.

Po provedení demolice a dekontaminace byla část 

pozemků v lokalitě oddělena a prodána za tržní cenu ve 

výběrovém řízení. Takto získané prostředky byly použity 

na přestavbu předmětné lokality, zbývající část peněz hra-

dilo město z Fondu bytové výstavby města Brna a státních 

dotací na výstavbu technické infrastruktury. V prodané 

části lokality postavil soukromý investor – společnost KO-

RED, a. s. – výše popsaný polyfunkční dům Zderad. 

V části přiléhající k řece, kterou si město ponechalo ve 

svém vlastnictví, realizovalo výstavbu dvou bytových 

domů s využitím státních dotací určených pro tyto úče-

ly. Zbývající pozemky mimo objekt technického vybavení 

(rozvod el. energie) zůstaly ve vlastnictví města Brna. 
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�Záměr�revitalizace��
a�její�hlavní�aktéři�

Koncem roku 2002 byla zadána první studie záměru 

výstavby obytných domů v předmětné lokalitě s podrob-

ným zmapováním technických sítí a návrhem zástavby 

v souladu s platným regulačním plánem, který byl hlavním 

vstupním územněplánovacím dokumentem v přípravě po-

pisovaného záměru. Po zpracování studie a vyčíslení rám-

cových nákladů předložil bytový odbor Radě města Brna 

informaci o současném stavu a záměru výstavby bytových 

domů ve třech variantách. Schválení záměru ve výše po-

psané variantě nastartovalo proces proměny této nevyu-

žívané lokality pro bydlení. Navrhované řešení umožnilo 

vytvořit z Masné ulice atraktivní městskou třídu s obchod-

ním parterem lemovanou alejí a podél nábřeží řeky Svitavy 

vysadit široký pás městské zeleně, který se dále rozšiřuje 

do obytné zeleně mezi bodové bytové domy. 

	 pohled	od	řeky	

�Proces�revitalizace��
včetně�financování

Revitalizace území začala v srpnu 2003 vyklizením 

všech objektů a jejich odpojením od přípojek technických 

sítí. V rámci přípravy lokality bytový odbor zajistil vyhoto-

vení zaměření 10 objektů určených k demolici, zpracování 

rozpočtů všech demolic a vydání rozhodnutí o nich. Dále 

byl zpracován seznam veřejné zeleně v areálu včetně oce-

nění a následně vydáno rozhodnutí k asanaci vybraných 

dřevin.

V září 2003 byla vypsána veřejná zakázka na provedení 

demolic včetně dekontaminace lokality. V říjnu Rada měs-

ta Brna vybrala firmu ŽSD, s. r. o., celkové náklady zakázky 

činily 30 mil. Kč. Následně bylo na základě schválení Rady 

města Brna zadáno zpracování dokumentace pro územní 

řízení na část lokality pro výstavbu dvou městských byto-

vých domů, objektu podzemních garáží k těmto domům 

a technické a dopravní infrastruktury v lokalitě. 

V prosinci 2003 proběhlo výběrové řízení na prodej 

části pozemků o rozloze 6 250 m2 při ulici Masné. Budou-

cí investor převzal povinnost zajistit na tomto pozemku 

dekontaminaci v rozsahu 2,9 mil. Kč s podmínkou, že 

tato částka bude odečtena z kupní ceny. Cena za 1 m2 

pozemku byla stanovena na 1 880 Kč.

Územní rozhodnutí zajištěné z úrovně města nabylo 

právní moci 21. ledna 2004. Pro výstavbu ve zbývající čás-

ti lokality si územní rozhodnutí zajistil soukromý investor 

a projekt zpracoval ateliér Kosa.

Na zpracování projektové dokumentace pro staveb-

ní povolení na obecní bytové domy byla vypsána dvě sa-

mostatná výběrová řízení, na základě kterých byli vybráni 

dva architekti. Šestipodlažní bytový dům ve Zderadově 5 

podle návrhu architekta Ivo Brandštetra je bezbariérový 

s pečovatelskou službou. Malometrážní byty jsou určeny 

především starším občanům. V podzemním podlaží domu 

je 9 parkovacích stání, 7 z nich je vyhrazeno pro imobilní 

občany. K domu dále náleží 28 venkovních parkovacích 

stání, z nichž 2 jsou opět určena pro imobilní občany. 

Z celkového počtu 40 bytů je 30 o velikosti 1+kk, 5 bytů 

2+1 a 5 bytů 2+kk. Dva byty jsou projektovány pro inva-

lidní občany. Všechny ostatní byty lze upravit tak, aby zde 

bylo zajištěno bydlení a sociální služby podle individuál-

ních potřeb obyvatel s možností úpravy na byty bezbarié-

rové. Všechny byty mají své nájemníky a jejich obsazování 

provedlo město na základě schváleného pořadníku.

Výstavba bytového domu byla zahájena v září 2005 

a dokončena v květnu 2007. Celkové náklady na výstav-

bu včetně přípojek a sadových úprav činily 46,9 mil. Kč. 

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo formou státní do-

tace na podporované bydlení 20,4 mil. Kč, takže náklady 

města Brna byly ve výši 26,5 mil. Kč. Stavbu na základě 

výběrového řízení zhotovila společnost Komfort, a. s.

Druhý, také šestipodlažní bytový dům ve Zderadově 

3, byl realizován dle návrhu architektů Romana Galleho 

a Michala Palaščáka z ateliéru AGP. Jde o elegantní dům 

kubistické hmoty se symetrickou kompozicí fasád se vstu-

pem v podobě „vykousnutého“ rohu. Slouží pro nájemní 

bydlení pro osoby s nižším příjmem a byl postaven s vy-

užitím státní dotace z prostředků Státního fondu rozvoje 

bydlení. V domě je celkem 35 bytů, z toho 11 o velikosti 

1+kk a 24 bytů 2+kk a rovněž jsou všechny již obsazeny. 

