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RNDr. Miloš Šifalda
člen rady Jihomoravského kraje

prosinec 2009

Proces regenerace brownfieldů v České republice se od roku 2000 postupně transformoval 

z tématu diskutovaného výhradně v ryze odborných kruzích v problematiku, která se stále častěji 

dostává do podvědomí veřejnosti a politických představitelů. Mantrou posledních několika 

let se bezesporu stává financování projektů s využitím zdrojů Evropské unie. Nejinak je tomu 

i v problematice regenerace brownfieldů, kde se v příslušných tematických a regionálních 

operačních programech nabízí podpora z hned několika oblastí. Možnosti čerpání finančních 

prostředků na regenerační projekty z nabízených dotačních titulů jsou však stále omezenější, 

zejména pak subvence orientované na revitalizační záměry obcí. Vzhledem k současnému 

nepříznivému vývoji celosvětové ekonomiky, jehož následky jistě pocítíme ještě v průběhu roku 

2010, nelze očekávat zásadní obrat k lepšímu, ani pokud jde o finanční intervence případných 

investorů, kteří se v regionu poohlíží právě po lokalitách typu brownfield.

Jihomoravský kraj si tento fakt uvědomuje, a v průběhu roku 2009 připravil a veřejnosti představil 

nový koncepční nástroj řízení a koordinace rozvoje regionu – Program rozvoje kraje. V návrhové 

části dokumentu jsou identifikovány aktivity, jejichž naplňování je v implementačním období 

programu (2010 – 2013) významné pro zdárný rozvoj regionu. Součástí priority „Podpora rozvoje 

podnikatelského prostředí“ je mimo jiné opatření „Podpora řešení regenerace brownfields“, 

které definuje nejefektivnější způsoby nefinančního zapojení kraje do procesu regenerace 

brownfieldů. Jedná se především o poskytování odborných konzultací, analytickou činnost, 

tvorbu nabídek podnikatelských nemovitostí katalogovou formou a prostřednictvím webového 

rozhraní a také koordinaci postupů dotčených institucí a přípravu vhodných nástrojů regenerace 

brownfieldů na regionální úrovni.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM) v tomto procesu hraje významnou roli 

partnera Jihomoravského kraje coby koordinátora aktivit spojených s evidenční a konzultační 

činností, řešením konkrétních projektů regenerace a také s osvětovou publikační činností. 

V pořadí již čtvrté vydání publikace Případové studie regenerace brownfieldů seznamuje čtenáře 

s šesticí projektů z různých koutů Česka, které dokumentují proces regenerace ve všech jeho 

fázích. Autorům byla i tentokrát ku pomoci předem stanovená osnova, která supluje vodítko 

při tvorbě textu. Ne všichni se však s její podobou sžili, a výsledkem je tak pestrá směs svébytně 

prezentovaných zkušeností, které mají občas poměrně trpkou příchuť. Ze všech příkladů však čiší 

opravdové odhodlání a zapálení pro věc, což jsou pro úspěšnou realizaci projektu předpoklady 

naprosto nezbytné. Kromě již tradičně preferovaných příspěvků z Jihomoravského kraje jsou 

v materiálu tentokrát zastoupeny regiony Olomoucký, Ústecký, Zlínský a Hlavní město Praha.
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Všechny příspěvky prošly pouze pravopisnou korekcí, tak aby byla zachována jejich autenticita 

a osobitost přístupu jednotlivých autorů. 

předmluva
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Poloha

Bývalý pivovar je součástí unikátního památkově 

chráněného zámeckého areálu situovaného v pražské 

městské části Dolní Počernice. 

Dolní Počernice ležící na východním okraji Prahy jsou 

se svými cca 2050 obyvateli spíše menší městskou 

částí. Významným centrem městské části je unikátní 

soubor historických budov s přírodní památkou Velký 

počernický rybník, jejíž součástí je i krásný zámecký 

park o rozloze téměř sedmi hektarů. Severní část parku 

lemuje soubor historických budov – zámek, mlýn, 

pivovar, zámecká oranžérie a nejvýznamnější památka 

v Dolních Počernicích – kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

Charakteristika a historie původního 
využití lokality

Areál bývalého pivovaru je situován na terénním zlomu 

nad vodotečí při severním okraji dolnopočernického 

zámeckého parku. 

Areál je tvořen dvěma téměř rovnoběžnými trakty. 

Přední starší trakt tvoří výrazně horizontální hmota 

objektu původního barokního pivovaru, po přestavbě 

sloužícího jako sladovna s charakteristickou převýšenou 

siluetou sladovnického hvozdu opatřeného zdobným 

krytem párníku. Sladovnické humno má na části 

půdorysu dochované barokní zaklenutí, část 

půdorysu byla při přestavbě v polovině 19. století 

zaklenuta modernější segmentovou klenbou uloženou 

na litinové sloupy. Sladové půdy byly zastropeny 

masivním dřevěným trámovým stropem, částečně 

dochovaným dodnes. 

Zadní trakt, tvořený méně pravidelnou skladbou hmot, 

vznikl z větší části také při zmiňované přestavbě. Kromě 

polozahloubených lednic a ležáckých sklepů ho tvoří 

objekt bývalé varny s charakteristickými vysokými okny 

a objekt bývalé kotelny s oktagonálním komínem. 

Mezi oběma trakty byl pivovarský dvůr, jehož původní 

výšková úroveň byla po ukončení provozu postupně 

podstatně zvýšena.

Podle dostupných pramenů se v Dolních Počernicích 

začalo vařit pivo již v 16. století. Avšak teprve v r. 1751 

zde tehdejší majitel panství Václav Klement, svobodný 

pán ze Saltzy, nechal postavit podél náhonu starého 

mlýna při hraně zámeckého parku za kostelem dnešní 

protáhlé pozdně barokní pivovarské stavení. Po roce 

1855, kdy panství zakoupila hraběnka Elisabeth 

Dercsényi, proběhla zásadní a nákladná přestavba 

a rozšíření budov pivovaru na průmyslový typ výroby. 

V období největšího rozkvětu před 1. světovou válkou 

pivovar produkoval průměrně devět várek týdně 

a zásoboval 12° pivem Magnát 28 hospod v Praze 

a řadu dalších v okolí Počernic. Rekordní výstavy 

(až 12 200 hl) byly dosahovány v roce 1911.

V roce 1923 prodali Dercsényiové Dolní Počernice včetně 

velkostatku s pivovarem hlavnímu městu Praze. Provoz 

pivovaru byl ukončen r. 1938, podle některých pramenů 

o dva roky dříve. 

Od šedesátých let minulého století využíval objekty 

pivovaru a sousedního mlýna Státní statek Praha 

jako skladové prostory, opravny zemědělských strojů 

a kancelářské prostory. Fungovala zde i výrobna 

polévkového koření. Nové využití objektů sebou přineslo 

řadu necitlivých stavebních úprav jako přístavbu dílen 

v západní části areálu, čerpací stanice pohonných hmot, 

mycí rampy pro nákladní automobily a další. Interiéry 

objektů byly značně poškozeny hrubou opravárenskou 

činností, vedením rozvodů sítí, utilitárními úpravami 

pro skladový provoz a umístěním kotelny na tuhá paliva 

ve dvou ze tří lednic.

Vlastnická struktura, aktivita vlastníků

Areál bývalého pivovaru byl od 60. let 20. století 

ve vlastnictví hlavního města, hospodařil zde Státní 

statek Praha. Po roce 1989 převedlo hlavní město Praha 

celý areál pod městskou část Praha-Dolní Počernice. 

Ta provedla rekonstrukci hvozdu a střech pivovaru za 

cca 8 mil Kč a objekt částečně využívala pro kulturní akce. 

Záměr revitalizace a její hlavní aktéři

Dlouhodobým cílem městské části bylo vybudovat 

důstojný a potřebný prostor pro pořádání kulturních 

a společenských akcí, které v obci i v areálu zámku mají 

už poměrně dlouhou tradici. 

Realizace projektu byla umožněna až díky podpoře 

z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci programu 

JPD 2 (Jednotný programový dokument pro cíl 2 – Praha), 

který byl připraven pro českou metropoli v roce 2004. 

Existence konkrétní představy, jak dosud zanedbané území 

rozvinout, napomohla tomu, že se Počerničtí jako jedni 

z prvních dokázali prosadit mezi ostatními městskými 

částmi, jimž byl pražský dotační program JPD 2 určen. 

