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JUDr. Vladimír Gašpar / / ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy

PŘ E DM LU VA

Přestože jsou možnosti financování projektů regenerace brownfieldů 
s využitím zdrojů Evropské unie i zdrojů národních v současnosti 
omezené, poptávka po informacích o dotacích je vysoká, stejně tak 
jako poptávka po sdílení zkušeností z procesu realizace. V minulém 
programovém období bylo v Jihomoravském kraji s využitím evropských 
fondů podpořeno více než 220 projektů regenerace, při celkové finanční 
alokaci ve výši 2,5 mld. Kč.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM) ve spolupráci 
s Jihomoravským krajem proto přichází s publikací Případové studie 
regenerace brownfieldů, která se již poosmé pokouší zprostředkovat 
některé z podpořených projektů a podobně jako v předchozích letech 
seznámit čtenáře s úspěšně řešenými příklady znovuvyužití zanedbaných 
areálů a objektů. Trvalá poptávka po zkušenostech, se kterými by se 
mohli čtenáři ztotožnit a využít je jako vhodnou průpravu pro vlastní 
regenerační projekty, je hlavním důvodem pokračování edice. Pozitivní 
ohlasy na předešlé publikace navíc dokládají zájem o tento materiál, 
a jeho přínos je s ohledem na stávající špatnou dostupnost podobných 
informací zaručen. 

Hlavní roli při výběru případových studií hrála především kritéria 
typologie brownfieldu, zvoleného procesu realizace, ale také ochoty 
a dostupnosti přispěvatele. Tematicky není obsah příspěvků jednoznačně 
vymezen. V předkládaném vydání je tak možné nalézt jak revitalizace 
kulturně-historických památek, tak regenerace bývalých zemědělských, 
průmyslových či těžebních lokalit. I tentokrát byla pozornost zaměřena 
na brownfieldy, které byly realizovány na území jižní Moravy. 
Ke spolupráci na tvorbě publikace byla oslovena Agentura pro regionální 
rozvoj, a. s., která přispěla praktickou zkušeností a příklady revitalizace 
z Moravskoslezského kraje. 

Věřím, že i letošní publikace bude pro Vás vhodnou inspirací 
a prostředkem nejen k zamyšlení, ale i k zahájení konkrétních kroků 
na regeneraci Vašeho brownfieldu.

Všechny příspěvky prošly pouze pravopisnou korekcí, tak aby byla 
zachována jejich autenticita a osobitost přístupu jednotlivých autorů. 

prosinec 2016
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DŮ L AL E X AN DE R
Netypický příklad konverze kulturní technické 

památky pro sociální využití

doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D., Agentura pro regionální rozvoj, a. s.
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Důl Alexander

POLOHA LOKALITY

Lokalita bývalého dolu Alexander je situována v Ostravě 
v katastrálním území Kunčičky.

Katastrální území Kunčičky (250,57 hektarů) je 
v rámci městského obvodu Slezská Ostrava vymezeno 
na východě řekou Lučinou a dnešní ulicí Šenovskou, ze 
severu ulicí Lihovarskou, částečně železniční tratí č. 323 
Frýdek-Místek – Ostrava, západní hranici území vymezuje 
tok řeky Ostravice a z jihu vysoce frekventovaná ulice 
Rudná.

První písemná zpráva o vsi Kunčičky (Malé/Menší 
Kunčice) pochází z 80. let 14. století, kdy se staly součástí 
polskoostravského panství. Na počátku 19. století 
(podle Kneiflovy Topographie – Jiřík, Pitronová, 1967) 
žilo v Kunčičkách a osadě Švrkl 213 obyvatel (ve 33 
domech – 21 ve vsi, 12 ve Švrklu). Od roku 1866 
(do 1941) měly Kunčičky status samostatné obce.

V souvislosti s industrializací začal během 2. poloviny 
19. století prudce narůstat počet obyvatel obce (téměř 
dvanáctinásobek) i výstavba (téměř čtyřnásobek). 
Nepochybný vliv na změnu života obce mělo přivedení 
železnice (k. k. priv. Ostrau–Friedlander Eisenbahn, 
v provozu od 1871), zejména však pozdější výstavba 
jámy – dolu Alexander v bezprostředním zázemí trati 
(1896). Během dvou dekád 1890–1910 se v návaznosti 
na vybudování jámy Alexander zvýšil počet obyvatel 
Kunčiček trojnásobně (na 4 607 v roce 1910).

Po druhé světové válce a především po roce 1948 
(Kunčičky jsou v tomto období již součástí tzv. Velké 
Ostravy), kdy na celém Ostravsku dochází k extenzivnímu 
rozvoji těžkého průmyslu, byly Kunčičky drasticky 
zasaženy industrializací. Nejvýznamnějším zásahem 
do území byla výstavba Nové Huti Klementa Gottwalda 
(dnes ArcelorMittal Ostrava, a. s.), která probíhala 
v sousedním katastru Kunčic. Atraktivita Kunčiček 
poklesla i vybudováním silničního průtahu Ostravou (ulice 
Rudná), který odřízl Kunčičky z jihu. Severní a východní 
část katastru byla přeměněna na plochy pro průmysl, 
sklady atd. Na konci 80. let je v Kunčičkách evidováno již 
pouhých 303 domů (pokles o 43 %). Počet obyvatel se 
postupně propadl až na nejnižších 1 531 obyvatel v roce 
1991 (pokles o 73 % oproti maximálnímu roku 1940), 
kdy z Kunčiček dochází k významné migraci obyvatel 
do ostatních částí města. Sociální status Kunčiček se dále 
propadá, s ohledem na levné bydlení se do území stěhuje 
sociálně slabší obyvatelstvo, což se výrazněji projevilo 
sociálními problémy v lokalitě v 90. letech. Tento 
poněkud obšírnější výklad je nezbytný pro pochopení 
významu provedené regenerace areálu bývalého dolu 
Alexander.

CHARAKTERISTIKA A HISTORIE 
PŮVODNÍHO VYUŽITÍ LOKALITY
Důl Alexander byl založen v roce 1896 privilegovanou 
společností Severní dráha císaře Ferdinanda (Severní 
dráha Ferdinandova – SDF), a jak uvádí Hedvábný, 
Klát a kol. (2002), byl pojmenován na počest hraběte 
Alexandra Palaviciniho, prezidenta SDF. Důl byl otevřen 
dvěma centrálními jámami – těžní a větrní.

Stavba dolu na „zelené louce“ umožnila rozvinout 
velkorysou architektonickou koncepci s výraznou 
symbolikou významů, která skloubila provozní 
a architektonické řešení v jednotný celek. Jak uvádí 
Matěj, Klát a Korbelářová (2009), jedná se o příklad 
transformace reprezentativní architektury s přeskupenou 
kompozicí čestného dvora do provozní koncepce 
důlního podniku. Hlavní osu orientovanou na přiléhající 
železniční trať tvořil komín a kotelna, po jejíchž stranách 
předstupovala křídla v podobě jámových budov a těžních 
věží s historizujícími architektonickými motivy (balustrády, 
nárožní vázy apod.) Komín v hlavní ose kompozice tvořil 
v tomto případě obecný symbol průmyslového provozu, 
jehož srdcem byly parní těžní stroje ve strojovnách 
po stranách. Na hlavní kompoziční osu navazovala kolmo 
centrální komunikace povrchu, zdůrazněná alejí akátů, 
kolem které byly rozmístěny hlavní provozní a pomocné 
objekty. Současně s budováním dolu probíhala výstavba 
dělnických kolonií – tzv. staré v letech 1894–1899 
a nové v letech 1900 až 1904. Na vlastní areál dolu 
a přilehlou starou dělnickou kolonii navazoval park, který 
dále rozvíjel barokizující výtvarnou koncepci. Původní 
velkorysá urbanistická kompozice byla záhy (v roce 
1913) z provozních potřeb narušena výstavbou uhelného 
prádla v nejcitlivějším místě – mezi oběma jámovými 
budovami. V roce 1945 byla společnost znárodněna 
a majetek přešel na stát od 1. 1. 1946 do nově vzniklého 
státního podniku Ostravsko-Karvinské kamenouhelné 
doly, s. p. (OKD).

Poslední modernizace dolu proběhla v 50. letech 
20. století, kdy byla větrní jáma nově vybavena 
elektrickým těžním strojem z roku 1952. K poslední 
změně došlo v roce 1976, kdy byl Důl Alexander těžebně 
i organizačně začleněn pod Důl Jeremenko. Důl dosáhl 
hloubky 1120 m a po dobu své existence vytěžil cca 
7 mil. tun uhlí. Po ukončení těžby v roce 1992 byly obě 
jámy postupně v roce 1993 a 1994 zasypány.