Parkování je zajištěno v podzemním podlaží, které je na 

východní straně rozšířeno o objekt jednopodlažních pod-

zemních garáží propojených s bytovým domem schodiš-

těm a výtahem. Pod zelenou střechu garáží lze umístit 

celkem 41 aut. 

Výstavba bytového domu s garážemi byla zahájena 

v říjnu 2005 a zkolaudována v únoru 2007. Celkové nákla-

dy na výstavbu činily 56 mil. Kč, z toho státní dotace byla 

ve výši 22,05 mil. Kč. Zhotovitelem stavby se na základě 

výběrového řízení stala rovněž společnost Komfort, a. s. 

Na výstavbu technické a dopravní infrastruktury pro-

běhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, vybrána byla 

společnost IMOS Brno, a. s. Výstavba bytového domu 
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Bytová výstavba, lokalita Masná – Křenová  v Brně

byla dokončena v závěru roku 2005, povrchy komunikací 

byly položeny až po jejím dokončení.

Výstavbu soukromé víceúčelové stavby Zderad společ-

nost KORED, a. s., dokončila v únoru 2008. Je zde celkem 

223 jednotek, z toho 192 bytových a 31 nebytových. Ve-

likosti bytů 1+kk, 2+kk, 2+1 a 3+kk se pohybují od 30 m2 

do cca 100 m2 užitné plochy a jsou doplněny lodžií, bal-

konem nebo terasou. Veškeré bytové i nebytové jednotky 

jsou již prodány. V podzemních hromadných garážích je 

celkem 68 parkovacích stání a 20 garáží. 

Výstavba obou obecních bytových domů byla realizo-

vána za cca 102,9 mil. Kč a polyfunkčního objektu Zderad 

za cca 400 milionů. Celkové investice do odstranění eko-

logických zátěží zde činily 30 mil. Kč a výstavba technické 

a dopravní infrastruktury stála dalších 26 mil. Kč. 

	 Zderadova	ulice

�Bariéry�revitalizace�–��
ekologické�zátěže�a�jiná�břemena�

Ekologická zátěž se v předmětném území předpoklá-

dala vzhledem k původnímu a následnému užívání loka-

lity (stáje s dobytkem, sklady, autoopravny, apod.), proto 

se přistoupilo již v průběhu zpracování regulačního plánu 

k vyhotovení ekologického auditu. Z něho vyplynul po-

žadavek na zpracování podrobnějšího průzkumu, který 

provedla firma ENVI-AQUA v roce 2003 v souladu se zá-

měrem postavit zde bytové domy. 

Na průzkum navazovalo zpracování rizikové analýzy 

od stejné firmy, která stanovila limity sanace a doporučila 

rozsah odtěžení zeminy kontaminované především olov-

natými a ropnými látkami. Sanační práce probíhaly sou-

časně s demolicí původních staveb a realizovala je firma 

ŽSD a částečně soukromý investor, společnost KORED, 

a.s. Na řádné odtěžení kontaminovaných zemin dohlížel 

ekologický dozor firma K-EKO, s.r.o. 

Mezi další bariéru lze zařadit stávající trasu celoměst-

ského kolektoru technických sítí procházející řešeným 

územím, která předurčila způsob rozvolněné bodové 

zástavby. Vzhledem k ochrannému pásmu kolektoru ne-

bylo možné podél nábřeží řeky navrhnout kompaktnější 

zástavbu. 

�Shrnutí�pozitivních�a�negativních�
zkušeností�

V lokalitě vzniklo celkem 480 m2 komerčních ploch, 

14 417 m2 obytných ploch s 267 byty a 7 963 m2 ploch 

zeleně.

Díky této revitalizaci má město Brno vhodný příklad, 

kde na místě chátrajících nedostatečně využívaných sta-

veb vznikly nové objekty, které slouží jiným účelům. Byto-

vá výstavba v této lokalitě je dokladem efektivního využití 

problematického území. Místní i mimobrněnští obyvatelé 

tak získali nové byty, nebytové prostory, obchody a také 

nové pracovní příležitosti. 

Je škoda, že střecha nad garážemi ve vnitrobloku ob-

jektu Zderad tvoří polouzavřený dvůr a nenabízí žádné 

další využití, pokrytí oblázkovými valouny je monotónní 

a působí poněkud chladně a neútulně. Řešení tohoto 

vnitrobloku by si zcela určitě zasluhovalo větší pozornost, 

minimálně osazením vhodnou zelení, která by opticky 

a barevně napomohla k příjemnějšímu vnímaní tohoto 

prostoru z balkónů a z přilehlých teras. 

Další zkvalitnění by zasluhovaly také plochy obytné 

zeleně v okolí obecních bytových domů, kde chybí keře, 

které by vhodně dotvořily plochy k oddychu či každoden-

ní rekreaci zdejších obyvatel. 

Zdroj použité fotodokumentace včetně grafiky:
Odbor územního plánování a rozvoje MMB 
Odbor dispozic s majetkem MMB 
Archiv města Brna
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Co s brownfields v Kroměříži – aneb opuštěné vojenské areály ve městě

Poloha�lokality

Kroměříž je městem, které utvářejí především nádher-

né a nesmírně cenné historické památky. Jejich hodnota je 

známá po celém světě, právem se staly součástí seznamu 

Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a jsou 

vyhledávány návštěvníky z celého světa. Město samo leží 

ve Zlínském kraji, ve středu pomyslného trojúhelníka tvo-

řeného městy Zlín, Olomouc a Brno. Je známé významným 

množstvím středních škol, bohatou nabídkou kulturních 

akcí a donedávna i tím, že je „městem vojáků“.