Aby si zajistili úspěch, oslovili se svým projektem silného 

strategického partnera – sousední městskou část Praha 14, 

která (zejména její panelové sídliště Černý Most s více než 

20 tisíci obyvateli) oddechovou zónu už nutně potřebovala. 

Tak vzniknul projekt „Společného kulturního centra 

městských částí Praha – Dolní Počernice a Praha 14“.

Samotná stavba navazovala na projekt hlavního města – 

náročnou rekonstrukci rybníka. V rámci programu 

JPD 2 – opatření 1.3 bylo na revitalizaci objektu pivovaru 

žádáno ve 2.výzvě, po projektu rehabilitace počernického 
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zámeckého parku. Městská část v dalších výzvách 

programu žádala podporu ještě na projekty revitalizace 

souboru historických staveb v jádru obce, revitalizace 

vodního systému v rámci zámeckého parku, revitalizaci 

zámeckého dvora, revitalizaci centra zámeckého areálu, 

tedy projekty bezprostředně související. Ve všech 

žádostech byla Městská část úspěšná, pouze z důvodů 

nedostatečné finanční alokace v některých opatřeních 

byla realizace dvou projektů odložena.

Architektonickou studii i následný projekt revitalizace 

objektu pivovaru zpracoval Ing.arch. Miroslav Kopáček. 

Vzhledem k památkové ochraně celého areálu byl 

celý projekt připravován i realizován pod dohledem 

Národního památkového ústavu a Odboru kultury 

a památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Realizaci 

provedla stavební firma FASS s.r.o. ze Žďáru nad 

Sázavou, která má v Dolních Počernicích pobočku.

Proces revitalizace včetně financování

Rekonstrukční práce byly zahájeny v roce 2003 ještě 

před vyhlášením dotačních programů opravou střech 

a opravou zastřešení a fasády bývalého hvozdu 

z finančních prostředků Městské části (0. etapa). 

Při realizaci střešního pláště již bylo uvažováno budoucí 

nové využití podkroví a byly provedeny i střešní vikýře.

V první etapě (od října 2005) byla provedena 

rekonstrukce fasády předního traktu areálu směrem 

do zámeckého parku, v souvislosti s realizací sousedícího 

přírodního amfiteátru. V rámci rekonstrukce fasády byla 

osazena nová dřevěná okna typu euro.

Druhá etapa znamenala rekonstrukci vnitřních prostor 

předního traktu pivovaru. Bývalé barokní humno bylo 

rekonstruováno na gastronomické zařízení, ve druhé 

části humna s litinovými sloupy byl zřízen multifunkční 

sál s pódiem pro konání kulturních akcí, koncertů 

a představení. Část sladových půd s dochovanými 

trámovými stropy byla přebudována na tzv. „Trámový 

sál“ sloužící jako pronajímatelný prostor pro konání 

slavností, svateb a jiných akcí. Druhá část sladových 

půd spolu s polovinou podkroví byla přestavena 

na pronajímatelné kanceláře. Ve zbytku podkroví vznikl 

prostor pro rodinné centrum péče o děti, zasedací 

místnost a výstavní sál. Zajímavý prostor hvozdu byl 

přestavěn na salónek. Celý projekt má bezbariérové 

řešení, proto jsou všechna podlaží propojena výtahem 

umístěným uvnitř půdorysu objektu vedle hvozdu. 

Společné sociální zázemí a zázemí kuchyně bylo 

projektem vymístěno mimo původní půdorys objektu 

pod bývalý pivovarský dvůr a bylo realizováno ve třetí 

etapě. Je situováno v návaznosti na podzemní propojení 

se zadním traktem, jehož rekonstrukce měla navazovat 

v další etapě. V průběhu realizace vznikla potřeba 

03/ 

04/ 

02/ 

01/ 

01/  přední trakt před rekonstrukcí, stav 2005, 
foto Registr VCPD ČVUT

02/  přední trakt po rekonstrukci, stav 2008, 
foto Registr VCPD ČVUT

03/  rekonstruovaný objekt tvoří kulisy přírodního 
amfiteátru, foto Registr VCPD ČVUT

04/  přední trakt, stav 2009, foto JP
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rozšíření kapacity gastronomického provozu a bylo 

nutné podstatně změnit projekt. Díky koncepci vymístění 

zázemí pod dvůr byla tato změna možná, ale vynutila 

si změnu financování. Rekonstruovaný přední trakt byl 

uveden do provozu v polovině roku 2007.

Došlo také k revitalizaci dvora mezi objekty bývalého 

pivovaru a bývalého mlýna. Nevhodně řešené plochy 

byly nově pojednány a svým architektonickým výrazem 

navazují na již realizovaný rekultivovaný zámecký 

park. Byly odstraněny nevhodné drobné stavby, 

byla opravena ohradní zeď, vjezdy, povrchy nádvoří, byly 

zrekonstruovány inženýrské sítě, odstraněny ekologické 

zátěže a nově byla vysázena zeleň. Vybudováním 

parkovacích ploch v části dvora vznikla dostatečná 

parkovací kapacita pro celý areál.

V současné době probíhá rekonstrukce objektů zadního 

traktu. V bývalé varně by se mělo znovu vařit pivo, vzniká 

zde prostor pro technologii minipivovaru. V současnosti 

jsou opraveny fasády včetně výplní otvorů a střechy a je 

realizováno napojení na již hotové části stavby. Tato etapa 

umožní také opětovné využití bývalých lednic a ležáckých 

sklepů pro kulturní akce (festivaly, koncerty, které v těchto 

prostorách mají dlouhou tradici). 

Finanční zdroje pro 1. až 3. etapu rekonstrukce objektu 

hlavní budovy pivovaru se podařilo získat ze zdrojů 

strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně 

programu „JPD pro Cíl 2 – Praha, Opatření 1.3. 

Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života, zejména 

na sídlištích“.

Celkový rozpočet projektu byl více než 27 mil. Kč 

a na jeho financování se podílela Evropská unie, 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Hlavní město Praha 

a Městská část Praha – Dolní Počernice.

(Celkové náklady stavby byly cca 27,3 mil. Kč. 

Příspěvek Evropské Unie činil cca 11,3 mil. Kč, cca 6,6 mil. Kč 

bylo ze státního rozpočtu ČR, hlavní město Praha přispělo 

cca 3,9 mil. Kč, Městská část se podílela 770 tis. Kč.)

Starosta připomíná, že obci významně pomohla 

bezúročná půjčka od města, protože uznatelné náklady 

jí byly proplaceny až zpětně. 

Revitalizace dvora mezi objekty bývalého pivovaru 

a bývalého mlýna byla financována z jiné výzvy 

programu. Na dokončení rekonstrukce zadního traktu 

obdržela Městská část účelovou dotaci od hl. m. Prahy 

ve výši 5 mil. Kč. 

Bariéry revitalizace – ekologické 
zátěže a jiná břemena

V rámci projektu bylo nutné řešit likvidaci staré 

ekologické zátěže způsobené dosavadní existencí 

čerpací stanice pohonných hmot včetně podzemních 

05/ 

07/ 

06/ 

05/  zadní trakt před rekonstrukcí, stav 2006, 
foto www.dpocernice.cz

06/  zadní trakt – varna a kotelna před rekonstrukcí, 
stav 2005, foto Registr VCPD ČVUT

07/  zadní trakt – varna a kotelna, ve výstavbě vstupní 
objekt do bývalých ledáren, stav 2009, foto JP
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nádrží, dále mycí rampy s lapači olejů a odpadní jímky.

Objekty byly rovněž poškozeny nevhodnými zásahy 

a chybějící údržbou v době, kdy v areálu působil 

Státní statek Praha. Také inženýrské sítě byly ve zcela 

nedostatečném stavu a tudíž nepoužitelné.

Stávající drobné plochy zeleně byly ruderalizované 

a vyžadovaly kultivaci a rozšíření.

Shrnutí pozitivních a negativních 
zkušeností

Jednoznačně pozitivní zkušeností tohoto projektu je 

významné oživení původně podhodnocené plochy 

v bezprostřední blízkosti historického jádra městské 

části a také zájem o projekt nejen v MČ Dolní Počernice, 

ale i v okolních městských částech – Horní Počernice, 

Černý Most, Újezd nad Lesy, Štěrboholy, Běchovice – 

ve výsledku v celé východní části Prahy. 