Obr. 1: Kovárna 07/2003; foto B. Vojvodíková Obr. 2: Kovárna 2010; foto B. Vojvodíková
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Důl Alexander

VLASTNICKÁ STRUKTURA, 
ZÁMĚRY REVITALIZACE A JEJÍ 
HLAVNÍ AKTÉŘI

Vlastnická struktura, která obvykle bývá pro regeneraci 
brownfieldů limitující, byla pro lokalitu příznivá. Hlavním 
a jediným vlastníkem na začátku celého procesu 
byla společnost OKD, a. s., která začala s postupným 
odprodejem jednotlivých částí. V tomto textu je 
věnována pozornost především objektům získaným 
Charitou sv. Alexandra a částečně také dalším kulturním 
památkám.

V roce 1998 objekt „Kovárny“ s přilehlými pozemky 
získala koupí od OKD, a. s. za cca 1 milión korun 
Diecézní charita ostravsko-opavská. Ta ale v podstatě 
žádné rekonstrukce nezačala a Kovárnu převedla 
v březnu 2002 i s přilehlými pozemky jako dar Charitě 
sv. Alexandra. Tím do lokality vstupuje klíčový aktér celé 
revitalizace.

Zbytek areálu byl v lednu roku 2002 prodán 
za symbolickou 1 Kč státnímu podniku Diamo, který 
zahájil přípravné práce pro zlepšení potenciálu pro 
budoucí využití lokality, především pak demolice. 
V roce 2005–2006 realizovala Charita sv. Alexandra 
postupnou rekonstrukci Kovárny na chráněnou dílnu, 
která se nachází v bezprostředním sousedství dvou 
dalších památkově chráněných objektů. Ty v té době byly 
ve stavu blížícímu se demoličnímu výměru a všeobecně 
se soudilo, že je žádná budoucnost nečeká.

Protože se koncepce Charity a její rekonstrukce Kovárny 
ukázala jako životaschopná a nadšení jejich pracovníků 
v čele s ředitelem Ing. Foltou bylo zárukou úspěchu, 
došlo k dohodě mezi Diamo, s. p., Statutárním městem 
Ostrava a Charitou sv. Alexandra. Objekty „Kočárovny“ 
a „Administrativní budovy“ s přilehlými pozemky 
nejprve převedl s. p. Diamo v únoru 2008 na Statutární 
město Ostrava (bezúplatně na základě zákona o státním 
podniku), to následně v červnu 2008 bezúplatně 
převedlo objekty na Charitu sv. Alexandra, která se tak 
stala vlastníkem 3 významných nemovitých kulturních 
památek po Dole Alexander.

PROCES REVITALIZACE

Postup revitalizace je třeba rozdělit do etap podle 
cílových objektů. Prvním byl objekt „Kovárny“. 
V letech 2005–2006 probíhala rekonstrukce Kovárny 
na chráněnou dílnu a administrativní centrum.

Dotace získané pro rekonstrukci kovárny

Zdroj v tis. Kč

Moravskoslezský kraj 1 001

Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 452

Statutární město Ostrava 345

Ministerstvo kultury 114

Nadace OKD 46

Nadace Civilia 150

Nadace Tipsport 100

Celkem cizí zdroje  3 208

Vlastní zdroje 1 567

Celkem 4 775

Zdroj: Charita sv. Alexandra

V budově je dnes umístěna chráněná dílna stolařská 
a textilní společně s vedením společnosti. Celkovou 
rekonstrukcí byla uvedena do původního historického 
stavu a zároveň byla vybudovaná v prvém patře 
nová textilní dílna společně se speciálním výtahem 
pro tělesně znevýhodněné zaměstnance a případně 
zákazníky či hosty. Celá budova je charakteristická svým 
bezbariérovým přístupem. V této budově zaměstnává 
Charita sv. Alexandra 61 lidí, z toho má 85 procent 
pracovníků zdravotní handicap. Část z nich pracuje 
ve stolařské dílně, textilní a keramické dílně. Zaměstnanci 
charity pak prodávají drobné textilní předměty 
a keramiku na kulturních a společenských akcích.

Druhým rekonstruovaným objektem byla „Kočárovna“. 
Objekt Kočárovny se začal opravovat v dubnu 2009 
a rekonstrukce byla dokončena v říjnu téhož roku.



Obr. 3: Pohled na zeď Kočárovny 2003, objekt před rekonstrukci 

– náletová zeleň; foto B. Vojvodíková

Obr. 4: Kočárovna 2009; foto Ing. Folta

Obr. 5: Kočárovna 2011; foto B. Vojvodíková

Důl Alexander
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Dotace získané pro rekonstrukci Kočárovny

Zdroj v tis. Kč

Moravskoslezský kraj 525

Statutární město Ostrava 400

Ministerstvo kultury 253

Nadace OKD 1 199

Cizí zdroje celkem 2 377

Vlastní zdroje 543

Celkem 2 920

Zdroj: Charita sv. Alexandra

Budovu se podařilo opravit a uvést do stavu v souladu 
s požadavky příslušných památkových institucí (Národní 
památkový ústav, Ostrava). Jednalo se o úpravu fasád, 
opravu kanalizace, vybudování nové ekologické kotelny 
a zcela nového sociálního zázemí pro zaměstnance 
chráněné dílny na zpracování plastů. Na začátku roku 
2010 pak byla opravena poslední, západní stěna budovy, 
a celý proces opravy byl ukončen vydáním kladného 
kolaudačního rozhodnutí v říjnu 2010.

V roce 2011 byla zahájena rekonstrukce „Administrativní 
budovy“ na chráněné bydlení.

Dotace získané pro rekonstrukci 
Administrativní budovy

Zdroj v tis. Kč

Statutární město Ostrava 130

Nadace OKD 1 080

ROP 7 855

Cizí zdroje 9 065

Vlastní zdroje 2 041

Celkem 11 105

Zdroj Charita sv. Alexandra

Chráněné bydlení se podařilo dokončit v březnu roku 
2012. Celkem je k dispozici 9 míst v chráněném bydlení. 
V dalších letech Charita sv. Alexandra za pomocí 
dobrovolníků zvelebila okolí, vybudovala zázemí 
v podobě altánků. Bohužel také musela vybudovat 
oplocení, aby bylo možno ochránit opravené objekty 
před nájezdy nezvaných návštěvníků. Po dohodě 
s památkovým úřadem se jedná o oplocení dočasné 
a v případě potřeby odstranitelné. Pokud ale návštěvník 
přichází s poctivými úmysly, může si, po dohodě se 
zástupci Charity, objekty obhlédnout i vyfotografovat.



Obr. 6: Administrativní budova 2010; foto B. Vojvodíková

Obr. 7: Administrativní budova 2013; foto B. Vojvodíková
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SHRNUTÍ POZITIVNÍCH 
A NEGATIVNÍCH ZKUŠENOSTÍ
Rekonverze části areálu Dolu Alexander v Ostravě 
Kunčičkách je velmi netypická tím, že hlavním aktérem 
regenerace brownfieldu je církevní instituce. Bez její 
iniciativy a bez nasazení jejího ředitele by industriální 
technické památky, kterých se ujala fakticky ve stavu 
směřujícím k demolici, dnes stále chátraly a odpuzovaly 
svým vzhledem další zájemce o vstup do území.

Charita sv. Alexandra je úspěšná při získávání peněz 
z různých grantových schémat i nadací, stavební 
práce urychluje i řada dobrovolnických aktivit. Charita 
také přispívá k tvorbě pracovních míst pro postižené 
spoluobčany.

Bohužel negativní zkušenosti jsou především s lidmi, 
kteří žijí v okolí a kteří by při jiném přístupu měli jistě 
dveře otevřeny. Opakované návštěvy nenechavců 
(lešení muselo být například každou noc rozebráno 
a schováno, jinak zmizelo) výrazně ztěžovaly celou práci 
na rekonstrukcích.

V roce 2016 pokračovala Charita sv. Alexandra ve své 
činnosti jak v oblasti chráněných dílen, tak i v případě 
chráněného bydlení. Zbytek areálu dolu, který není 
ve vlastnictví Charity, je zaplněn firmami drobné 
výroby. Diamo, s. p. přistoupilo jako správce těžních 
věží k rekonstrukci. Jejich opravený vzhled tak výrazně 
přispěje k dobrému image celého místa.
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TE X TI L N Í  TOVÁR NA 
ALO I S E L AR I SCH E
v Krnově a její využití pro archivní účely

Mgr. Branislav Dorko, Ph.D., Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově 
doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D., Agentura pro regionální rozvoj, a. s.