Vojenské posádky skutečně tvořily významnou část 

tváře města. Nejdůležitější, z hlediska odborného zamě-

ření tohoto článku, jsou dva rozsáhlé areály. Jeden z nich, 

tzv. „Rybalkova kasárna“, leží na okraji města v těsné blíz-

kosti silnice 432, která Kroměříž spojuje s Kyjovem a Ho-

donínem. Zóna je lokalizována mimo městskou bytovou 

zástavbu v blízkosti městského hřbitova. Druhou klíčovou 

oblastí je pak areál bývalých „Žižkových kasáren“. Ty jsou 

umístěny v atraktivní oblasti blízko centra města, na samé 

hranici památkové zóny. Areál, obklopený vysokou zdí, 

odděloval město od okrajového sídliště, ale třeba i ne-

mocnice, která k sídlišti přiléhá. V závěru výčtu je pak 

nutno popsat menší areál vojenského lazaretu, který je 

v blízkosti Žižkových kasáren a rovněž přímo navazuje na 

historické centrum města.

�Charakteristika�a�historie�původního�
využití�lokality

Kroměříž byla dlouhá léta velmi úzce spjata s armá-

dou. Po válce se zde usídlilo vedení 3. pěší divize. Ta se 

hlásila k tradicím prvorepublikové 14. divize, vzniklé v Kro-

měříži na přelomu let 1937 a 1938. Během své existence 

prošly kroměřížské posádky řadou změn a výrazně ovliv-

ňovaly život v celém městě. V popsaných areálech měli 

vojáci veškeré potřebné zázemí, v areálech vyrostla bě-

hem desetiletí řada budov různé technické úrovně a kva-

lity. Společenské změny se však nevyhýbají ani Kroměříži. 

Vojenské posádky, které zde dlouhé roky existovaly jako 

„samozřejmá část města“, byly zrušeny a v období let 

2004 – 2005 město postupně přebralo opuštěné areály. 

Nastalo období dlouhých odborných debat, diskusí s ve-

řejností a přípravy odborných studií. Ty postupně přinesly 

„návod“, jak postupně vtisknout těmto areálům novou 

podobu a začlenit je do města. 

�Vlastnická�struktura,�aktivita�
vlastníků,�záměry�revitalizace

Za jistou výhodu lze pro výchozí situaci považovat fakt, 

že areály byly předány městu Kroměříži. To, jako jediný 

vlastník získalo kromě významného majetku i řadu starostí 

spojených s nutností vyřešit další aktivity a investice, které 

tyto areály nutně vyžadovaly. Hlavním (a v podstatě jedi-

ným) hybatelem bylo tedy pro zahájení samotného proce-

su revitalizace areálů právě město Kroměříž. Muselo tedy 

dojít k rozhodnutí, k čemu mají v budoucnosti jednotlivé 

oblasti sloužit, jaké funkce mají plnit. Následně bylo nut-

no řešit další krok – které aktivity bude město Kroměříž 

realizovat samo a které části areálu nabídne k prodeji. 

Rybalkova�kasárna
Jedna ze dvou rozsáhlých lokalit – Rybalkova kasárna 

je areálem o rozloze 16 hektarů. Vzhledem ke své lokali-

zaci je v rámci města Kroměříže téměř ideálním prostorem 

pro využití podnikateli. Kasárna byla nabídnuta k prodeji 

zájemcům z řad soukromých podnikatelů a v současné 

době mají všechny části nové vlastníky. Samotný proces 

revitalizace tak probíhá již v souladu s potřebami součas-

ných majitelů. Vzniká zde průmyslová zóna. Dochází čás-

tečně k demolicím nevyhovujících budov, částečně k jejich 

rekonstrukcím a úpravám tak, aby vyhovovaly novému vy-

užití. Na okraji oblasti již poskytuje kroměřížanům služby 

nákupní centrum (supermarket). Finanční zátěž spojená 

s rekonstrukcí a výstavbou je řešena soukromými investo-

ry. Město Kroměříž řešilo napojení na dopravní infrastruk-

turu tak, aby byl areál bez problémů ve všech částech 

dostupný.

Vzhledem k aktivitám, které zde byly armádou reali-

zovány, lze považovat za štěstí, že ekologické zátěže, kte-

ré zde vznikly, byly spíše dílčí a odstranitelné silami nových 

majitelů.

V závěru roku 2008 lze tedy konstatovat, že „Ry-

balkova kasárna“ zvolna mizí a mění se v průmyslovou 

oblast, kde vznikají nové pracovní přiležitosti, stěhují se 

sem místní firmy, které tak mají lepší podmínky pro svou 

činnost. Za nepochybně výhodný lze považovat fakt, že 

soukromí vlastníci postupně revitalizují areál bez přispění 

veřejných financí, které tak zůstávají k dispozici pro jiné 

aktivity. Drobnou nevýhodou je pak fakt, že město může 

postup prací v oblasti ovlivnit jen velmi málo a případný 

vývoj směrem, který by městu nevyhovoval, by byl z po-

zice samosprávy řešitelný jen obtížně. Tato situace ale 

v Kroměříži do těchto dnů nenastala a komunikace mezi 

městem a novými vlastníky pozemků a budov probíhá pří-

jemně a bez obtíží.
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Žižkova�kasárna
Druhý areál navazuje na centrum města. Je obklopen 

zástavbou bytových domů. Navazuje na něj hustě zalid-

něné sídliště Zachar. Areál nazývaný Žižkova kasárna tak 

dlouho tvořil jakýsi vymezený „zakázaný“ prostor téměř 

ve středu žijícího města. Využití desetihektarového areálu 

k bydlení a „městskému životu“ se tedy přímo nabízelo. 