Tento projekt také potvrzuje poznatek z podobných 

realizací – zvýšení atraktivity nabízené služby (typu 

restaurant, hotel, wellness, apod.) jejím umístěním 

v rekonstruovaném památkově chráněném průmyslovém 

objektu. Fenomén piva a pivovarnictví přispívá k větší 

úspěšnosti právě pivovarských objektů.

Při úspěšném získání dotací se ukázala jako velmi 

důležitá aktivita a pružnost městské části jako žadatele 

a spolupráce se sousední městskou částí i hlavním 

městem. Pozitivní je i zkušenost s rozdělením komplexního 

úkolu (rekonstrukce celého zámeckého areálu včetně 

parku a hospodářských objektů) na dílčí úlohy, které lze 

i v rámci jednoho dotačního programu efektivně řešit 

ve více výzvách se zaměřením na různá opatření. 

Projekt „Společné kulturní centrum městských částí 

Praha-Dolní Počernice a Praha 14“ získal společně 

s projekty „Rekonstrukce Velkého Počernického 

rybníka“ a „ Vybudování přírodního amfiteátru 

v zámeckém parku v Dolních Počernicích“ titul „Nejlepší 

investice roku 2007“ v soutěži TOP INVEST 2007, kterou 

vypisují Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo 

pro místní rozvoj spolu se Svazem podnikatelů 

ve stavebnictví ČR a společností Veletrhy Brno, a. s. 

Zdroje

Registr VCPD ČVUT,

Konzultace Ing.Ivan Straka, FASS s.r.o.

Časopis Stavebnictví č.08/2007

Dolnopočernický zpravodaj 

Www.dpocernice.cz

Www.pivovary.info

www.evropskefondy.eu

www.prahafondy.eu

08/  interiér barokního humna před rekonstrukcí, 
stav 2000, foto www.dpocernice.cz

09/  interiér barokního humna po rekonstrukci, 
foto www.letapane.cz

10/  bar v zaklenutém prostoru bývalého humna, 
foto www.letapane.cz

08/ 

09a/ 

09b/ 

10/ 



/ Pivovar Dolní Počernice

15/  interiér bývalých ležáckých sklepů a ledáren, stav 
cca 2006, foto Registr VCPD ČVUT

16/  pivovarský dvůr před rekonstrukcí, stav cca 2006, 
foto Registr VCPD ČVUT

17/  pivovarský dvůr po rekonstrukci, stav 2008, 
foto www.letapane.cz
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11/  interiér hygienického zázemí pod pivovarským 
dvorem, stav 2009, foto JP

12/  interiér výstavního sálu v podkroví předního 
traktu, stav 2008, foto www.dpocernice.cz

13/   interiér divadelního sálu, stav 2009, foto JP
půd, stav 2008, foto Registr VCPD ČVUT

14/  interiér „trámového sálu“ – bývalých sladových

12/ 

13/ 

14/ 17/ 

16/ 

15/ 11/
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PaeDr. Miroslava Ducháčková 
DK PLAST, spol. s r.o.

Rekonstrukce objektu pro výrobu 
a skladování – DK PLAST, spol. s r.o.
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Poloha lokality 

Bělá nad Svitavou se nachází v malebném údolí 

českomoravského pomezí mezi obcemi Brněnec 

a Lavičné v nadmořské výšce 420 m n. m., rozkládá se 

na celkové ploše 1 156 ha při současné populaci 509 

obyvatel (2008). Územně spadá do Pardubického kraje, 

okres Svitavy. První písemná zmínka o osídlení pochází 

z roku 1502. Údolím se klikatí Bělský potok, jehož 

trasu kopíruje silnice II. třídy 363 vedoucí do Poličky. 

Ve středu obce z ní odbočuje vedlejší silnice na Vítějeves 

a Svojanov. Obec je členem dobrovolného svazku obcí 

Prameny Bělá nad Svitavou a Mikroregionu Brněnec, 

v současné době se připravuje spolupráce Mikroregionu 

Brněnec a Mikroregionu Svitavy. Je členem svazu Obcí 

a měst ČR a Euroregionu Glacensis. 

Areál společnosti DK PLAST, spol. s r.o. se rozprostírá 

při silnici II/364 v katastrálním území obce Bělá nad 

Svitavou, přibližně 24 km jižně od Svitav. Vlastní pozemek 

s budovami o rozloze 1,3 ha leží v jižní části katastru 

obce při hranici s obcí Vítějeves, geograficky spadá 

do severovýchodního cípu Českomoravské vrchoviny. 

Charakteristika a historie původního 
využití lokality

Předmětem rekonstrukce byl chátrající zemědělský 

objekt, který do devadesátých let minulého století 

patřil JZD Vítějeves. Objekt bývalé bramborárny byl 

od ukončení provozu nevyužitý a prázdný. V průběhu 

několika málo let byl zcela opuštěn a hrozila i degradace 

jeho konstrukcí a totální devastace. Celý areál nebyl 

nijak bezpečnostně zajištěn, proto přitahoval nežádoucí 

pozornost okolí a stával se nebezpečným. Z inženýrských 

sítí byla do areálu zavedena pitná voda napojená 

na obecní vodovod a elektrická energie z veřejných 

rozvodů vysokého napětí s vlastní trafostanicí. Připojení 

plynu nebylo provedeno. K dopravní obsluze areálu 

sloužily zpevněné plochy (živičný asfaltový povrch) 

s odkanalizovanou povrchovou vodou. V roce 2003 byl 

na Zemědělské družstvo vyhlášen konkurz, a objekt tak 

bylo možné následně v roce 2004 odkoupit. 

Vlastnická struktura, aktivita vlastníků

DK PLAST, spol. s r.o. patří se svými šedesáti 

zaměstnanci k menším středním firmám. Společnost 

byla založena v roce 1994 čtyřmi společníky. Zabývá 

se dvěma částečně souvisejícími činnostmi, přičemž 

převažující je výroba plastikářského zboží (zahrádkářské 

potřeby, potřeby pro domácnost, cyklistické doplňky, 

doplňky pro oděvní průmysl, technické výlisky dle 

požadavků odběratelů). Společnost dále provozuje 

maloobchodní prodej domácích a zahrádkářských 

potřeb, železářství, hraček, barev a speciální obuvi 

v obchodním domě Centrum ve Svitavách.

Pro koupi areálu a realizaci projektu hovořily dvě hlavní 

skutečnosti. Za prvé společnost DK PLAST, spol. s r.o. 

podnikala v nevyhovujících a rozptýlených prostorách 

s omezenou kapacitou výrobních objektů a skladových 

prostor, což firmě znemožňovalo jak další rozšiřování, 

tak i zavedení systému jakosti ISO. Za druhé část 

nevyužívaného objektu již dříve sloužila firmě jako 

pronajatý sklad výrobků. 

Záměry revitalizace a její hlavní aktéři

Společnost DK PLAST, spol. s r.o. v regionu již 10 let 

velmi úspěšně podnikala a díky znalosti prostředí patří 

k solidně prosperujícím menším až středně velkým 

firmám plastikářského průmyslu. V regionu, který je 

znám svou vysokou mírou nezaměstnanosti a špatnými 

pracovními příležitostmi, připravila koncepci projektu 

tak, aby byla nejen zachována stávající pracovní místa, 

ale i rozšířen jejich počet. Majitelé nechtěli přemístit 

firmu do jiné lokality ani propustit stávající zaměstnance, 

z nichž mnozí pracují u firmy již od jejího založení v roce 

1994 a k firmě neodmyslitelně patří. Naopak ve stále 

silnějším konkurenčním prostředí a době se hledaly 

možnosti rozvoje, zvýšení efektivnosti a kvality výroby, 

upevnění stability stávající firmy a zajištění pracovních 

příležitostí pro stávající zaměstnance s možností 

budoucího rozšíření pracovních míst. 

Firma již delší dobu uvažovala o řešení podmínek 

stávajících nevyhovujících provozů, které byly roztříštěny 

do dvou výrobních a dalších dvou skladovacích prostor 

v pronajatých budovách. Vše společně přinášelo 

zbytečné mzdové, manipulační a přepravní náklady 

spolu s omezenou možností dalšího rozvoje v důsledku 

malých prostorových kapacit a nevyhovujících podmínek 

výroby. Pro uvažované rozšíření firmy tak jediným 

řešením byla centralizace, přičemž uvažovaná nemovitost 

se zastavěnou plochou výrobních a skladových 

prostor téměř 3 000 m2 a administrativní budovou 

o 2 nadzemních podlažích (zastavěná plocha podlaží 

278 m2) s možností půdní vestavby splňovala všechny 

předpoklady pro odstranění výše uvedených problémů.