Obr. 8: Vnitřní trakt po rekonstrukci v roce 2007; foto B. Dorko

Obr. 9: Vnitřní trakt před rekonstrukcí v roce 2003; foto B. Dorko
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Textilní továrna Aloise Larische

POLOHA LOKALITY

Larischova textilní továrna je součástí historie Krnova, 
města na severní hranici Moravskoslezského kraje. 
Město Krnov se v minulosti mohlo pyšnit významnou 
strategickou polohou, bylo důležitou křižovatkou 
významných obchodních cest na Opavu, přes Bruntál 
na Olomouc a taky na sever na Hlubčice, dnešní 
Glubczyce v Polsku. V současnosti žije v Krnově více 
než 24 tisíc obyvatel. O svou původní uzavřenost 
(hradbami) přišlo město s přechodem k průmyslu až 
v druhé polovině 19. století. Došlo ke zboření městských 
hradeb a na uvolněných pozemcích se začaly stavět 
továrny, které byly zaměřené hlavně na textilní výrobu, 
následně se k nim přidala strojírenská výroba. K rozvoji 
Krnova významně přispěla výstavba železnice v roce 
1872. Na začátku 20. století nastal velký rozvoj textilní 
výroby, který povznesl město na jedno z předních měst 
v Rakousku-Uhersku. Na konci 19. století již zde bylo 
17 továren na výrobu vlněného, hedvábného zboží 
a sukna. Do života všech obyvatel velmi prosperujícího 
textilního města vstoupila druhá světová válka. Větší 
část obyvatel se tehdy hlásila k německé národnosti, 
a tak byli po válce vysídleni. Následný příchod nových 
obyvatel, zejména z Balkánského poloostrova, znamenal 
částečně ztrátu tradice tohoto území. Jejich příchod je 
spojen s občanskou válkou v Řecku v letech 1946–1949. 
S odsunem německého obyvatelstva došlo ke ztrátě 
odborníků v textilních továrnách. Ty byly znárodněny 
a sloučeny do národních podniků – například závody 
SK Neumana nebo Karnola. V roce 1989 a v následujících 
letech prošel Krnov po ekonomické stránce velkou 
změnou. Již tradiční průmysl textilní zasáhla celková 
stagnace odvětví.

CHARAKTERISTIKA A HISTORIE 
PŮVODNÍHO VYUŽITÍ LOKALITY
Larischova textilní továrna byla jednou z těch, které 
proměnily provinční město v druhé polovině 19. století 
postupně ve významné soukenické centrum. Alois Larisch 
(zakladatel továrny) náležel k nejvýznamnějším místním 
podnikatelům a v letech 1864–1872 byl i krnovským 
starostou. Po jeho smrti prošla továrna v roce 1880 
dalším významným rozvojem a v té době si také tři 
synové zakladatele postavili v těsné blízkosti továrny tři 
výstavní vily. Přímo s provozními objekty byla úzce spjata 
vila spolumajitele firmy Carla Larische, pro něhož tento 
dům navrhl a v roce 1885 postavil Ernst Latzel. Vila je 
součástí továrny a dnes je pod patronací současného 
majitele. Protože se však jedná o unikátní kulturní objekt, 
není ho možné odbýt pár řádky, a proto mu bude 
věnována pozornost samostatně v některé z dalších 
publikací.

Podnikatelská rodina Larischů postupně vybudovala 
rozsáhlý tovární areál, který jí náležel po tři generace až 
do roku 1945. Po druhé světové válce zde na zavedenou 
tradiční výrobu textilu navázal národní podnik Karnola, 
do něhož byla znárodněná Larischova továrna začleněna 
jako jeden ze závodů. Od roku 1990 se podnik potýkal 
s odbytovou krizí způsobenou mimo jiné rozpadem 
trhu RVHP a útlumem zájmu tuzemských konfekčních 
odběratelů.



Obr. 10: Pohled z ulice Dělnická před rekonstrukcí 2003;  

foto B. Dorko

Obr. 11: Pohled z ulice Dělnická po rekonstrukci 2007;  

foto B. Dorko
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VLASTNICKÁ STRUKTURA, 
ZÁMĚRY REVITALIZACE A JEJÍ 
HLAVNÍ AKTÉŘI

Karnola se dostala do problémů zejména kvůli 
finanční krizi v roce 1998 v Rusku, které patřilo k jejím 
významným exportním teritoriím. Textilce navíc dvakrát 
zasadily ránu ničivé povodně v roce 1996 a především 
v roce 1997. Tehdy byla zcela pod vodou, která 
sahala do výše dvou metrů. Zničena byla celá řada 
drahých strojů. Věřitelé přihlásili v roce 2000 celkem 
213 pohledávek za Karnolou v celkové hodnotě asi 
180 miliónů korun (Konkursní noviny, 2002).

V roce 2001 začal Zemský archiv v Opavě, v čele 
s ředitelem PhDr. Karlem Müllerem a za výrazné podpory 
vedení města Krnova, vyjednávat o možnosti zakoupení 
tohoto objektu od správkyně konkurzní podstaty. Kup se 
podařilo uskutečnit až v roce 2003. Majitelem se stává 
Zemský archiv v Opavě. Cílem bylo vytvořit důstojné sídlo 
Státního okresního archivu Bruntál, který byl do té doby 
umístěn v prostorách pro archiválie nevhodných.

Budova Karnoly měla pro umístění archivu několik 
předností – za prvé se jednalo o objekt o více patrech. 
Archiválie nesmí být v zátopových územích uloženy 
v přízemí. Část objektu pak měla vybudované 
železobetonové stropy, a byla tedy konstrukčně 
vhodná pro archivaci. Později se ukázalo, že díky své 
stavební konstrukci je i vhodná z hlediska uchovávání 
relativně stabilního prostředí a teploty, což je pro 
archiválie důležité, nebylo tedy nutné budovat rozsáhlou 
klimatizaci.

PROCES REVITALIZACE VČETNĚ 
FINANCOVÁNÍ
Rekonstrukce zakoupených objektů byla rozplánována 
do několika etap, z nichž první proběhla v období 
od prosince 2004 do února 2006. Výslednou podobu 
archivního areálu navrhl Ing. arch. Milan Obenaus. 
Pro dodávku vlastních stavebních prací v této první etapě 
byla z posuzovaných nabídek vybrána brněnská firma 
UNISTAV, a. s.

Byl adaptován hlavní střední trakt původní tovární 
budovy, dále její severní křídlo a budova mezi východním 
a severním křídlem původní továrny. V 1. podlaží 
středního traktu bylo vytvořeno pomocné a technické 
zázemí, ve 2., 3. a 4. podlaží středního traktu a severního 
křídla bylo vybudováno celkem šest depotů. Celé 
1. podlaží severního traktu a část navazující budovy byly 
upraveny tak, aby mohly být pronajaty dalšímu subjektu.

V průběhu roku 2006 byly z Bruntálu do Krnova 
přestěhovány veškeré archiválie, které tak mohly 
být po dlouhé době konečně uloženy odpovídajícím 
a důstojným způsobem. Od 6. listopadu 2006 se objekt 
oficiálně stal novým sídlem bruntálského okresního 
archivu. Celkové náklady se vyšplhaly dle údajů z roční 
zprávy Zemského archivu v Opavě za rok 2006 na částku 
přesahující 50 milionů Kč.



Obr. 12: Stav před rekonstrukcí v 01/2016; foto D. Vojkovská

Obr. 13: Apendix k hlavnímu objektu archivu, 06/2013;  

foto B. Vojvodíková
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Tím ale rekonstrukce nekončila. Postupně byly 
provedeny následující úpravy:

 — Kompletní rekonstrukce střech.

 — V červenci 2008 zvítězila ve výběrovém řízení 
na další etapu – opravu tzv. krčku spojujícího 
vilu s bývalou továrnou – třinecká firma 
První KEY-STAV, a. s. V únoru 2009 byla tato část 
objektu předána k užívání a byla zde definitivně 
přemístěna badatelna i část administrativního 
zázemí archivu.

 — Na konci roku 2009 byly zahájeny udržovací práce 
v 1. NP krčku, přičemž v těchto nově vytvořených 
prostorách byly vytvořeny dvě kanceláře a pořádací 
místnost. Součástí uvedených prací bylo rovněž 
instalování osobního výtahu, aby byl umožněn 
bezbariérový přístup do badatelny.

V roce 2016 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele 
rekonstrukce objektu „C1“ (bývalé tkalcovny) 
s následujícím zadáním:

„V rámci rekonstrukce objektu „C1“ (bývalé tkalcovny) 
v areálu podniku Karnola v Krnově bude realizována 
sanace zdiva proti vlhkosti, zajištění statiky objektů, 
navrženy jsou nové omítky, nové podlahy. Okna 
průmyslová ocelová budou zachována a před okna 
z interiéru bude přistavěna sádrokartonová příčka se 
zateplením a druhými – tepelně izolačními okny popř. 
zateplenými okenicemi, osazenými do líce příčky. Tak 
bude dosaženo požadovaných normových tepelně-
izolačních parametrů. Stávající dřevěné stropy objektu 
„C1“ budou z důvodu zajištění potřebné únosnosti 
posíleny a upraveny popř. nahrazeny stropy novými. 
Provedeny budou nově veškeré instalace (elektro-NN, 
slaboproud, topení, VZT, zdravotně technické instalace, 
větrání, EPS, EZS, MaR). Vzniknou tak depoty, včetně 
provozních prostor, které budou využívány zejména pro 
uchovávání archiválií. Objekt bývalé tkalcovny „C1“ je 
veden v Ústředním seznamu kulturních památek (číslo 
rejstříku 100094)“. (Věstník veřejných zakázek, 2016)



Obr. 14: Archiv; foto B. Vojvodíková
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SHRNUTÍ POZITIVNÍCH 
A NEGATIVNÍCH ZKUŠENOSTÍ
Veškeré rekonstrukční práce a opravy probíhají tak, 
aby pokud možno zůstaly zachovány autentické 
architektonické prvky. Cílem všech výraznějších změn 
stávajícího stavu je pouze odstranění zásahů a úprav 
prováděných v druhé polovině 20. století.