Část areálu, která byla určena k veřejně-prospěšnému vy-

užití, zůstala v majetku města Kroměříže. Zbylé částí pak 

byly prodány soukromým investorům. 

�Proces�revitalizace��
a�proces�financování

Postupně došlo k demolici barákového tábora, prostor 

byl upraven, vybaven potřebnou infrastrukturou a vznik-

ly zde nové ulice navazující na současné řešení bydlení 

v okolí areálu. V současné době zde začínají vyrůstat stav-

by prvních rodinných domů. Potřebné práce zajistil sou-

kromý investor.

Z bývalého prostoru nástupiště se stalo „Hanácké ná-

městí“. To je obklopeno původními budovami. V součas-

né době slouží jako průchozí prostor do okrajových částí 

města a jako odlehčovací parkoviště.

První kroky k tomu, aby popsaný prostor ožil řadou za-

jímavých aktivit, však již byly učiněny. Jedna ze tří velkých 

vojenských budov, které tvoří dominantu prostoru a která 

dříve sloužila jako posádkový dům armády, se stala sídlem 

řady neziskových organizací. „Klub Velehradská“, jak je 

nyní objekt nazýván, organizuje společenské a vzdělávací 

akce, konají se zde výstavy místních i hostujících výtvar-

níků. Do konce školního roku 2008 zde sídlila církevní 

konzervatoř. Budova nejen ožila, ale rovněž „prokoukla“. 

Kromě nutných vnitřních oprav došlo k rekonstrukci stře-

chy a fasády domu. Investice byla realizována s dotační 

podporou státního rozpočtu ČR. V současné době projevil 

aktivní zájem o využití uvolněných prostor v Klubu Vele-

hradská i o sousední (identickou) budovu Polytechnický 

institut se sídlem v Kunovicích, který plánuje do Kunovic 

přesunout část svého bakalářského studia. Na Hanáckém 

náměstí je v současné době rovněž dokončována přístav-

ba zbrojnice dobrovolných hasičů. Rovněž tato investice 

je realizována s podporou dotace ze státního rozpočtu. 

Další z místních budov získalo pro svůj archiv Muzeum 

Kroměřížska. Na okraji areálu bývalých Žižkových kasáren 

stála budova vojenské ubytovny. Z několika vhodných ře-

šení nakonec město zvolilo přeměnu ubytovny na domov 

pro seniory. I tato rekonstrukce probíhá s podporou stát-

ního rozpočtu a bude ukončena v roce 2009, kdy tento 

domov, který bude mít kapacitu 54 lůžek, zahájí provoz.

Všechny popsané budovy propojuje Hanácké náměstí. 

I zde proběhne v letech 2009 a 2010 rekonstrukce tak, 

aby se z asfaltové nástupní plochy stalo skutečné náměs-

tí určené pro setkávání všech kroměřížanů i návštěvníků 

města. Prostor obklopený budovami je navzdory svému 

potenciálu velmi zanedbaný a v příštích dvou letech se 

zcela promění. Vznikne zde parkové náměstí s velkým 

množstvím zeleně, možnostmi posezení, fontánou, dět-

ským hřištěm, ale i amfiteátrem pro konání sezónních 

kulturních akcí formálních i neformálních. Počítá se tedy 

nejen s „minikoncerty“, ale také zde bude možnost při-

jít si třeba „jen tak zabrnkat a zazpívat“. Z popsaného 

vyplývá, že nová koncepce prostoru si klade za cíl nabíd-

nout pohodu a prostor pro trávení volného času všem ge-

neracím. Projekt nezapomíná ani na řidiče a návštěvníky 

města – po obvodu bude 100 parkovacích míst, budou 

zde mít možnost parkovat autobusy, které do města při-

vezou návštěvníky. Ti budou mít v budově Klubu Vele-

hradská k dispozici potřebné zázemí. Projekt byl přihlášen 

do 2. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II 

Střední Morava a Regionální radou byl doporučen k pod-

poře. Schválená dotace činí dvacet čtyři milionů korun.

�Shrnutí�pozitivních��
a�negativních�zkušeností

Přeměna celého areálu je lehce „za startem svého 

běhu na dlouhou trať“. Podmínky byly vytvořeny, v oblasti 

již jsou viditelné dílčí úspěchy. Za pozitivní lze považovat 

skloubení veřejně prospěšných aktivit a bydlení, spoluprá-

ci města a soukromých vlastníků a postupné směřování 

k cíli. Tím je splynutí areálu s městským okolím. A negati-

va? Na jejich výčet si ještě budeme muset počkat do doby, 

kdy lokalita „ožije“. V současné době je nutno „pouze“ 

řešit dílčí kroky, jednotlivé aktivity, vyčleňovat z rozpočtu 

města finanční prostředky, hledat a získávat zdroje se stát-

ního rozpočtu a fondů Evropské Unie. Areál samotný je 

však tak skvěle umístěný, že oprávněně předpokládáme, 

že pozitivní stránky revitalizace zde jednoznačně zvítězí.