Proces revitalizace a proces 
financování

Společnost DK PLAST, spol. s r.o. tak iniciovala start 

projektu „Regenerace bývalého objektu bramborárny 

pro průmyslovou výrobu – vstřikování plastických 
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hmot“. Předmětem revitalizace byl areál na pozemku 

p. č. 1699/3 s budovami p. č. 367 a 368. Vlastnímu 

procesu revitalizace pak předcházela pečlivá příprava 

obsáhlé stavební dokumentace, která spolu s realizací 

výběrových řízení trvala celkem 6 měsíců.

Projekt firma převážně zpracovávala sama. Nezbytná 

byla podrobná znalost potřeb firmy i regionu, podrobné 

podklady pro projekt, stylistická a jazyková odbornost. 

Při přípravě projektu zejména v počátcích využila 

služeb poradenských společností ABCap – ECORYS – 

BermanGroup Praha, a to především ke konzultacím. 

V průběhu celých příprav žádosti se velmi užitečnou 

stala spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou 

Pardubického kraje, která poskytla především pomoc 

v odborném vedení vlastní žádosti. Po celou dobu 

přípravy projektu pověřený pracovník agentury 

i její vedení maximálně a ochotně vycházeli vstříc 

požadavkům a dotazům společnosti, upozorňovali 

na možné problémy a získávali důležité informace. 

Společně pak byla celá žádost připravena do konečné 

podoby. Přínosem rovněž byly semináře a konzultace 

pracovníků agentury CzechInvest v přípravné fázi 

i během realizace projektu. Spolupráce probíhala 

na kvalitní profesionální úrovni, samozřejmostí byla 

maximální serióznost, vstřícnost a ochota.

Dalšími informačními zdroji byly odborné příručky 

a publikace, zprávy v médiích a tisku, spolupráce 

s hospodářskou komorou.

Žádost do Operačního programu průmysl a podnikání, 

program Reality byla podána 20. 8. 2004, přijata byla 

24. 8. 2004. Vlastní realizace projektu byla zahájena 

1. 7. 2004. Rozhodnutí o dotaci firma podepsala 

24. 2. 2005. Stavba byla zahájena dle harmonogramu 

1. 10. 2004 a ukončena a předána uživateli 31. 7. 2005, 

kdy byl podepsán předávací protokol. 4. 8. 2005 

proběhlo jednání se zúčastněnými institucemi 

o uvedení stavby do zkušebního provozu a 5. 8. 2005 

vydal příslušný stavební úřad Rozhodnutí o povolení 

prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu, 

které nabylo právní moci 24. 8. 2005. Během měsíce 

srpna byla do nového objektu přemístěna výroba, 

následně i administrativa a byl zahájen zkušební provoz. 

Výroba byla omezena pouhé dva týdny, expedice 

nebyla díky předzásobení a vhodně zvolenému termínu 

dokončení stavby a stěhování firmy téměř přerušena. 

Rekonstrukcí objektu vznikla nová podlahová plocha 

5 173 m2, kolem budov zůstal zachován dostatek 

volných manipulačních ploch i parkovacích prostor. 

Celkové náklady na rekonstrukci objektu dosáhly 

21 848 000 Kč, přičemž pro potřeby projektové 

žádosti byly uznatelné náklady ve výši 18 035 000 Kč. 

Společnost DK PLAST, spol. s r.o. jako žadatel vzhledem 

ke specifikám programu Reality a místu realizace 

projektu dosáhla na finanční podporu ve výši 46 %

uznatelných nákladů, tj. přibližně 8 296 000 Kč. Ostatní 

finanční prostředky bylo třeba zajistit z vlastních zdrojů, 

především prostřednictvím bankovního úvěru. 

Zajímavostí projektu je, že nový objekt se nachází 

na hranicích katastrů obcí Vítějeves a Bělá nad Svitavou. 

Jeho realizací se firma přestěhovala ve skutečnosti 

o 500 metrů, ale oficiálně má nové sídlo v sousední obci.

Bariéry revitalizace – ekologické 
zátěže a jiná břemena

Vzhledem k bezproblémovému průběhu procesu nákupu 

majetku od původního majitele, Zemědělské společnosti 

Vítějeves, nebylo nutné řešit žádné zásadní konfliktní 

situace. Navíc díky charakteru předchozího využití lokality 

nebyla zjištěna žádná závažná ekologická znečištění.

Shrnutí pozitivních a negativních 
zkušeností

Realizace projektu byla přínosem nejen pro samotného 

žadatele, společnost DK PLAST, spol. s r.o., ale také pro 

obyvatele okolních obcí. Dílčí cíle projektu byly beze 

zbytku naplněny a staly se zároveň i jeho rozhodujícími 

benefity. Jednalo se zejména o:

⁄  soustředění výroby a skladů do jednoho dostatečně 

velkého vlastního objektu,

⁄  zajištění výrazné úspory nákladů zvýšením efektivnosti 

a kvality výroby,

⁄  upevnění stability firmy,

⁄  zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu a zvýšení 

tržní hodnoty firmy,

⁄  zvýšení možností dalšího rozvoje a modernizace firmy,

⁄  zajištění lepší výchozí pozice pro získávání zakázek 

od náročných zákazníků (zahraniční firmy, 

automobilový průmysl apod.),

⁄  zvýšení možnosti realizace rozvojových záměrů vlastních 

výrobků s plánovaným průnikem na zahraniční trhy,

⁄  stabilizaci a rozvoj pracovních sil v regionu,

⁄  zlepšení estetického vzhledu části obce a zvýšení 

bezpečnosti.

Pozitivním přínosem projektu byla rovněž spolupráce 

s podpůrnými institucemi, především s Regionální 

rozvojovou agenturou Pardubického kraje a s agenturou 

CzechInvest, v přípravné fázi projektu i při jeho realizaci. 

Jednoznačně negativní dojmy z realizace projektu byly 

spíše výjimkou. Nejnáročnější byla příprava kvalitního 

stavebního projektu, převedení jeho parametrů 

a požadavků do formuláře žádosti a následná realizace 

výběrového řízení.
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/ Rekonstrukce objektu pro výrobu a skladování – DK PLAST, spol. s r.o.

02/  Pohled na rekonstrukci části výrobní budovy 
ze severovýchodní strany

04/  Zrekonstruovaná budova – sídlo firmy
06/  Pohled na zrekonstruovaný areál 

ze severovýchodní strany 

05/ 

01/ 

03/ 

06/ 

02/ 

04/ 

01/  Pohled na část původní zdevastované budovy 
bramborárny (spojovací chodba obou budov)

03/  Provozní budova během výměny oken
05/  Provozní budova před rekonstrukcí – 

severovýchodní strana
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08/  Dokončení fasády výrobní budovy
11/  Rekonstrukce výrobní budovy, budoucí expedice

07/  Příprava na zateplení výrobní budovy
09/  Pohled na zrekonstruovaný areál z jižní strany
10/  Pohled na původní zdevastovanou budovu 

z jihozápadu
12/  Pohled na výjezd z budoucí expedice výrobků

09/ 

10/ 11/ 

12/ 

07/ 08/
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/ Rekonstrukce objektu pro výrobu a skladování – DK PLAST, spol. s r.o.
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Ing. Roman Vopálka 
ROmiLL, spol. s r.o.

Na západě svítá, v slumu zamykajú
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V centru Brna, na nábřeží v budoucím biokoridoru 

řeky Svitavy dominují, částečně již revitalizované 

zóně, futuristické objekty z oceli a skla Jihomoravské 

plynárenské. Na její východní hranici, v náletem 

zarostlých drážních vlečkách, je území nikoho. 

Avšak s čilým provozem kdekoho. I těch, co páchají 

neplechy. Přesto jde o adresu se slibným potenciálem. 

Opuštěný areál se zde proměnil na moderní 

výrobní komplex.

Roman Vopálka, www.romill.cz

⁄  Investor 
ROmiLL, spol. s r.o.