Negativní zkušenost souvisí především s určitou mírou 
nezájmu a malým sepětím s historií. Po povodni, bohužel, 
neproběhly, především u objektu Larishovy vily, ani 
základní nápravné práce, jako je odstranění podlahové 
krytiny nebo vysoušení. Důsledkem pak bylo masivní 
napadení dřevomorkou a následně nutnost odstranění 
dřevěného obložení.

Vizuálně nejzajímavější je část továrny tvořící 
samostatnou část – apendix – k hlavnímu objektu 
archivu. U tohoto objektu zatím nedošlo bohužel 
ke shodě mezi potřebami archivu, kterými jsou stropy 
s vysokou únosností a požární bezpečností, a památkáři, 
kteří žádají zachování původní dřevěné konstrukce 
stropů.

Další asi dost typickou negativní zkušeností jsou i přes 
opatření stále pravidelné pokusy nezvaných návštěvníků 
na vniknutí do budovy. Zřejmě i toto ukazuje na velmi 
malé vztahy s historií města.

Všechny prostory, které archiv v Krnově vlastní, jsou 
určitou připomínkou významné etapy v historii celého 
regionu a skutečnost, že nyní slouží k uchování 
důležitých dokladů minulosti, tak má bezesporu i výrazný 
symbolický rozměr.
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DŮ M PRO S E N I O RY 
VR AN OVI CE
Historie výstavby

Ing. Jan Helikar, obec Vranovice



Obr. 15: Budova ZD 08/2008, pohled z jihovýchodu; 

foto archiv obce Vranovice

Obr. 16: Původní stav, pohled z Náměstíčka; 

foto archiv obce Vranovice

Obr. 17: Současný stav, pohled z Náměstíčka; 

foto archiv obce Vranovice
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STÁRNOUCÍ VENKOV

Obec Vranovice, tak jako jistě i jiné obce, řešila 
na přelomu 20. a 21. století základní a pro celou 
společnost zcela zásadní problematiku: vylidňování 
a stárnutí venkova. Od šedesátých let minulého století 
trvale klesal počet obyvatel Vranovic a současně se 
zvyšoval jejich průměrný věk. Obec nepřetržitě stárla.

Vedení obce stálo před řešením dvou základních 
problémů. Jednak zajistit péči o starší spoluobčany, 
kterých stále přibývá, a současně vytvořit podmínky pro 
mladé rodiny. Jenom tak bylo možné zajistit vyvážený 
rozvoj obce, a tím vytvořit solidní a současně solidární 
zabezpečení pro naše seniory.

BROWNFIELD VE STŘEDU OBCE 
A V SOUKROMÉM VLASTNICTVÍ
Nestárli pouze občané obce, ale samozřejmě chátraly 
i budovy. Jedním takovým stárnoucím objektem byla 
i bývalá správní budova JZD, která se nacházela přímo 
ve středu obce. V poválečném období, v období 
kolektivizace zemědělství bylo založeno JZD. Do nově 
založeného JZD byly postupně vloženy a následně 
i nuceně převedeny majetky drobných zemědělců 
a farmářů. Takto byl počátkem padesátých let minulého 
století převeden pod národní správu i objekt Albína 
Němečka, číslo popisné 53.

Po roce 1989 se JZD 1. máj změnilo na Agrodružstvo 
a v roce 1992 se rozběhly úpravy a narovnání 
majetkových vztahů. Takto se rodina Němečkova dočkala 
i navrácení budovy číslo popisné 53. Nejen tato budova, 
ale i celý hospodářský areál, tak měly svého původního 
majitele.

Využití pro takto velkou a svým způsobem specifickou 
plochu se hledalo ze dne na den těžko. Budova 
a přilehlé dílny potřebovaly nemalé investice do údržby 
a hlavně do oprav chátrajících částí. Na investice však 
vlastníci neměli, a tak začaly objekty chátrat. Postupně 
se z tohoto místa stal neudržovaný areál, který skrýval 
ve svých útrobách dlouhou dobu se tvořící, neznámý 
a nebezpečný obsah. Historie užívání nedávala šance 
na jeho opravu.

I díky svému položení ve středu obce vznikl do budoucna 
zcela nepoužitelný hospodářský areál, který postupem 
času se stával rovněž ekologickou hrozbou pro celé okolí.



Obr. 18: Budova ZD 08/2008, pohled z jihozápadu; 

foto archiv obce Vranovice

Obr. 20: Jak se stavěl dům; foto archiv obce Vranovice

Obr. 19: Demoliční práce; foto archiv obce Vranovice
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NEBEZPEČNÝ BROWNFIELD 
VE STŘEDU OBCE SE ZMĚNIL 
V DŮM PRO SENIORY

V roce 2005 se podařilo najít jedno společné řešení pro 
zajištění potřebných služeb pro naše seniory a současně 
se zbavit nevzhledné a již nebezpečné budovy 
bývalého JZD.

Přestavba brownfieldu v Dům pro seniory (DPS) byla 
zasazena do studie, která řešila úpravu celé lokality 
nesoucí příznačné pojmenování – Náměstíčko. Koncepce 
stavby byla navržena tak, aby byla budova vhodně 
začleněna do okolního prostředí. Z obou stran je 
nemovitost obklopena zelení. Ve dvorním traktu vznikl 
nový park, který vybízí k procházkám i příjemnému 
odpočinku na čerstvém vzduchu.

Samotná budova Domu pro seniory je řešena jako 
víceúčelová a slouží svým vybavením nejen seniorům, 
ale široké veřejnosti, zejména potom jako školní jídelna. 
Třípodlažní budova svým půdorysem tvoří uzavřený celek 
tvaru U.

PROCES FINANCOVÁNÍ

Když se v letech 2005–2006 rozhodovalo o přestavbě 
zchátralého zemědělského družstva na moderní 
víceúčelový dům pro seniory, jen málokdo věřil, že se 
velkolepý projekt podaří dotáhnout do úspěšného konce. 
Obavy se týkaly zejména financování celého projektu. 
Celková investice byla vyšší než 50 mil. Kč, a jednalo se 
o jednu z největších investičních akcí v historii obce.

Příprava stavby trvala více než 7 let.

Vedení obce usilovalo několik let o získání dotací 
na výstavbu, neúspěšně. Cesta k finančnímu zajištění 
byla dlouhá a někdy se zdála jako beznadějná. 
To byly momenty, kdy jsme se dovídali, že ministerské 
dotace jsou nedostupné, že dotace z Regionálních 
operačních programů nejsou určeny na vznik nových 
lůžek pro seniory nebo když se nám nepodařilo dostat 
se do záměru Jihomoravského kraje na vybudování 
Domů pro seniorů prostřednictvím úvěru Evropské 
investiční banky.

Souběžně se však hledala alternativní možnost 
financování u případných soukromých investorů. 
Po zdlouhavých jednáních se obec rozhodla pustit se 
do projektu bez státní podpory, bez dotací.

Zbývalo však zodpovědět dvě základní otázky:

 — nezadlužit obec – v opačném případě by totiž dluhy 
nesporně zadusily další rozvoj obce,

 — zajistit provozovatele, který má zkušenosti a je 
schopen poskytovat služby na nejvyšší úrovni.

Vznikla tak myšlenka jít cestou PPP projektu (PPP je 
obecně užívanou zkratkou pro Partnerství veřejného 
a soukromého sektoru, převzatou z anglického termínu 
Public Private Partnerships).



Obr. 21: Cihlová klenba, interiér před rekonstrukcí; 

foto archiv obce Vranovice

Obr. 22: Klenuté stropy interiéru po rekonstrukci; 

foto archiv obce Vranovice

Obr. 23: Jídelna; foto archiv obce Vranovice
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Tuto myšlenku se podařilo realizovat a najít soukromého 
investora v osobě Ing. Ivo Kociana. Vznikla tak společná 
investice obecních prostředků a podíl soukromého 
investora na výstavbě a následném provozování Domu 
pro seniory. Obec uzavřela s budoucím partnerem 
Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, ve které se soukromý 
investor zavázal k následnému odkoupení části budovy 
a poskytování sociálních služeb. Obec tak realizovala 
kompletní výstavbu DPS, včetně jeho financování.

Následně byla předem určená část budovy prodána 
soukromému investorovi. V oblasti sociálních služeb 
tak byl realizován jeden z největších PPP projektů 
v Jihomoravském kraji a možná i v celé ČR.