Závěr
Rozhodně nelze říci, že tento je tento článek podrob-

ným výčtem všech aktivit, které postupně začlení bývalé 

vojenské objekty do „městského každodenna“. Za zmín-

ku jistě stojí rovněž fakt, že budova bývalého velitelství po-

sádky nyní slouží Justiční akademii, která je jediná svého 

druhu v celé České republice a poskytuje vzdělání nižším 

soudním úředníkům. Soukromý vlastník areálu bývalého 

lazaretu, který přímo sousedí s Žižkovými kasárnami a je 

rovněž téměř v centru města již představil studii výstav-

by bytových domů. Všechny tyto vlivy postupně ovlivňují 

vzhled města. Do bývalých areálů kasáren tak prorůstají 

běžné městské činnosti. Začíná se zde bydlet, pracovat, 

vznikají podmínky pro vzdělávání a aktivní trávení volného 

času. Zůstal prostor i pro sociální služby. Vzhledem k po-

stupu prací si závěrem tohoto článku dovolím konstato-
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Co s brownfields v Kroměříži – aneb opuštěné vojenské areály ve městě

vat, že vojenské brownfields jsou v Kroměříži úspěšně za-

čleňovány do městského prostředí a je otázkou poměrně 

krátkého času, kdy bude Kroměříž jako „město vojáků“ 

spíše vzpomínkou a historickým faktem. A že současným 

dětem budeme jen na fotografiích či úmyslně zachova-

ných drobných dokladech doby ukazovat, kde všude 

vlastně byly v Kroměříži vojenské prostory.

	 	domov	důchodců

	 pozemky	k	výstavbě	RD

	 budova	vojenské	posádky	po	rekonstrukci

	 mapa	–	vojsko

	 budova	vojenské	posádky	před	rekonstrukcí

Zdroj použité fotodokumentace: MÚ Kroměříž
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Rekonstrukce býv. zemědělského družstva v obci Pohoří

Poloha�lokality

Obec Pohoří se nachází v Královéhradeckém kraji 

v podhůří Orlických hor v nadmořské výšce 263 m. První 

písemné zprávy o obci se datují k roku 1361, kdy spadala 

pod panství opočenské. Je posazena do převážně rovin-

né oblasti na původních záplavových polích. Rozkládá se 

na celkové ploše 627 ha (s délkou 3,5 km) při současné 

populaci 650 obyvatel. Obec byla vždy závislá na země-

dělské činnosti, protože půda na záplavových polích má 

vysokou bonitu, čímž byly zajištěny výnosy všech plodin, 

které se na ní pěstují. Je zároveň významnou zdrojovou 

oblastí pro čerpání pitné vody. Z několika hlubinných vrtů 

je do východočeské vodovodní soustavy dodáváno asi 

3,5 mil. m³ kvalitní pitné vody ročně.

Sledovaným objektem je bývalý areál zemědělské-

ho družstva, které v obci plnilo celou řadu úkolů. Mezi 

nejdůležitější lze zařadit možnost celoročního i sezónní-

ho zaměstnání pro práce v živočišné i v rostlinné výrobě. 

Vlastní areál je situován v nezastavěné části obce, přibliž-

ně 200 m jihovýchodně od její hranice. Rozkládá se na 

pozemku o velikosti 4 ha.

Charakteristika�a�historie�původního�
využití�lokality

Zemědělský areál vznikl při kolektivizaci v padesátých 

letech, kdy se zakládala JZD. Na čtyřhektarové ploše byla 

provozována zejména živočišná výroba a tak, jak se země-

dělské družstvo rozšiřovalo, byly zde postupně dostavo-

vány objekty stájí, krytých skladovacích ploch a různého 

zázemí včetně výdejny pohonných hmot. Po roce 1989 

se JZD transformovalo na akciovou společnost. Vedení 

společnosti však bylo nuceno z úsporných důvodů pro-

vozy sjednotit, a tak vznikla centrální farma. Lokality, na 

kterých byla živočišná výroba provozována, však byly díky 

poklesu spotřeby a nízké konkurenceschopnosti postup-

ně rušeny. 

Takto došlo v roce 1994 k úplnému uzavření objektu 

živočišné výroby zemědělského družstva a ZD se stáhlo 

do nedaleké Dobrušky. Tato situace velmi ovlivnila život 

v celé obci, neboť značná část obyvatel přišla o zaměstná-

ní a musela si hledat nové. 

Záměry�revitalizace�a�její�hlavní�aktéři

Pro celý areál nastává zlá doba. Vedení společnosti se 

nedaří opuštěný areál prodat, a tak dochází pouze k ob-

časným krátkodobým pronájmům pro různé druhy podni-

kání. Areál chátrá a stává se zázemím pro vandaly a vykra-

dače kovů. Celá plocha zarůstá plevelem a stává se velmi 

nebezpečnou, protože v blízkosti kravína byly vytvořeny 

systémy pro zachytávání fekálií, které se propadávaly. Dal-

ším negativním jevem se stává pronájem skladovacího ob-

jektu podnikateli s kovošrotem. Během krátké doby je celý 

areál zanesen kovovým odpadem a vlastníkovi se nedaří 

ukončit neoprávněné podnikání na ostatních plochách. 

V roce 2002 do tohoto procesu vstupuje obec Pohoří 

a po dohodě nabízí možnost odkupu celého zařízení včet-

ně pozemků. Obec chce takto získané pozemky a budovy 

použít na rozvoj podnikání, protože do této doby nevlast-

ní žádnou lokalitu, která by mohla podnikání v obci rozší-

řit. Zajímavým se zdá být záměr vybudovat inkubátor pro 

začínající podnikatele, protože původní rozvoj podnikání 

je většinou omezen možností podnikajícího občana na 

svém pozemku. Další zvažovanou možností byla výstavba 

agrocentra s ubytovacími kapacitami pro turisty. Po ně-

kolika jednáních dochází v říjnu 2002 k dohodě a jsou 

připravovány podklady k převodu nemovitostí.

Prodejní cena areálu zemědělského družstva (cca 

1,5 mil. Kč) je stanovena dohodou. V této kupní ceně je 

zohledněno i morální odškodnění občanů, kteří dlouhou 

dobu v družstvu pracovali a také jej zbudovali. Obec Po-

hoří financuje tento odkup ze svých finančních zdrojů. 