⁄  Založeno 
1991

⁄  Vlastníci 
4 české fyzické osoby

⁄  Zaměstnanci 
100 a více

⁄  Odbory 
1. krmivářské stroje 

2. průmyslový mikrovlnný ohřev 

3. vývoj, projekce, výroba, montáže 

4. dřevovýroba, truhlářství, restaurátorství

Krmivářské stroje

V Česku je ROmiLL, po roce 1989, prvním výrobcem 

válcových stolic k rozdružování zrnin. Unikátní jsou 

mobilní drtiče umožňující sklizeň a zpracování ještě 

vlhkého či nezralého zrna. Výrobní náklady proti 

klasickému posklizňovému sušení jsou nižší. Zvířata 

využijí z obilovin více živin k hospodářské produkci masa, 

mléka, vajec. Jejich zdravotní stav je lepší. Originální 

konstrukce jsou spolehlivé. Jsou úspornější než například 

kladívkové šrotovníky. Stovky spokojených uživatelů 

jsou v tuzemsku. Desítky ve vyspělé Evropě a bývalém 

Sovětském svazu, jednotlivé vývozy také do daleké Asie, 

Afriky a Ameriky. Výrobce zemědělské techniky projektuje 

a montuje výrobní linky pro úpravu a ošetření obilí, jakož 

i ke zpracování a skladování sypkých hmot.

Průmyslový mikrovlnný ohřev

ROmiLL je i prvním českým výrobcem zařízení pro 

tento způsob vysokofrekvenčního ohřevu k sušení, 

vulkanizaci, rozmrazování, vytvrzování, tavení, recyklaci, 

urychlování reakcí, lepení. Jde o potraviny, keramiku, 

gumu, chemikálie, kompozity, plasty, dřevo. Ve střední 

Evropě je to jediná firma schopná dodávek takového 

počtu aplikací z tolika oborů. Unikátní výsledky jsou 

ve sterilizaci, inaktivaci, při termocitlivém sušení 

a bleskovém lepení. Mikrovlnami se zpracovává 

na parametry, nedosažitelné klasickými ohřevy. 

Přináší novou kvalitu konkurenceschopným produktům. 

Ohřev trvá vteřiny na místo minut. High-tech se, 

až na výjimky, vyvíjí individuálně na míru.

Základní údaje

Rekonstrukce Firemní výrobní komplex ROmiLL

Místo Brno, Tklacovská 799/14

GPS 49°11‘48.297“ N 16°37‘41.469“ E

Investor ROmiLL, spol. s r.o.

Dozor znalci a odhadci i-znalecký úst., spol. s r.o.

Interiér Ing. arch. Jiří Marek, Ing. arch. Jan Mléčka

Rozpočet Alena Dvořáková

Subvence Brownfields, programy Reality, OPPP

Plocha 2 661 m2

Obestavěno 9 506 m3

Brno

Patří do první dvacítky nejvíce inovativních regionů 

v EU. Tranzitní silniční a železniční koridor se nachází 

na severo-jižní evropské dopravní ose. Oficiální strategie 

města posiluje poptávku po globálně konkurence 

schopných službách: veletrhy, letiště, Technologický 

park, Jižní centrum apod. 6 státních univerzit celkem 

se 70 000 studenty. Výběr akademických pracovišť 

a projektů pro podnikatelské inovace. Je zde průmyslová 

tradice, kvalifikovaná pracovní síla i vysoká kvalita života. 

Základ dlouhodobě konsolidovaného profesního týmu 

ROmiLLu má na Brno silnou vazbu.

Po více než desetileté negativní zkušenosti s pracovištěm 

na okraji města – v Útěchově – , byla důležitá 

i podmínka snadné dostupnosti zaměstnancům 

bydlících v různorodých i okrajových částech města 

resp. na okresech Brno-venkov a Blansko. Většina z nich 

nepraktikuje individuální dopravu. Stabilizace 

konsolidovaného špičkového týmu kvalifikovaných 

techniků je podstatou podnikání ROmiLLu.

Novostavba ani prestižní adresa 
netřeba

Výběr zahrnoval jak pozemky v okrajových částech 

či extravilánu města za účelem nové výstavby, tak objekty 

k rekonstrukci v dosahu městské hromadné dopravy.

V centru Brna se volné pozemky pro novostavbu 

na přiměřené výměře už vůbec nevyskytují. 

Obchodní činnost s výrobky charakteru investičních 

celků není založena na přijímání četných osobních 

návštěv zákazníků v prostorách firmy. To i proto, 
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že nadpoloviční objem prodejů tvoří export.

Renomé adresy a její dostupnost z hlavních tahů 

nejsou zásadní. Podstatné je, aby nové prostory 

vyhověly specifické kusové výrobě s vysokým podílem 

různorodých vývojových činností. 

Posvitavská průmyslová zóna

Byla začátkem 90. let minulého století v Brně nejvíce 

zasažena útlumem výroby nekonkurenceschopných 

podniků. Areály ztrácí nebo již ztratily svoje původní 

funkční využití. Nachází se v centru města – 

atraktivních lokalitách, kde se volné pozemky už vůbec 

nevyskytují. Perspektiva okrsku je garantována 

regulačním plánem průmyslové zóny. Bonita nemovitosti 

se zvýší v důsledku strategických změn – zejména 

zrušení železničního koridoru v těsné blízkosti 

v důsledku přeložení hlavního brněnského nádraží 

a zrušení přilehlé sítě posvitavských železničních 

vleček do starých průmyslových areálů. S tím souvisí 

i vybudování nových městských tříd s nadstandardním 

bydlením, businessem a službami na úkor současné 

zchátralé zástavby v městské čtvrti s nepřizpůsobivým 

obyvatelstvem a vybudování městského parku 

v bezprostředním sousedství.

Brownfields

Realizace našeho brownfieldu se odráží ve zkvalitnění 

veřejného prostoru znovuoživením dílčí části zanedbané 

oblasti. Umožnila zachování výroby v centrálním městě, 

navíc s přeměnou její původní funkce na čistou produkci 

s vysokým podílem kvalifikovaných pracovních sil.

Výhody s toho plynoucí jsou zřejmé – realizace 

programů s vysokou přidanou hodnotou přispívají 

prestiži regionu, diverzifikace podnikatelské sféry snižuje 

riziko závislosti na jednom silném odvětví – investorovi. 

Role podnikatelského subjektu je zejména v obnovách, 

úpravách, zlepšování vzhledu, využívání místních 

zdrojů – nákupu zboží a služeb. Nezanedbatelný 

je i přínos do místního rozpočtu z daně z příjmu 

rozvíjejícího se podnikání, a nevzniká navíc potřeba 

záboru ploch pracovních aktivit v jiné části města, s tím 

spojená infrastruktura atp.

Program reality

Jako součást Operačního programu Průmysl a podnikání 

(OPPP) na léta 2004 – 2006 umožňoval malým 

a středním podnikům s inovačním potenciálem získat 

finanční podporu ze zdrojů ČR a prostředků EU 

na revitalizaci objektů brownfields. Jeho zhodnocení 

pro výrobní i jiné účely je totiž podmíněno vysokými 

investicemi. Ve srovnání s výstavbou na zelené louce 

jsou takové rekonstrukce, bez intervence veřejných 

prostředků, pro investory málo atraktivní.

Bývalý plynoprojekt

Byl vybudován ve druhé polovině 60. let minulého století 

jako součást rozlehlého areálu Plynáren na Radlase. 

Po masivních investicích před privatizací prodejem 

koncernu RWE resp. i následných je areál Jihomoravské 

plynárenské již revitalizovanou oblastí. Výjimku 

donedávna tvořily objekty vnitřní koncernové složky – 

Plynoprojektu, které do modernizace zahrnuty nebyly. 

Počínaje rokem 2004 se areál o výměře 0,35 ha přestal 

využívat. Hospodářský dvůr obestavěný výrobními 

objekty, sklady a administrativní budovou je součástí 

okolní plochy, v mapách brownfields nad 0,5 ha 

označené jako R23.

Nacházely se zde strojírenské, výrobní, montážní 

a opravárenské činnosti, zázemí pro projektanty 

a administrativu a vyvíjely se zde drobné technologie 

pro plynárenství, systémy plynovodů z polyetylenu aj. 

Dispozice objektů k rekonstrukci byla takřka ideální 

k činnostem realizovaných ROmiLLem. Vyhovuje 

specifické zakázkové výrobě s vysokým podílem 

různorodých vývojových a souvisejících činností.