DŮM PRO SENIORY – NEJLEPŠÍ 
STAVBA ROKU 2014 PRO 
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Jeden rok po dokončení získala Stavba Domu pro 
seniory ve Vranovicích jedno z nejprestižnějších ocenění. 
Ve 22. ročníku soutěže získala cenu za Stavbu roku 
2014. Budova Domu pro seniory uspěla navzdory 
velké konkurenci. Přihlášeno bylo přes šedesát staveb. 
Ocenění za nejlepší stavbu určenou pro bydlení udělil 
vranovickému Domu pro seniory Státní fond rozvoje 
bydlení.

Odborná porota budovu hodnotila podle celé řady 
kritérií od kvality architektonického řešení a použitých 
materiálů, přes funkční a prostorové řešení stavby 
a její začlenění do okolního prostředí, až po celkovou 
účelnost a originalitu stavby. Pozitivně byla hodnocena 
zejména účelně provedená rekonstrukce rozsáhlého 
objektu, jejímž výsledkem je moderně pojaté bydlení 
pro chráněnou skupinu obyvatel – seniory. Mezi klíčové 
faktory patřila také výhodná poloha nedaleko centra, 
která nahrává přirozenému kontaktu klientů domu 
pro seniory s ostatními obyvateli. To je podpořeno 
i plánovanou využitelností prostor a přilehlého okolí pro 
jejich aktivity.

Prestižní soutěž každoročně vypisuje Nadace pro rozvoj 
stavitelství a architektury. Celý projekt se tak rovněž stal 
součástí databázi staveb na webu Nadace pro rozvoj 
architektury a stavitelství.



Obr. 24: Dům pro seniory Vranovice, pohled zezadu; foto archiv obce Vranovice

Obr. 25: Klubové a společenské prostory; 

foto archiv obce Vranovice
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DŮM PRO SENIORY SLOUŽÍ 
VŠEM SOCIÁLNÍM SKUPINÁM
Dnes už je stavba plně funkční a poskytuje zázemí nejen 
seniorům, ale celé řadě sociálních skupin obyvatelstva. 
Své místo zde má například Klub maminek nebo Klub 
důchodců, nová jídelna vydá denně stovky obědů 
a zajišťuje celodenní stravování ubytovaným seniorům. 
Provoz stravování už nepatří pod Základní školu, ale 
zajišťuje ho soukromá společnost. Rozšířila se nabídka 
jídel i poskytování doprovodných služeb. Na obědy sem 
chodí žáci ze základní školy i široká veřejnost. V přízemí 
budovy se nachází kadeřnictví a masážní salon, nechybí 
ani lékárna. Společenské prostory se staly příjemným 
útočištěm pro kulturní a reprezentativní akce.

Kvalitní bydlení v zařízených bytových jednotkách 
zde našli jak senioři, kteří jsou soběstační, tak i lidé 
se zdravotním omezením, kteří potřebují pravidelnou 
pomoc druhé osoby. Celodenní péči o tyto pacienty 
zajišťuje odborný zdravotnický personál.

Odborné vedení Domu pro seniory nabízí své služby 
nejen ubytovaným občanům v Domě pro seniory, ale 
rovněž pro celou veřejnost. Vzniklo zde komunitní 
sociální centrum, které nabízí následující služby:

 — pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu,

 — sociální a zdravotní služby,

 — zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím,

 — sociálně terapeutická činnost,

 — pomoc při uplatňování práv a při obstarávání 
osobních záležitostí,

 — kuchyně a jídelna,

 — lékárna.

DŮM PRO SENIORY SE 
STAL SOUČÁSTÍ PROJEKTU 
SOCIÁLNÍ OBEC

Dokončením celého projektu se podařilo položit základní 
kámen pro vznikající Sociální program Obce Vranovice. 
Není to program pouze pro seniory, ale pro všechny, 
kteří potřebují pomoc.

Pro úspěch realizace celého projektu a určitým symbolem 
projektu byl fakt, že projekt Domu pro seniory byl 
po celou dobu podporován celým Zastupitelstvem Obce 
Vranovice. Podpora zde byla i v době, kdy se nedařilo 
zajistit financování projektu, v době kdy se hledal 
soukromý investor i v době výstavby.
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Z ÁM E K M I ROS L AV
Dlouholeté úsilí o záchranu památky

Roman Volf, město Miroslav



Obr. 26: Gotická klenba v hlavní chodbě; 

foto archiv města Miroslavi

Obr. 27: Klenba po opravě; foto archiv města Miroslavi
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HISTORIE LOKALITY

První zmínka o vodní tvrzi v Miroslavi pochází z roku 
1387, pověst o jejím založení kněžnou Miroslavou 
však vypráví o založení vodního hradu v roce 912. 
Počátkem 13. století patřila Miroslav českému králi 
Přemyslu Otakarovi I., který potvrdil písemnou listinou, 
vydanou v Brně po 12. srpnu 1222, zdejší vinný desátek 
rajhradskému klášteru benediktinů.

Nejrozsáhlejší stavební ruch vládl na zámku v 16. století 
za vlády pánů Valeckých z Mírova. Rozkvět nastal 
zejména za Zikmunda Valeckého, který rozsáhlou 
přestavbou vtiskl zámku nynější renesanční podobu 
s doznívajícími gotickými prvky.

K poslední velmi výrazné změně ve vzhledu zámku 
došlo v první polovině 18. století po požáru, který 
poškodil nejstarší, střední budovu, do té doby završenou 
cimbuřím. Po požáru byla na této budově vztyčena 
vazba z borových kmenů a došlo k jejímu zastřešení 
mansardovou střechou tak, jak ji známe dosud.

Miroslavský zámek si dodnes zachoval prvky všech 
architektonických stylů, kterými prošel (gotika, 
renesance, baroko). Zvláštností je architektonický 
skvost miroslavského zámku – gotická sklípková 
klenba, nazývaná též diamantová. V České republice je 
zachována pouze v sedmi městech.

AKTIVITA VLASTNÍKŮ

Posledními vlastníky zámku byli do roku 1945 vídeňští 
cukrovarníci Stummerové, potomci žijí v Caracasu 
ve Venezuele. Až do 80. let minulého století zde 
sídlil internát, a protože původní majitelé neprojevili 
o majetek po roce 1989 zájem, stalo se v roce 1993 
vlastníkem město, které památku získalo bezúplatným 
převodem od Ministerstva zemědělství ČR. Tímto rokem 
bylo také zahájeno intenzivní hledání využití. Město 
opakovaně žádalo o zařazení do Programu „Záchrana 
architektonického dědictví“, avšak neúspěšně. V roce 
2005 započala spolupráce s Regionální rozvojovou 
agenturou jižní Moravy a zámek byl zařazen do databáze 
nevyužívaných areálů a objektů, tzv. brownfields.

2. dubna 2005 bylo vedením města vyhlášeno 
referendum o tom, zda zámek prodat nebo ponechat 
ve vlastnictví města. Z důvodu malé účasti (29,5 %) 
však nebylo platné. Z odevzdaných hlasů nicméně bylo 
90 % pro prodej objektu. Rada města se však rozhodla 
přihlédnout k hlasování většiny a s podmínkou hledání 
solidního a důvěryhodného zájemce se uchýlila k prodeji.

Objevovali se první zájemci o koupi zámku, bohužel 
většinou podvodníci. Dva vážní zájemci po zjištění 
velkých finančních nákladů od záměru ustoupili 
a upřednostnili nákup jiných památek.

Město postupně získalo finanční prostředky alespoň 
na dílčí projekty – opravu části střechy jihovýchodního 
křídla, opravu novogotického portálu (akademický 
sochař Petr Roztočil) nebo fixaci nástěnných maleb 
v nadokenních obloucích (akademický malíř Jan Mohr).



Obr. 28: Zámek Miroslav – vnější pohled před rekonstrukcí; 

foto archiv města Miroslavi

Obr. 29: Jižní křídlo před rekonstrukcí; foto archiv města Miroslavi
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ZÁMĚR REALIZACE

Prvotním záměrem města tak byla především záchrana 
historického rázu objektu. Nejprve bylo třeba provést 
důkladný úklid – 30 tun holubího trusu, v některých 
místech vrstva dosahovala výše až 1 m. Přistoupeno 
bylo také k regulaci populace holubů ve městě. Odchyt 
do klecí se neosvědčil, a tak se radnice rozhodla pro 
lov zdivočelého holuba na nehonebních pozemcích 
(povolení Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru 
životného prostředí). Po důkladné informační kampani 
občanů i chovatelů holubů v Miroslavi a okolí byla reakce 
veřejnosti velmi kladná.

V dalším úsilí nám velmi pomohla také spolupráce 
s Českou televizí v roce 2009. Po odvysílání pořadu 
Památky na prodej, který moderoval Ondřej Havelka, 
zareagovalo na výzvu 12 zájemců. Město se zájemci 
vedlo řadu jednání, nakonec z výběru vyšel jako 
nejvhodnější kandidát známý brněnský architekt 
Zdeněk Fránek. Po volbách v roce 2010 ovšem rozhodli 
zastupitelé o ponechání zámku ve vlastnictví města.