Současně dochází i ke směně pozemků ve vlastnictví obce 

proti pozemkům pod areálem zemědělského družstva 

v poměru 2 : 1. Obec jedná s majitelem kovového šrotu 
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o ukončení jeho činnosti. Po několika důrazných jedná-

ních dochází k vyklizení celého prostoru areálu. Tato opat-

ření však o jeden rok zpozdí jakékoliv další kroky ohledně 

nakládání s těmito plochami. Obec vypisuje nabídkové ří-

zení na pronájem či prodej budov včetně ploch v podnika-

telském areálu. V této době je zjištěno ještě několik pro-

blémů s pozemky, které nejsou vypořádány s původními 

majiteli. Jako nejzávažnější se jeví pozemek pod budovou 

bývalého čtyřřadého kravína o ploše 1 200 m² a příjez-

dová cesta do areálu. Dochází k nepříjemným jednáním 

s majiteli, kteří stupňují své požadavky na případný odkup 

jejich pozemků. V této době již dochází k vyhodnocení 

došlých nabídek. Jako nejvýhodnější se jeví nabídky firmy 

VOR, spol. s r.o., která nabízí odkup celého areálu včet-

ně staveb. Nabídka je velice seriózní a těžko jí lze odolat. 

Obec však ztrácí možnost původního záměru a ten byl 

vybudování podnikatelské líhně.

Proces�revitalizace�a�proces�
financování

Záměr firmy je velkolepý a předkládá i projekt na ob-

novu a znovuvyužití stávajících budov. V této době (pa-

radoxně po ukončení činnosti podnikatele s kovošrotem) 

dochází ke krádežím hliníkové střešní krytiny z objektů 

kravínů. Do té doby, než je namontováno zabezpečo-

vací zařízení, chodí zastupitelé obce a dobrovolní hasiči 

přes noc hlídat celý areál. Protože nejsou ještě vypořá-

dány všechny majetkové poměry, připravuje se smlouva 

na prodej majetku v celkové výši 85 % dohodnuté ceny. 

Zbytek bude odprodán po vyřešení ostatních majetkových 

záležitostí. 

V roce 2003 dochází k prodeji části areálu na firmu 

VOR, spol. s r.o., která se zabývá velkoprodejem chladi-

cích a klimatizačních systémů. Zbylá část je odkoupena po 

vypořádání majetkových záležitostí asi do jednoho roku. 

Od této doby dochází v areálu ke stavebním úpravám pů-

vodních stájí. Vše je velmi citlivě a smysluplně projektová-

no. Firma spolupracuje s obcí. Musí také dojít ke změnám 

územního plánu, aby mohly být plochy využívány k potře-

bám firmy. Změna územního plánu je dlouhodobější zále-

žitost, ale stavební úpravy se díky odboru výstavby Měst-

ského úřadu v Dobrušce daří zajišťovat tak, aby mohla 

firma zdárně pokračovat ve svých plánech obnovy budov 

a areálu. Dle současné podoby ÚPD jsou zde plochy pro 

smíšené využití průmyslu, skladování a zemědělství.

Areál je postupně napojen tlakovou kanalizaci na 

kanalizační síť obce, dochází k propojení na plynovod 

a telekomunikační sítě. Voda je dodávána z vodovodního 

řádu, který je zakončen hydrantem uvnitř areálu. Dochází 

také k odkupu transformátoru od VČE (dnes ČEZ). Tímto 

jsou zajištěny veškeré sítě, které potřebuje firma pro své 

podnikání. Současně probíhá přestavba objektu. Staveb-

ně nejmladší kravín je pro svoji neupotřebitelnost určen 

k demolici.

Jako první z objektů byla zkolaudována budova pod 

značkou K96, která stavebně vyhovuje požadavkům fir-

my. V prvním nadzemním podlaží vzniká prodejní sklad 

a na patře administrativní zázemí s prostornými kance-

lářemi. Dále se pokračuje v obestavení bývalého seníku 

a stavebních úpravách bývalého čtyřřadého kravína.

Na rekonstrukci objektů nebyla čerpána žádná dotace 

ze státního rozpočtu ani SF EU.

Bariéry�revitalizace�–��
ekologické�zátěže�a�jiná�břemena�

V roce 2002 došlo k vyhodnocení možných ekolo-

gických zátěží z bývalé činnosti zemědělského družstva 

a podnikatele s kovy. Je zde podezření z možné konta-

minace půdy. Odbor životního prostředí z Rychnov nad 

Kněžnou provádí kontrolu na ploše areálu a nepotvrzuje 

domněnky o možné ekologické zátěži. 

Shrnutí�pozitivních�a�negativních�
zkušeností�

Mezi pozitivní zkušenosti při realizaci projektu patří 

hlavně samotná revitalizace nevyužívaného objektu, který 

zhoršoval vzhled obce proběhla v průběhu tří let (2004 

– 2006). Došlo tím k významné možnosti zvýšení zaměst-

nanosti, firma zde zaměstnává plném provozu 50 zaměst-

nanců, pětina pochází z Pohoří. Zemědělské družstvo se 

zbavilo zátěže včetně možného zdroje nebezpečí úrazu 

v nestřeženém chátrajícím objektu. Směnou pozemků za 

pozemky pod areálem získalo zemědělské družstvo větší 

zcelení lánů orné půdy. Obec získala prodejem finanční 

částku do svého rozpočtu, kterou použila pro svůj násled-

ný rozvoj. Firma VOR, spol. s r.o. získala objekt a plochy 

s možností dalšího rozšíření, a tím mohla opustit ostatní 

sklady v různých částech regionu. Ze strany občanů neby-

ly zjištěny k činnosti firmy žádné připomínky. 

Naproti tomu byly zjištěny pouze problémy s časovou 

náročností pro úpravu změny územního plánu obce dle 

změn, které vyžadovala činnost firmy VOR, spol. s r.o. 