Posudek znalce

40 let staré objekty prošly kolaudací dle tehdejších 

norem a předpisů. Nejtvrdší dopad má vyhláška 

č. 137/1998 Sb., harmonizovaná s předpisy EU, 

interpretující veřejný zájem ve výstavbě. Rekonstruovaný 

objekt, který se má ve výsledku podobat novostavbě, 

musí po dobu předpokládané existence splňovat soubor 

požadavků: mechanickou odolnost a stabilitu, požární 

bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost při užívání, úsporu energie 

a ochranu tepla.

V objektech zcela chybělo prostorové monolitické 

ztužení věnci. Vazba skeletu a pláště nebyla provedena 

žádnými spojovacími prvky. Na opláštění proto 

docházelo ke vzniku trhlin a k vychýlení pláště od sloupů 

skeletu. Stav severní štítové zdi po celé výšce objektu 

a jižní štítové v úrovni 2. NP byl hodnocen stupněm 

5 (havarijní porucha – vážné ohrožení bezpečnosti 

a jakosti). Na deformacích skeletu se negativně projevily 

nepříznivé základové poměry. Podélné základové pasy 

pod obvodovými a středovými sloupy nebyly příčně 

spojeny armovanými pasy nebo ztužidly. Nacházely se 
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tam jen pasy z prostého betonu nenapojeného výztuží.

Zhodnocení musí umožnit využívání pro soudobé výrobní 

činnosti a odpovídat současným stavebním standardům 

minimálně s výhledem několika desítek let. Rekonstrukce 

na moderní výrobu sofistikované elektroniky s vysokou 

přidanou hodnotou a velkým exportním potenciálem 

odpovídá definici brownfields. Takový záměr je 

neslučitelný se stavem, ve kterém se nemovitosti 

při pořízení v zimě 2005 nacházely, resp. se stavem 

zjištěným následně, stavebně technickým a statickým 

průzkumem souběžně s projektováním.

Na jižní a západní hranici bývalého Plynoprojektu je 

ultramoderní areál Jihomoravské plynárenské. Mj. získal 

několik ocenění za architekturu. Ponechání postupně 

chátrajících objektů v takovém sousedství si nelze 

z urbanistického hlediska dobře představit.

Motivace pro změnu

Od poloviny 90. let jsme toužili po vlastním sídle, 

být takzvaně ve svém. Zajímali jsme se o desítky objektů 

a pozemků, projektovali studie a vedli platonická jednání 

s bankami. Průlom nastal v roce 2001, kdy jsme koupili 

výrobní haly v Kyjově. Od té doby je výroba 

krmivářských strojů zajištěna vlastními zaměstnanci 

a výrobními prostředky. 

Výroba mikrovlnných zařízení byla od roku 1993 

v pronajatých prostorách v Brně-Útěchově. 

Nedostačující pracoviště bylo slabým článkem programu. 

Jeho zvláštností je, že i výrobu zabezpečují tzv. bílé 

pláště – elektroinženýři. Přemístění výroby proto 

bylo vždy spojeno s potřebou přestěhovat vývojáře 

současně s konstruktéry, projektanty, laboratoří a zřídit 

zkušebnu. Technické profese mají v inovační firmě 

silnou komunikační vazbu na marketing a management. 

Naše sídlo bylo 16 let v pronajatých kancelářích 

administrativní výškové budovy v centru. 

V prosinci 2005 jsme od Plynoprojektu koupili 

nemovitost. To již byla v plném proudu projektová 

příprava, zpracování žádosti o dotaci a záměru pro 

banku. V týmu architektů, projektantů a specialistů 

se začal realizovat letitý sen – o nadčasovém sídle 

propojeném s vývojovým zázemím a výrobou. 

Od začátku bylo zřejmé, že půjde o náročnou 

rekonstrukci, finančně nákladnější oproti novostavbě. 

Protože lokalita i záměr splňují kritéria brownfields, 

subvence má pokrýt vícenáklady rekonstrukce. 

Komplikace i tak překročily očekávání. Limitem byly 

řada předurčeností. Proto také některé věci nešly dělat, 

jak bychom optimálně chtěli.

03/ 

04/ 

02/ 

01/ 

01/  kdysi dávno
02/  tenkrát by zde nikdo injekční jehlu 

v kupě trávy nehledal
03/  dvůr před
04/  dům otevřený k jihu
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Členění ploch 1890 m2

/  Výrobní plochy 
/ dílny a sklady ve výrobní hale 
/ zkušebna v rámi hospodářskéh dvora 
/  laboratoř a vývojová pracoviště 
v administrativní budově

920 m2

/  Kancelářské plochy 
v administrativní budově

720 m2

/  Společné zázemí výroby a administrativy 
energetické centrum spojující budovu 
administrativy s výrobní halou, zahrnuje 
nízkotlakovou plynovou kotelnu, 
elektrorozvodnu, vzduchotechniku atp.,  
z toho 55 % přináleží k výrobě tj. 

 45 % využívá administrativa tj.

250 m2

 
 
 
 

140 m2

110 m2

Doporučující stanoviska

/  Statutární město Brno  

Kancelář primátora – vedoucí Kanceláře strategie města

/  Statutární město Brno 

vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje

/  Úřad městské části Brno-střed 

starostka

/  Obchodní hospodářská komora 

předseda představenstva, ředitel

/  Asociace zemědělské a lesnické techniky 

ředitel sekretariátu

Harmonogram

Prohlídka nemovitosti srpen 2005

1. stupeň žádosti o dotaci listopad 2005

Architektonická studie prosinec 2005

Koupě nemovitosti prosinec 2005

Výběr dodavatele stavby červen 2006

Územní rozhodnutí červenec 2006

Stavební povolení srpen 2006

Smlouva s generálním dodavatelem září 2006

Žádost o dotaci v 2. a 3. stupni září 2006

Předání staveniště a zahájení prací září 2006

Převzetí stavby a kolaudace říjen 2007

Zahájení užívání říjen 2007

Vypořádání dotace listopad 2007

Příjem dotace květen 2008

Dominový efekt

Pořizujete nemovitost a její rekonstrukci na úvěr? 

Je splácení záměru bez dotace nad možnosti firemního 

cash-flow? Pak nejste normální stavebník, ale muž 

s opravdovým posláním – vyzrát na Murphyho. Cílem 

je, aby investor žil (zdráv asi nebude) i po akci, podnikal 

ve svém zrekonstruovaném objektu. Už kvůli splacení 

hypotéky. Jak je vysoká, oznamte podílníkům až 

ve druhé části oslavy kolaudace. Co tomu předchází?

Bez kolaudace není dotace. Sumu odpovídající dotaci 

hned inkasuje banka na jednorázové umoření části 

dluhu. V té době už bude dodavatelům zaplaceno 

z vyčerpaného úvěru. Podání žádosti o dotaci má 

termínovou uzávěrku. K žádosti se dokládá stavební 

povolení, úvěrová smlouva, položkový rozpočet 

(vyžaduje prováděcí dokumentaci). Nejen v období 

stavebního boomu se s projektanty, stavbaři a jinými 

dodavateli nedomluvíte jinak, než že práci odvedou 

proti zaplacení. Už k úvěrové smlouvě potřebujete 

stavební povolení. Problém nastane, jestliže banka 

nechce uzavřít úvěrovou smlouvu dřív, než má garanci 

o subvenci. Přitom přiložit úvěrovou smlouvu si vyžaduje 

už samotná žádost o poskytnutí dotace. Na dotaci není 

právní nárok a schvalování žádosti je samostatný proces. 

Lze to rozetnout? Protože jinou Evropskou unii jen tak 

nenajdete, poohlédněte se po vhodnější bance.

Nepodcenit lhůty pro rozhodnutí, odvolání, nabytí 

právní moci, přerušení až zastavení řízení. Impulsem 

do řady padajících dominových kostek může být triviální, 

avšak zakletá podmínka ve vyjádření jediného z mnoha 

účastníků řízení či dotčených orgánů. I drobnost je 

schopna zapříčinit, že stavební povolení nebude včas 

a žádost o dotaci nebude možné podat v termínu. 

Důsledky? Neplatila by úvěrová smlouva, nefinancovali 

byste a nestavěli. Spláceli byste dál úvěr na pořízení 

ruiny v brownfields a věřili, že vhodný dotační titul 

vypíšou v příštím roce. Rok je dlouhá doba, situace 

se mění, nabyli jste zkušenosti, něco Vám bude 

našeptávat, že by se to mělo projektovat jinak. Neřku-li 

prodat? Něco zvládnete pomocí zbytečně vyhozených 

peněz. Potřebujete však i nezbytný kousek štěstí.