PROCES FINANCOVÁNÍ

Město Miroslav se proto rozhodlo ucházet se o finance 
z programu ROP Jihovýchod. A v roce 2014 se po 15 
letech úsilí podařilo získat finanční prostředky ve výši 
21,5 miliónů korun na projekt „Rekonstrukce zámku 
Miroslav – I. fáze“ z ROP Jihovýchod. Na vypracování 
projektu se podílely tyto subjekty:

 — město Miroslav (investor);

 — ateliér Fránek Architects – Ing. arch. Zdeněk Fránek 
(autorský dozor);

 — Ing. Jiří Topinka (stavební dozor);

 — společnost Grant Help, s. r. o. – Ing. Gabriela 
Smolíková (administrace projektu);

 — Národní památkový úřad – ředitel Dr. Zdeněk Vácha, 
Ing. Pavel Weviora, Mgr. Marta Procházková;

 — MěÚ Moravský Krumlov – Odbor kultury 
a památkové péče – Ing. Andrea Stejskalová.

Dle pravidel ROP Jihovýchod proběhlo výběrové řízení 
na dodavatele stavby. Ukázalo se, že vítězná firma má 
velké finanční potíže a ze soutěže odstoupila. Následně 
byla vybrána firma OSP, s. r. o. z Moravského Krumlova, 
která ve výběrovém řízení skončila na druhém místě. 
Každý čtvrtek probíhaly kontrolní dny, na kterých 
se řešily problémy vzniklé s pokračující rekonstrukcí. 
Rok tvrdé práce se zúročil v květnu roku 2015, kdy bylo 
jihovýchodní křídlo dokončeno.

Splnění podmínek dotace bylo náročné – udržitelnost 
projektu je pět let, památka musí být přístupná po celý 
rok, je nutné vytvořit 2,5 pracovního místa. Navíc nesmí 
být ohroženo konkurenční prostředí a nesmí zde být 
provozována žádná komerční aktivita. Tato omezení 
výrazně zatěžují budoucí provoz zámku. K zamyšlení je 
zejména fakt, že většina mnohem slavnějších památek 
má přes zimu zavřeno, ale zámek v Miroslavi musí mít 
otevřeno. Také vyloučení veškerých komerčních aktivit 
(např. bufet, firemní akce, výstavy vín atd.) po dobu 
udržitelnosti výrazně redukuje škálu možností využití 
objektu. S těmito úskalími se ovšem při rekonstrukci 
zámku s využitím evropských dotací počítalo a jsme rádi, 
že se projekt podařilo realizovat. Na spolufinancování 
akce si město vzalo úvěr, který byl splácen po obdržení 
finančních prostředků z jednotlivých etap. Poslední 
splátka byla realizována v roce 2016.



Obr. 30: Nádvoří před rekonstrukcí; foto archiv města Miroslavi

Obr. 31: Zámek Miroslav – pohled ze západu 07/2008; 

foto archiv RRAJM  

Obr. 32: Nádvoří po rekonstrukci; foto archiv města Miroslavi
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SOUČASNÉ VYUŽITÍ

Snahou je dávat příležitost místním a osobnostem 
spjatých s Miroslaví. Spodní část rekonstruovaného křídla 
věnována architektu prof. Zdeňku Fránkovi, který zde 
představuje futuristické modely svých děl. Překvapením 
pro všechny restaurátory bylo objevení privátní kaple. 
Vybavení oltáře proběhlo za spolupráce s kostelem sv. 
Mikuláše ve Znojmě, sakrální předměty ochotně zajistili 
Mons. Jindřich Bartoš a P. Pavel Merta.

Velkým lákadlem je určitě expozice pod názvem 
„Slovanská epopej se vrací na Moravu“. Jde 
o 20 velkoformátových puzzle o rozměrech cca 3×2 m, 
na kterých jsou vyobrazeny výjevy ze života Slovanů 
známého secesního malíře Alfonse Muchy. Puzzle 
obsahují 163 000 dílků o celkové hmotnosti 97 kg. 
Obrazy byly postupně skládány realizačním týmem paní 
Anny Počarovské, která je držitelkou několika světových 
rekordů. Ke skládání se mohl připojit každý občan, a tak 
projekt dostal název „Skládá celá Miroslav“.

Dále je možné zhlédnout stálou expozici slavného 
miroslavského rodáka a držitele mnoha světových 
cen, akademického sochaře Pavla Krbálka, která byla 
do zámku přemístěna z kulturního domu. Zejména 
dětem je pak určen další projekt – výstava z výrobků 
firmy LEGO, které městu zapůjčil další miroslavský 
občan, Daniel Sterzik. Naším záměrem je postupně 
dávat příležitost také místním umělcům – kovářům, 
fotografům, keramikům – a tím zvyšovat povědomí 
o našem městě a regionu.



Obr. 33: Jižní křídlo po rekonstrukci; foto archiv města Miroslavi

Obr. 34: Zámek Miroslav – východní pohled po rekonstrukci; foto archiv města Miroslavi 
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SHRNUTÍ

Rekonstrukcí jihovýchodního křídla zámku se završilo 
patnáctileté úsilí o záchranu památky. Opravené 
jihovýchodní křídlo bylo představeno miroslavské 
veřejnosti v sobotu 11. července 2015, ostatním 
návštěvníkům při Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána 
18. července 2015. V současné době je hlavním úkolem 
cílená propagace zámku (webová prezentace, tištěné 
propagační materiály, tisk, televize, sociální sítě či výstava 
cestovního ruchu Regiontour) pro zajištění dostatečného 
počtu návštěvníků.

Případová studie Rekonstrukce zámku v Miroslavi byla 
prezentována na konferenci Regenerace brownfieldů 
v Jihomoravském kraji 2016 dne 26. února 2016 v Brně 
na Krajském úřadu Jihomoravského kraje.
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Z ÁM E K RYCHVAL D
Zámek, který utekl demolici z lopaty

doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D., Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 
Ing. Jan Štěpánek, ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a. s.



Obr. 35: Zámek v Rychvaldě v roce 2010; foto J. Štěpánek

Obr. 36: Zámek v Rychvaldě v roce 2005; foto J. Štěpánek
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POLOHA LOKALITY

Město Rychvald patří s necelými 7,5 tisíci obyvatel mezi 
menší města Moravskoslezského kraje. Je situován poblíž 
hranice s Polskem a je součástí urbanizovaného prostoru 
mezi Ostravou, Bohumínem a Orlovou. Rychvald byl 
od svého založení součástí Slezského Těšínska. Je 
to území, které podléhalo polským i českým vlivům. 
Dokonce po první světové válce patřilo dva roky k Polsku. 
Přes následné přičlenění k Československu bylo území 
stále ne zcela ukotvené, což se projevilo v roce 1938, 
kdy bylo obsazeno Polskem (odchod českých občanů 
do vnitrozemí) a následně 1. 9. 1939, kdy bylo obsazeno 
německou armádou a připojeno k Říši se všemi důsledky 
pro občany které z toho vyplývaly, včetně povinnosti 
narukovat do Wermachtu. Po osvobození je již Rychvald 
trvale součástí Československa – České republiky.

Objekt zámku a jeho regenerace, na kterou je tento 
příspěvek zaměřen, by se dal zařadit mezi lokality 
splňující většinu vlastností spojovaných s brownfieldy. 
Pokud by bylo třeba jej zařadit do některé kategorie, 
pravděpodobně by byl použit termín sociální brownfield. 
Nejpřesnější ale je popis – zámecký brownfield. Jedná 
se totiž o objekt zámku situovaného při historické 
cestě vedoucí z Rychvaldu (Reichwaldau) do Heřmanic 
(Herzmanic) – dnes součástí Ostravy – na západním okraji 
katastrálního území Rychvaldu.

CHARAKTERISTIKA A HISTORIE 
PŮVODNÍHO VYUŽITÍ LOKALITY
Renesanční zámek byl postaven v poslední čtvrtině 
16. století. Stavba má vnější rozměr 60×80 m a vnitřní 
nádvoří 48×48 m. Severní a východní křídla zámku 
byla obytná, v jižní a západní části byly sýpky a stáje. 
Posledním vlastníkem, před znárodněním, byl hrabě 
Georg Starhemberg, který opustil zámek s rodinou v roce 
1944 (Město Rychvald, O městě, 2016). V roce 1945 
na základě konfiskačních dekretů č. 12 a č. 108/1945 
Sb. přešlo do vlastnictví státu velké množství hodnotných 
nemovitých objektů, tedy i zámek v Rychvaldě. Protože 
nebyl následně vybrán mezi skupinu uměleckohistoricky 



Obr. 37: Rekonstrukce podlah, rok 2014; foto J. Štěpánek

Obr. 38: Stav interiéru před rekonstrukcí v roce 2005; 

foto J. Štěpánek
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nejvýznamnějších zámků, byl mobilář částečně odvezen, 
většinou však odcizen. Tímto fakticky končí na mnoho let 
zámek jako místo v centru dění obce, jako sídlo majitele 
sloužící i k reprezentačním účelům. Noví správci objekt 
zámku využívali ke svým potřebám. Postupně byl užíván 
JZD a OKD Rekultivace. Za působení OKD Rekultivace 
byl interiér upraven vestavbami a sloužil pro kancelářské 
účely. V roce 1988 se již uvažovalo o jeho demolici.