A dále problémy při zaměřování nových staveb v areálu, 

které nesouhlasily s geodetickými podklady v návaznos-

ti na špatně provedenou digitalizaci celého území obce 

Pohoří.



Zdroj použité fotodokumentace: OÚ Pohoří 
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Rekonstrukce býv. zemědělského družstva v obci Pohoří
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Horse Farm Lechovice

Poloha�lokality

Areál HORSE FARM se nachází v zastavěné části v obce 

Lechovice, zhruba 10 km severozápadně od Znojma, na 

spojnici silnici I. třídy I/53 (Znojmo-Pohořelice). Obec pa-

tří díky své poloze – jihozápad Jihomoravského kraje – 

k vyhlášeným vinařským lokalitám. Podnikatelské aktivity 

v areálu HORSE FARM však podtrhují její spíše zemědělské 

zaměření. 

V Lechovicích, kde v roce 2007 žilo 428 obyvatel, 

bylo v minulosti možné evidovat jen velmi málo podob-

ně výjimečných projektů. A pokud jde o územní rozměr 

významnosti současných podnikatelských aktivit, jedná se 

o projekt minimálně regionálního významu.

Charakteristika�a�historie�původního�
využití�lokality

HORSE FARM je zemědělská usedlost se 100 ha půdy 

a příslušnou zástavbou, kde již od roku 1926 hospodaří ro-

dina Dlabkova, nyní Kroutilíkova. Bohužel však se dvěma 

vynucenými přestávkami. V roce 1938 byla rodina Dlabkova 

vyhnána německými okupanty a veškerý majetek zůstal na 

statku, který po celou dobu války užívali Němci. 

Po válce v květnu roku 1945 se rodina Dlabkova vrátila 

na své hospodářství do Lechovic. S vynaložením maximální-

ho úsilí se všichni snažili o obnovu vydrancovaného hospo-

dářství, kde kromě několika strojů nezůstal ani živý inventář 

ani žádné zásoby. Obnova hospodářství se dařila a členové 

rodiny pracovali s radostí, bez ohledu na čas a námahu. Při-

šel však rok 1948 a bylo po svobodě, radosti z práce a místo 

toho nastala doba psychického nátlaku a vyhrožování, ne-

řku-li šikanování. Místo válečného odškodnění byla rodina 

připravena znovu o všechen majetek, ale i o život a zdraví 

některých členů. V roce 1949 bylo rodině odebráno 50 ha 

půdy a vzápětí, při tzv. Gottwaldově revizi pozemkové re-

formy, byli připraveni o dalších 25 ha půdy spolu s polovi-

nou budov. Celá rodina měla být vystěhována. V průběhu 

uplatňování tzv. superrevize, při hrubém nátlaku, byl Josef 

Dlabka stižen mozkovou příhodou a do roka zemřel. Jeho 

syn, František Dlabka, byl v dubnu 1950 odveden četnickým 

strážmistrem do Znojma a odtud se už nevrátil. Byl dodán 

do tábora nucených prací a majetek celé rodiny byl znovu 

a bez náhrady ukraden – tentokrát na dlouhých 40 let. 

Hospodářem na celém statku byl František Dlabka, 

který byl z hospodářství odstraněn se záměrem najít zá-

minku jak se zmocnit celého majetku. Josefu Dlabkovi 

poslali přípis ve znění: „Jelikož Váš syn byl vzat do tábora 

nucených prací a vy sám jste práce neschopen, přikazuje 

se Vaše hospodářství do nuceného nájmu JZD Lechovice“. 

Obdobně Františku Dlabkovi napsali: „Jelikož jste byl vzat 

do tábora nucených prací a na Vašem hospodářství nemá 

kdo hospodařit, přikazuje se do nuceného nájmu JZD Le-

chovice“. Tak se soudruzi zmocnili úplně všeho a nesta-

rali se ani, jak bude žít zbytek rodiny. Když Josef Dlabka 

byl práce neschopen, jeho manželka měla téměř 70 let. 

Manželka Františka Dlabky byla nemocná po válečných 

útrapách, dcera měla 17 let, studovat však nesměla a tak 

hledala práci.

Listopad 1989 vzbudil naději u zbylých členů rodiny, 

že konečně bude sjednána spravedlnost a dojde k reha-

bilitaci jak morální tak i majetkové. Bohužel struktury to-

talitního režimu, zvláště na okrese Znojmo, pracují i na-

dále a 40 let je dost dlouhá doba k upevnění moci jak po 

stránce ekonomické tak i politické. Z tohoto důvodu se 

domnívám, že právo a spravedlnost jsou v naší republice 

jen prázdným pojmem. Proto také nemáme 19 let po „sa-

metové revoluci“ vyrovnány restituční ani transformační 

náhrady. Naše rodina byla okradena během jediného dne, 

ale vracení majetků a náhrad trvá léta. Kradlo se bez pří-

slušných předpisů a zákonů a teď se hledají předpisy jak 

to, co bylo odcizeno nevrátit. Za tento stav může také 

justice a její liknavý přístup. A přímo také čekání na vy-

tunelování majetku, aby nebylo z čeho vracet, jako tomu 

bylo v případě JZD Mír Práče.

Vlastnická�struktura,��
aktivita�vlastníků

Od roku 1990 začaly budovy a pozemky postupně – 

cestou dědického řízení a restituce – po náročných admi-

nistrativních procesech přecházet do osobního vlastnictví 

současného majitele. Ten měl řadu zkušeností s chovem 

a výcvikem dostihových koní z JZD Slušovice – bývalé 

chlouby dostihového sportu u nás, ale především cenné 

zkušenosti ze svého působení v Kanadě. Láska ke koním, 

nabyté zkušenosti a potřebné zázemí na restituovaném 

statku, stáje, to vše přispělo k záměru jednoho z prvních 

soukromých hippocenter v regionu. 