Ptákoviny za desetitisíce

Co mají společného studie: Posouzení akustických 

emisí a imisí, Posouzení hledisek nebezpečí výbuchu, 

Zhodnocení stavu stromů, Stavebně technický 

a statický průzkum aj.? Nekompetenci a parazitování 

na byrokracii! Ten, kdo má z titulu své odborné selské 

logiky rozhodnout, neumí nebo nechce anebo pro něj 

není výhodné odpovídat jen za svůj podpis. Proto natlačí 

investora k nákupu krycího papíru za průměrnou cenu 

50 tis. Kč, pod nímž je podepsán někdo jiný. Investor, 

frustrován přešlapováním na místě a fobií z výše 

zmíněného dominového efektu, takovou bezcennou 

akcii zakoupí. Upřednostní svou budovatelskou ambici 

před potíráním zlořádů tohoto světa.

Akustická studie skrze sofistikovaný drahý software 

prezentuje ve výpravném barevném grafu s přesností 

na 5 dB šíření hluku k sousedům. Působivé, 

ale ne pro investora, který jediný ví, jak odhadl vstupní 

hodnoty svých předpokládaných zdrojů hluku. Souběh 



23Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

/ Na západě svítá, v slumu zamykajú

strojních zařízení, řekněme 70 %, a provoz budou 

obsluhovat současně dvě avie. I ta speciální zvukotěsná 

kompresorovna je zdroj? A vrata v průvanu také? 

Tak to snížíme v dílně na 55 % vytížení výrobního 

parku a jedna dodávka stačí. Ano, dohlédneme, aby 

ty pětiletky takhle vycházely. Slevíme i z Leninova: 

„dohnat, srovnat krok a předehnat.“ Že se asi staví parta 

kamarádů na silných motorkách, jsme neřekli nikomu.

Firma investora působí v oboru průmyslové výroby 

krmných směsí takřka 20 let. Vyvíjí a vyrábí drtiče 

k výrobě obilních šrotů ze všech druhů zrnin. Také 

míchačky k homogenizaci obilních šrotů. Projektuje 

a včetně montáže dodává kompletní výrobny krmných 

směsí, posklizňové technologie aj. To vše s výkonností 

desítek tun za hodinu. V rámci rekonstrukce se 

rozhodlo o zřízení zkušebny k testování maket drtičů 

v laboratorním měřítku s produkcí desítek kg za hodinu. 

Asi, abychom byli stejně úspěšní jako ve stovkách 

našich instalací v provozech, jako jsou např. obilní 

sila tvořící mnohde dominantu krajiny, museli jsme si 

u nezávislé expertní firmy draze opatřit dobrozdání, že 

nám nevybuchne obilní prach v hračce našich vývojářů. 

Že to bouchne, přitom nehrozí v obilí, ale v nervech. 

Způsobilost investora něco v Česku postavit – to by se 

mělo prokazovat! Nálezem psychoanalytika. Na patologii 

už se to nezjistí.

Nejhodnotnější dveře v objektu, přepočítáno 

na jednotkovou plochu dveří, nejsou ty obrovské 

ve vstupní hale. Ty elektrické, třísekční, sofistikovaně 

ovládané či zcela automatické, designové, bezpečnostní, 

požáru-odolné, z hliníku a skla. Ale ty na dámské 

toaletě. To proto, že vedou na schodiště, které je 

zároveň únikovou požární cestou. Tudíž se nemohou 

otevírat ven, aby se nestaly překážkou úprku. 

Ani dovnitř, neboť toto WC je i pro handicapované 

občany a invalidní vozík by se o dveře vzpříčil a osobu 

uvnitř uvěznil. Jsou tedy posuvné, což při požární 

odolnosti představuje atyp, který může v Evropě 

dodat jen pár certifikovaných firem. Proto jsou 

předražené. Existují prý ještě vzácnější, pro dubajskou 

rodinu Maktum. Potažené kůží ještě nenarozených 

pražských krysaříků, tetovanou výjevy z bankovek, 

nashromážděných manažery ČEZu. Dodávají je bez 

atestu, protože šejkové se od terorismu distancovali 

a na narážky o požárech jsou citliví. Na záchodě 

není nic, co by hořelo. Úsek má klasifikaci prostou 

požárního rizika. Dveře tedy své živluvzdorné poslání 

nikdy nenaplní. Nebude před čím prchajícího chránit. 

Za investorovy peníze byl zakoupen pocit jistoty 

a bezpečí jednomu hasičskému referátu. S charitou 

to taky nemá nic společného. Nepředává se šek před 

aplaudujícím sálem, ale atest se prostě strčí do šanonu. 

Tímto se oznamuje, že v objektu nemá smysl nic 

zapalovat, jedině tak dívčí lýtka.

05/ 

07/ 

06/ 

05/  bylo i hůř
06/  koupili jsme s brownfields
07/  staré schody
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Teplovod

Mimoděk jsme v rámci nemovitosti koupili i pozemek 

pod sousedící drážní vlečkou. V katastrálním výpisu 

jsme si všimli zapsaného břemene a vzdáleně vnímali, 

že koleje jsou Tepláren (Teplárny Brno, a. s.), a že po nich 

jezdí motorová lokomotiva s cisternou na vagóně. 

Předchozí vlastník v objektu léta topil plynem. 

Náš projekt zahrnoval kotelnu moderní koncepce 

s nízkoenergetickými kondenzačními plynovými kotli. 

Vyjádření jednoho z mnohých dotčených magistrátních 

orgánů v rámci územního řízení bylo k navrženému 

způsobu vytápění negativní. Náš areál prý byl historicky 

napojen na teplárenský rozvod, a přípojka je stále 

v zemi u objektu. Na případ se prý vztahuje Energetická 

koncepce města. Protože areál je objektivně připojitelný, 

nelze jinak, než se nechat ohřívat Teplárnou, společností 

vlastněnou městem. Angažovali jsme experty, právníky, 

dobré známé a známé vlivných známých. Všechno 

marné. V době, kdy jsme si už nemohli dovolit časový 

skluz, hrozilo následující: změna projektu, přerušení 

řízení, nové vyjádření všech účastníků řízení i dotčených 

orgánů (kvůli změnám v projektu). V žádném případě 

bychom neměli stavební povolení včas do uzávěrky 

termínu pro podání žádosti o dotaci... 

Sedí takhle investor pozdě večer s nohama 

na kancelářském stole u sklenky červeného. Bloumaje, 

nemaje nápad, spočine zrakem na nepřirozeně 

protáhlém tvaru ve snímku z katastrální mapy. 

Hm, aha, ta trať do Teplárny. Do Teplárny? Ta samá 

Teplárna, co kvůli ní je ten problém s plynem?! 

Ta, co jezdí vlakem po našem pozemku?! Druhý den 

odešel do Teplárny dopis s ekonomickým rozkladem. 

Že nám v důsledku nařízeného odběru centrálního tepla 

vzniknou vícenáklady ve srovnání s výrobou lokálního 

tepla. A ty, že budeme kompenzovat zpoplatněním 

průjezdu teplárenských vlakových souprav po našem 

pozemku. Souhlasné stanovisko, na základě výjimky 

z Energetické koncepce města, kterou lze ve specifických 

případech udělit, jsme obdrželi do tří dnů. Jak už bylo 

řečeno, musíte mít i štěstí – koupit divný pozemek a pít 

za stolem, na němž se jen tak válí mapka s řešením 

Vašeho problému. S ohledem na splátky hypotéky 

zbývá ještě zjistit, kde pirát Černá brada zakopal poklad 

(Raymond Chandler).

Finance

Krokem vola, okem rysa,  
ksichtem blba 

Investorovi, který zatím postavil s dědou jenom 

králíkárnu, ve stavební džungli hrozí, že bude vlčákům 

snadnou kořistí. Přesto je to on, kdo ze všech 

dodavatelů, expertů, dozorů a orgánů má nejvyšší 

potenciál k dobrým rozhodnutím. Jediný totiž pracuje 

s penězi, které nejsou cizí. Trh tak funguje. Bude-li 

osvícený, jde o bonus navíc. 

Stačí kotelně jen větší část plochy nárokované 

specialistou a jsou k tomu argumenty? Po procvičení 

základů asertivních dovedností, zbylo dost místa 

i na čajovou kuchyňku. Jiný specialista potřebuje 

elektrorozvodnu na ploše tanečního sálu? Selský 

rozum nezabral a není čas mu to dokazovat technicky? 