VLASTNICKÁ STRUKTURA, 
ZÁMĚRY REVITALIZACE A JEJÍ 
HLAVNÍ AKTÉŘI

Od roku 1989 postupně prošel zámek v Rychvaldě, 
známý také jako Starý dvůr, vlastnictvím několika 
firem. Tyto ale nejevily zájem o rekonstrukci. Obec 
Rychvald neměla dostatečné prostředky na jeho nákup 
a především na následnou nutnou opravu. Stav objektu 
v roce 2005 je na Obr. 36.

Neutěšený stav, který jeho dočasní neoficiální 
obyvatelé zhoršovali odstraňováním dřevěných 
prvků interiéru, kterými šlo zatopit, trval až do roku 
2009, kdy jej koupil současný majitel Ing. Pavel 
Šmíra, Ph.D., MBA s manželkou. Ten v následujícím 
roce zahájil rekonstrukční práce. Je hlavním iniciátorem 
rekonstrukce a také celou akci financuje. Řádově se 
jedná o náklady ve výši desítek milionů korun.



Obr. 39: Průběh rekonstrukce, východní křídlo, 2013; 

foto J. Štěpánek  

Obr. 40: Zámek v Rychvaldě v roce 2016; foto J. Štěpánek
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PROCES REVITALIZACE

Prvním nezbytným krokem k revitalizaci zámeckého 
objektu bylo jeho statické zajištění. Objekt se nachází 
v oblasti ovlivnění hlubinnou těžbou černého uhlí, 
a proto bylo nutné jej svázat. Základy zámku trpěly 
trvalou přítomností vody, která byla k zámeckému 
objektu nešťastně přiváděna díky provedené melioraci 
okolních polí v minulém století. Stav budov na začátku 
rekonstrukce je vidět na Obr. 35.

Dalším krokem byla oprava krovů a výměna střešní 
krytiny. Následovala rekonstrukce klenbových stropů 
a ve vyšších patrech proběhla výměna a opravy 
dřevěných stropů.

Velkou výhodou procesu rekonstrukce bylo osobní 
nadšení majitele pro různé stavební postupy, zejména při 
hledání možností, jak uvést zámek do uživatelného stavu 
v souladu s požadavky pracovníků památkové péče.

Dalším pozitivním aspektem byla stabilní a vyškolená 
skupina pracovníků, kteří prováděli speciální zednické 
práce například při dozdívání klenbových stropů.

Postupně se obnovovalo vnitřní vybavení. Z historických 
prvků se zachovaly fragmenty štukové výzdoby 
na žebrech kleneb. Dále fragment renesanční fresky 
(z doby budování zámku). Na fasádě byly objeveny 
zbytky s psaníčkovými sgrafity. Na obnovu této 
části fasády (rozměry 5×3 m) byla použita dotace 
od Moravskoslezského kraje ve výši necelých 100 tisíc Kč.

V roce 2016 lze konstatovat, že je dokončena většina 
revitalizačních prací. Objekt je zastřešen, opraveny 
omítky, upraven před vnikáním vody do základové 
konstrukce. Technickou zajímavostí je vytápění tepelnými 
čerpadly. Zámek je rozdělen na několik funkčních částí.

 — Část s výstavní místností, kde jsou umístěny sbírky 
a mobiliář majitele zámku.

 — Další část je připravena jako zámecká kaple (původní 
zámecká kaple zmizela za minulého režimu). 
Je vybavena oltářem, měla by být v budoucnu určena 
k svatebním obřadům a po vysvěcení k sloužení 
mší pro veřejnost. Celý postup byl konzultován 
s Mgr. V. Řehulkou, farářem římskokatolické farnosti 
Ostrava–Zábřeh.



Obr. 41: Rekonstruovaný interiér s renesančním inventářem; 

foto J. Štěpánek

Obr. 43: Nové podkroví; foto J. Štěpánek

Obr. 44: Rekonstruované nádvoří zámku; foto J. Štěpánek

Obr. 42: Zámek Rychvald, jihozápadní pohled, 08/2016 ; 

foto J. Štěpánek
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 — Největší část je přestavěna na hotel. Vnitřní vybavení 
je stylizováno do podoby konce 19. století a období 
první republiky. V této chvíli není ještě dobudováno 
zázemí v podobě kuchyní.

 — Samostatnou část bude tvořit zámecký pivovar.

Stav objektu v roce 2016 je vidět na Obr. 40.

V roce 2017 by mělo být přistoupeno ke kolaudaci 
zámku pro jeho nové využití

SHRNUTÍ POZITIVNÍCH 
A NEGATIVNÍCH 
ZKUŠENOSTÍ – OBECNĚ

„Zámky na které stát zapomněl“, objekty, které po řadu 
let sloužily zcela jinému účelu než jako sídlo svých 
majitelů, se dostaly po revoluci do nešťastné pozice 
často „nikomu nepatřících“ objektů. Jejich stav byl 
natolik alarmující, že obce, ve kterých se nacházely 
a představovaly velkou vizuální zátěž, neměly odvahu 
ani finance jejich technický stav řešit ze svých rozpočtů. 
Objekty tak dále chátraly a fakticky ztratily 20 let, 
za které se na nich podepsaly povětrnostní vlivy, často 
tak, že z pohledu památkové ochrany nebylo fakticky 
téměř co zachraňovat. O to náročnější pak byla nutná 
rekonstrukce.

Pozitivní zkušenost je jednoznačně v samotném faktu, 
že se takové objekty rekonstruovat dají, mohou si najít 
své nové uplatnění.
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AR E ÁL VE L K Á 
DO H O DA
Využití bývalé vápenky v Moravském krasu

Ing. Evžen Tomášek, Přírodní Areál Velká Dohoda, s. r. o



Obr. 45: Vápenka v roce 1997; foto E. Tomášek

Obr. 46: Vápenka a mlýnice, 1957

Obr. 47: Vápenka v roce 1997; foto E. Tomášek
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GEOGRAFIE A HISTORIE 
LOKALITY
Přírodní areál Velká dohoda je situovaný 
v severovýchodní části Moravského krasu. Leží v lesích 
mezi Ostrovem u Macochy, Holštejnem a Lipovcem, asi 
500 metrů od státní silnice 373, ve vzdálenosti 3–5 km 
od nejznámějších přístupných jeskyní Moravského 
krasu – Sloupsko-Šošůvských, Balcarky nebo Macochy.

Společnost s názvem Velká dohoda, kterou založilo 
9 vápenických rodin z Lipovce, postavila v roce 1928 
vápenku. O rok později založilo 7 vápeníků z Lipovce 
Malou dohodu a postavili nedalekou stejnojmennou 
vápenku. Za necelého půl století provozu Velké 
dohody v ní bylo vypáleno přes milion tun devonského 
vilémovického vápence, který byl vytěžen v přilehlém 
kamenolomu. V okolí kamenolomu můžete stále vidět 
zarostlé menší lůmky nebo spíše jámy, kde se vápenec 
těžil již od 19. století pro potřeby selských vápenic, 
kterých je jen na území Moravského krasu zmapováno 
kolem tisíce.

Velká dohoda byla ve své době největší a nejmodernější 
vápenkou v Moravském krasu a její vysoce kvalitní 
produkt byl znám po celé střední Moravě. Je příkladem 
posledního stadia technologického vývoje vápenických 
pecí, coby nástroje lidové řemeslné tradice.

Velká dohoda se řadí k pecím, které se nazývají 
šachtové. Původně se jednalo o pec s vnějším topením, 
kde horké spaliny a plameny přecházely z topeniště 
a prostupovaly navezeným vápencem vzhůru. Vespodu 
byla pec opatřena vyhrabovacími otvory, v horní části 
prodloužena v komín a opatřena zavážecím otvorem. 
Topilo se zde dřevem, jehož spotřeba byla značná. Proto 
došlo ke změně konstrukce na pec s vnitřním topením, 
otvory z topeniště byly zazděny a vápenec se v poměru 
2 : 1 prokládal koksem. Na 1,5 tuny vápence bylo 
spotřebováno 25 velkých lopat koksu, za 24 hodin bylo 
vypáleno 20 tun vápna.

V roce 1950 byla vápenka s kamenolomem znárodněna 
a přešla do vlastnictví výrobního družstva Hlubna. 
Roku 1975 ji koupilo JZD v Lipovci, které však bylo 
nuceno ukončit těžbu, a proto ji v roce 1977 prodalo 
k rekreačním účelům. Areál je v současné době vlastněn 
z části fyzickou, z části právnickou osobou, Přírodní Areál 
Velká Dohoda, s. r. o.