Při zpracování podnikatelského záměru bylo počítá-

no s využitím vlastních zdrojů a především pak finančních 

prostředků z restituce a transformace, a to k obnově 

a modernizaci zdevastovaných staveb po čtyřicetiletém 

hospodaření JZD. Přestože tyto finanční prostředky byly 

dvakrát soudně přiznány a měly být do 1 měsíce (tj. do 

června 1997, resp. března 2000) zaplaceny, dodnes maji-

tel náhrady nedostal, což značně zpomalilo a ztížilo reali-

zaci podnikatelského záměru.

Záměry�revitalizace��
a�její�hlavní�aktéři�

Záměrem majitele bylo v první fázi dát novou tvář tor-

zům některých původních hospodářských staveb, která 

zde po letech devastace za hospodaření JZD Práče zů-
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stala. Opravy, rekonstrukce a modernizace objektů byly 

prováděny s ohledem na požadavky chovu anglického 

plnokrevníka a to včetně pomocných staveb a přijatel-

ného zázemí pro návštěvníky farmy, včetně občerstvení 

a ubytování.  

Rozsáhlé pozemky jsou využívány k zajištění krmivo-

vé základny pro další koně, prasata i pro tržní produkci. 

Pro zvýšení rentability provozu celé farmy bylo uvažováno 

i s nákupem dalších pozemků v blízkosti areálu farmy. 

Hlavním a jediným zdrojem invence pro realizaci pod-

nikatelského záměru byl majitel, Jaroslav Kroutilík, který 

měl potřebnou kvalifikaci a již v roce 1991 získal živnos-

tenské oprávnění coby zemědělský podnikatel a podnika-

tel v živočišné výrobě. 

Proces�revitalizace�a�proces�
financování

Nezbytnou podmínkou celého podnikatelského zá-

měru byla rekonstrukce zdevastované původně obytné 

budovy pro potřeby restaurace, kanceláří a ubytovacích 

kapacit pro návštěvníky. Z provozních prostředků byly 

financovány opravy dalších budov a staveb, pomocných 

ploch, ohrad a výběhů pro koně. Byly přikoupeny po-

zemky navazující na současnou půdní držbu, takže došlo 

k ucelení plochy u farmy a zvýšení obhospodařované plo-

chy pozemků na 110 ha.

Postupně byly dokoupeny budovy, které nebyly součástí 

původní farmy. Z těchto se po opravě stane dílna a garáže 

pro zemědělskou techniku. Nelze tedy hovořit o ukonče-

ném procesu revitalizace – byl zahájen před 18 lety a stále 

probíhá – a vzhledem k povaze a náročnosti podnikatelské-

ho záměru se jedná o proces neukončitelný. 

Z pohledu financování skýtala vlastní realizace skýtala 

velká rizika. Dotace až do nastavení pevných podmínek EU, 

nebylo možné získat. V případě zemědělských podnikatelů 

o ně ani nemělo díky řadě administrativních bariér smysl 

žádat. Celý proces financování revitalizace areálu měl být 

realizován z restitučních prostředků, náhrad z transforma-

ce a provozních prostředků. Bohužel na prostředky, které 

byly soudně potvrzené čeká majitel již 8, respektive 11 let 

(po nabytí právní moci rozsudku) a projekt je tak finančně 

řešen formou bankovních úvěrů.

Přes všechny potíže a obstrukce při vracení majetku 

oprávněným osobám, včetně restitučních a transformač-

ních náhrad, podařilo se vybudovat fungující podnik s 12 

zaměstnanci, který splňuje jak současné nároky na trávení 

volného času formou hippoterapie s možností využití dal-

ších doplňkových služeb centra, tak i nároky na moderní 

zemědělskou farmu s velkým růstovým potenciálem. 

Bariéry�revitalizace�–�ekologické�
zátěže�a�jiná�břemena

I přes intenzivní zemědělskou činnost nedošlo za 

dobu působení k závažnějšímu narušení čistoty spodních 

vod kontaminací. Areál se nachází v zátopovém pásmu 

vodního toku Jevišovka, nicméně 100leté vody zde nedo-

sahují kulminace. 

Shrnutí�pozitivních�a�negativních�
zkušeností�

Důležitým poznatkem při realizaci projektu byla 

pro majitele lokality naprostá odkázanost na své vlastní 

schopnosti a znalosti, bez jakýchkoliv garancí úspěchu 

a bez jakékoliv veřejné podpory (byť jen nefinanční for-

mou spolupráce) hraničící s nezájmem a závistí okolí. Na 

druhou stranu každodenní fyzické a psychické vypětí, kte-

ré krok po kroku přináší výsledky, je dobrou průpravou 

pro zocelení sebe sama. 

Práce, která se daří, tak přináší osobní potěšení, které 

je navíc po předání zkušeností umocněno mezinárodními 

úspěchy dcery, která byla jako první Češka, dokonce jako 

první východoevropanka vybrána do prestižního progra-

mu Darley Flying Start. Jedná se o dvouletý manažerský 

program Šejka Mohameda bin Rashida al Maktouna (vi-

ceprezident a premiér Spojených arabských emirátů), kte-

rý probíhá v Irsku, Velké Británii, Austrálii a Dubaji.
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Horse Farm Lechovice

	 hlavní	obytná	budova	–	rok	1938

	 	rok	1938

	 	zemědělské	budovy	po	převzetí	od	JZD		

v	roce	1989	

	 hlavní	budova	po	rekonstrukci

	 pohled	z	jihovýchodu	–	rok	2008

Zdroj použité fotodokumentace: Horse Farm Lechovice
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