Obr. 48: Lom v roce 1997; foto E. Tomášek

Obr. 49: Lom v roce 2011; foto E. Tomášek

Obr. 50: Lom na podzim 2012; foto E. Tomášek
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ZÁMĚR REVITALIZACE 
A AKTIVITA VLASTNÍKŮ
Od roku 1998, kdy jsme areál koupili, nám sloužil jako 
rodinná chalupa. Hned v následujícím roce jsme vlastním 
nákladem opravili budovu vápenky, správní budovu 
a střechu mlýnice. Polorozpadlá konstrukce svážné 
na vápence byla odstraněna, vyměněno a doplněno bylo 
16 trámů krovu, 400 metrů střešních latí, 2 500 střešních 
tašek a celý komín byl pečlivě přespárován. 
Z bezprostředního okolí vápenky se odvezlo přes 100 tun 
odpadu, především šamotové vyzdívky, okolí bylo 
srovnáno a zatravněno. Z jezírka v lomu jsme vytahali 
a odvezli celkem 25 autobaterií. Co nejpečlivěji jsme 
odstranili hromady, na kterých se vypalovaly pneumatiky 
a elektrické dráty. Přesto, bohužel, se dodnes občas 
na dně lomu objeví zbytky vypálených drátů, kusy 
spálené gumy a koksu.

Náletové dřeviny jsme káceli od počátku především 
nad lomem, kolem vápenky a správních budov. V lomu 
jsme káceli výrazně méně, takže byl až do roku 2011 
téměř bez zásahu. Zrychlený růst nezaznamenaly jen 
stromy, keře a tráva, ale také naše děti. Při práci s rodiči 
kolem lomu byla zajisté vždy ohromná zábava, ale 
přece jen o trochu míň než s kamarády v Brně. Bylo 
tedy na zváženou, co dál s areálem, zda jej prodat nebo 
v něm vybudovat něco, co zajistí investice na opravy, 
údržbu a případný další rozvoj. Rozhodnutí nebylo 
ani jednoduché, ani jednomyslné. Po třech letech 
příprav, shánění financí, přesvědčování doslova všech 
o smysluplnosti záměru, následovala válka s úřady, 
papírování, kácení a stavba.

Areál se otevřel veřejnosti po kolaudaci v srpnu 2013. 
Původní záměr byl však jiný. Z vápenky mělo být muzeum 
vápenictví Moravského krasu s výstavní galerií fotografií, 
obrazů, objektů apod. Na to se ovšem nenašla dotace, 
ale z MAS Moravský kras byl 60 % podpořen projekt 
výstavby lanového parku a lanovky.

Čištění bývalého kamenolomu od náletových dřevin bylo 
pracné a ještě dnes není u konce. Když jsme se do lomu 
nastěhovali, zhruba 20 roků po ukončení těžby, byl nálet 
borovice, smrku, jívy a javoru babyky ještě poměrně nízký 
a skalní dno lomu bylo zarostlé trávou výrazně méně 
než dnes, viz fotografie z roku 1997. Tyto fotografie 
můžete srovnat s fotografiemi z let 2011 a 2012, tedy 
po dalších 14, resp. 15 letech, celkem 35 let od ukončení 
těžby. Rozdíl v rychlosti zalesnění po prvních 20 letech 
a po dalších 14 letech je z fotografií dobře patrný. 
I z mého laického pohledu byl zřejmý postupný úbytek 
pestrobarevných jarních koberců. Na slunce a sušší 
podloží vázané skalničky – jako rozchodník, netřesk, 
lomikámen, mateřídouška a další – ustoupily vysoké trávě 
a stínu.



Obr. 51: Rekonstrukce vápenky v roce 1999; foto E. Tomášek

Obr. 53: Hříbek v lomu, 2015; foto E. Tomášek

Obr. 52: Vápenka v roce 2013; foto E. Tomášek
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Dlouhé roky byly opuštěné kamenolomy a podobná 
místa po těžbě považována laickou i odbornou veřejností 
za jizvy na tváři krajiny, jak je výstižně nazval pan Václav 
Cílek. Že nemusí být nutně všechny opuštěné těžební 
jámy takto negativně vnímány, proto zavezeny hlínou, 
osázeny trávou a stromy, dokázal pan Cílek společně 
s Ústavem pro ekopolitiku v projektu „Rekultivace 
a management nepřírodních biotopů v České republice“ 
z let 2007–2011. Ve stručnosti řečeno, na základě 
jejich pětiletého odběru a vyhodnocování vzorků 
na zhruba 70 lokalitách nepřírodních biotopů po celé 
ČR došli k závěru, že opuštěná místa po těžbě (různé 
druhy lomů, odkaliště, rašeliniště, těžebny písku, hlíny, 
kaolinu atd.) jsou ve většině případů místem s vysokým 
výskytem biodiverzity flory i fauny. A proto citlivá 
rekultivace a zároveň následná údržba může prodloužit 
často nedlouhé období výskytu rozmanitých, vzácných 
i ohrožených druhů rostlinné i živočišné říše a zdaleka 
ne všechny řízené rekultivace jsou pro přírodu přínosem. 
Naopak přirozená sukcese po ukončení těžby může 
na řadu let podpořit biodiverzitu okolní přírody a navíc 
nic nebo téměř nic nestojí. Odhaduje se, že vápencový 
kamenolom v této lokalitě a podmínkách zcela splyne 
s okolím do 50 let. Zarůstání opuštěných vápencových 
lomů probíhá nelineárně, se zlomem přibližně 
po 20 letech od ukončení těžby, kdy s přibývající zelení, 
tedy stínem a vlhkostí, dochází k nárůstu rychlosti 
zalesnění, zatravnění a přírůstu dřevin.

SOUČASNÉ VYUŽITÍ

Dnes v areálu bývalého kamenolomu najdete:

 — lanový park na deseti kůlech, s deseti horními 
a 7 nízkými překážkami pro děti i dospělé;

 — lanovku přes kamenolom v celkové délce 369 metrů, 
s převýšením startu 28 metrů;

 — cvičné ferraty – 5 ferratových cest obtížnosti A–D 
v celkové délce 141 metrů a připravujeme další 
feratovou cestu i s nepálským lanovým mostem;

 — lezeckou skálu se 4 cestami nižší obtížnosti;

 — dětské hřiště na kůlech s lezeckou stěnkou;

 — horizontální jeskyni v délce necelých 100 metrů 
a připravujeme možnost slanění do spodních pater, 
zhruba 30 metrů pod dnem lomu;

 — školu v přírodě sestávající z 16 panelů zaměřených 
na botaniku, zoologii lomu a okolí a dále panely 
o krasu a místních i okolních jeskyních. U vápenky 
najdete panel se základní informací o vápence Velká 
dohoda a také o vápenictví v Moravském krasu;



Obr. 54: Občerstvení a lanový park, 2014; foto E. Tomášek

Obr. 55: Škola v přírodě, ukázka čolka obecného a larvy vážky; 

foto E. Tomášek

Obr. 56: Jeskyně Velká dohoda, propast; foto E. Tomášek
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 — pro menší děti zdarma:

 – lanovečku o délce cca 25 metrů,
 – 6 metrovou kolmou propástku, na jejíž dno 

mohou děti i dospělí slézt po kramlích,
 – 1 houpačku pro malé špunty, 1 pořádnou 

houpačku pro odvážné do 25 kg,
 – a na šplhání síť, hříbek, šaška a hromadu kamení. 

V lomu je také občerstvení se základním sortimentem, 
dvě ohniště, kde si můžete po domluvě opéct vlastní 
špekáčky a spousta místa na posezení a občerstvení 
i z vlastních zásob.

Těšíme se na všechny návštěvníky. Vítáme ty, kteří se 
chtějí hýbat, lézt po skalách, číst, přemýšlet, utrácet... 
A vítáme i ty, kteří si k nám přišli jen odpočinout. 
Lehnout si třeba do trávy někde v odlehlé části lomu, 
pozorovat houpavý let datlů a přelety ostatních 
návštěvníků nad lomem.

Nejvyšší odměnou pro nás je Váš dobrý pocit z příjemně 
a smysluplně stráveného času u nás.

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE 
A PROVOZU
Negativní s několika úředníky – od začátku je jejich 
snahou nechat lom i s vápenkou zarůst. Pokud by 
zrovna na jejich místě byl někdo jiný, mohla naopak 
vzniknout pro veřejnost velmi prospěšná spolupráce. 
Mnohým ale děkuji za normální i vstřícný postoj. Pozitivní 
s dětmi, které jakmile odhalí wi-fi připojení, neodolají 
a rychle se připojí aby spustily svižnou, tichou konverzaci 
se spolužákem u vedlejšího stolu... Drtivá většina 
z „připojených“ však poté, co uslyší smích a zábavu 
ostatních, mobily odloží a přirozeně a ochotně se začne 
hýbat, pomáhat si a bavit se tak, jak to bylo vlastní 
dětem odedávna, bez zábavy virtuálního světa. Ten jsme 
jim však nabídli my, dospělí, protože je to snadnější 
než vymýšlet zábavu vlastní, společnou. Mám dojem, 
že chování děti je jen do té míry špatné, do jaké míry je 
špatné u dospělých kolem nich.
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