Já to tehdy nerisknul! Sklad bufetu proto vznikl na druhé 

polovině rozvodny až za plného administrativního 

provozu. To nebyl melír v účesu paní uklízečky, 

byl to prach z bouracích prací. 

vlastní zdroje 
32,3 mil. Kč

dotace 
20,6 mil. Kč

29 mil. Kč 
Rekonstrukce 
objektů

12,9 mil. Kč 
Kupní cena

6,4 mil. Kč 
DPH

1,5 mil. Kč 
Projektování

1,3 mil. Kč 
Neuznatelné náklady

1 mil. Kč 
Infrastruktura

0,3 mil. Kč 
Příprava území
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Co je pro turistu místo s dalekým rozhledem, pro baletku 

kostým labutě na břehu jezera, to je pro stavebního 

experta trhlina ve zdi. V této disciplíně technické 

olympiády startující ohromují, jak mají natrénováno. 

Padají návrhy od podkopání domu, přes delší a další 

měření, až po radu nedělat nic. Ne, že bych nefandil 

olympiádě, ani nevím, jestli je to dobře, ale u nás dal 

investor zeď zbourat. 

Angažujete-li mladé architekty, rozpočet se automaticky 

zvedne o 30 %. U všeho vysvětlí, že nelze dělat 

kompromisy, ale tak, že si na to vlastně přijdete 

sám. Oni mají pravdu a Vy vyšší hodnotu díla a splátek. 

Na investory mají čich, přitahují je podobně ujetí lidé. 

A jestliže Vás poznají na jednání, kde dobrovolně 

sám od sebe bez nátlaku prosazujete udělat ohromnou 

svislou díru všemi patry budovy, aby vznikla galerie 

pro čistě estetický efekt, jste už skoro jejich člověk. Zatímco 

přemlouváte generálního projektanta prodělávajícího lehčí 

mrákoty, dostávají další geniální nápady. Jejich test má 

i praktickou část. Musíte to totiž fakt zrealizovat. I za cenu 

zdržení stavby, nové statiky, změny projektu, vyřezání 

obrovských armovaných betonových ploten speciálním 

strojem a jeřábem, zvýšených nákladů a bezpečnostního 

rizika. V interiéru, který je jejich dílem, si nyní spousta 

příchozích si myslí, že prochází novostavbou a nevěří, 

že jde o objekt starý půl století. 

Při hloubení základů jednoho z objektů byl učiněn nález 

netušených podzemních pater. I zkušení stavitelé v čele 

s technickým dozorem propadli panice, že bude nařízen 

archeologický průzkum. Naštěstí šlo buď o pozůstatky 

krakovacích věží z doby, kdy se v plynárnách vyráběl 

svítiplyn, nebo o suterény historicky první spalovny 

v Rakousko-Uhersku, která zde stála v 19. století. 

Že nešlo o mladší dobu bronzovou, zachránilo projekt. 

Nález slovanského sídliště nebyl v žádosti o dotaci uveden 

a formulář EU pro brownfields nemá kolonky na podporu 

prehistorických památek. Skončilo to nejlépe, jak 

mohlo – náklady, na sanaci základů klasicky, tj. zásypem 

a betonáží, se zvedly dvakrát. Přesto byl investor třetí 

den po nálezu zasypán nabídkami šesti i vícenásobně 

dražšími. Svědčí to o schopnosti marketingu stavebních 

lobby napojených na firmy provádějící pilotáže infiltrovat 

své agenty do každé stavební buňky. Jsou to štiky. Něco 

jako farmaceutické firmy. 

Při zahájení stavby kdosi vytáhl zažloutlý výkres 

s náznakem studny uprostřed pod administrativní 

budovou. Průměr 5 m a hloubka 10 m. Přivolanému 

geologovi, obdařenému parapsychologickými 

schopnostmi, se křížily dráty v ruce nad místy, jejichž 

spojnice vytvářela kružnici o průměru 5 m. „Je tam 

evidentní rozhraní mezi dvěma různými hmotami, pane. 

Bude to asi plné vody.“ Trhlina ve zdi nasvědčovala, 

že základy objektu klesají, studna ne a roh budovy se 

proto o ni láme. S péčí vzorného

08/  na východě slum
09/  to bude nová servrovna
10/  nová střecha

10/ 

09/ 

08/ 
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stavebníka byla zahájena lustrace dřív, než se nad 

tím prostaví 50 mil. Kč. Zkoušku radioizotopem 

kobaltu nešlo udělat pro nevhodné místní podmínky. 

Defektoskopie ultrazvukem neposkytla výsledky 

pro značnou materiálovou nehomogenitu. Jeskyňáři 

provrtali 1 m tlusté betonové víko, spustili kameru 

a odebrali vzorky. Usoudili, že studna je zasypaná sutí 

a štěrkem. Ten po betonáži víka po mnoho lety dále 

sesedal. Tím se vytvořila decimetry vysoká suchá dutina 

pod víkem. Skafandry nechali v autě. 

Z věcného hlediska jsme měli hladký průběh jedině 

s památkáři. Abychom neztratili ostražitost, vznikla 

kolize s termínem. Vyjádření, které muselo oběhnout 

4 kompetenční interní instance, jsme málem v době 

dovolených neobdrželi včas. Přesto, že náš člověk dělal 

kurýra mezi jejich útvary. 

Vykácejte vzrostlou zeleň, která ohrožuje základové 

poměry objektů kořenovým systémem stromů přes 

50 let starých. Také nové střechy odpadáváním celých 

větví, už při větru střední intenzity. Znepřátelíte si tím 

sousedy. Z jednoho stanoviska plyne povinnost vysadit 

náhradní stromy. Sousedé trvají, že to bude v místě. 

I my je chceme v místě a ve větším rozsahu. Jiné 

stanovisko zakazuje vysazovat stromy kvůli inženýrským 

sítím uloženým v zemi. Podzemí je zde jimi prošpikováno 

v takovém spektru, hustotě a rozsahu, že tam nevejde 

ani stromkový angrešt na odnoži meruzalky. 

Ani s přípojkou elektřiny to nebylo standardní. Areál je 

historicky napájen ze sousední Plynárny. Ale co když nás 

časem odpojí? Přece to pak zase nerozkopeme kvůli 

přípojce odjinud. Když si provozovatel veřejné distribuční 

sítě nechal opakovaně vysvětlit, cože to žádáme, řekl: 

„Napojit jeden objekt na dva poskytovatele elektřiny 

nelze.“ Uložili jsme pod halu ještě kabel vedoucí 

od rozvodny na opačnou stranu pozemku. Jeden 

z našich skladů dostal speciální sklepení odpovídající 

normě pro trafostanici. Nezbývá než doufat, že 

i v budoucnu bude možné napojit se na vysoké napětí 

22 kV ke stávajícímu podzemnímu veřejnému rozvodu 

na této hranici areálu. Jinak koupíme nějaký přilehlý 

brownfield pro vlastní fotovoltaickou elektrárnu. 

Tok řeky Svitavy byl v 19. století sveden do uměle 

vytvořeného přímého koryta a slepá ramena dříve 

meandrující řeky byla zavezena různorodými navážkami 

z města a okolí. Podloží je nevhodné, nehomogenní 

skladby a vytváří komplikované základové poměry. 

Sloupy skeletů objektů spočívají na mohutných 

základových pasech či patkách. Přesto, kvůli případnému 

nestejnoměrnému sesedání, geologové a statik 

nedoporučili přitížení klasickou nástavbou. Přistavěné 

podlaží administrativní budovy je proto dřevostavba. 

Nezaměňovat s rančem či srubem. Kdo by zde chtěl 

plavit koně, tábořit a rýžovat ve Svitavě, raději nás 

prozvoňte. Už kvůli té futuristické Plynárně. 

Najděte člověka, který umí, jehož humor Vám cvičí 

s bránicí a svěřte mu projekt. Pokud je to navíc „srdcař“, 

jako byl náš generální projektant, je to požehnané 

rozhodnutí. Předvedl, jak s veselou myslí uspět 

v Absurdistánu. Protože taková mysl je půlka zdraví, dostal 

tik do tváře až po kolaudaci. Možná to, ale chytl proto, 

že fakt použil ty skákací boty, co dostal za odměnu. Další 

perlou byl schopný generální dodavatel – ten vyměněný. 

Našli jsme ho za 1,5 pracovního dne metodou „líná 

ústa – holé neštěstí“. Také díky ženské empatii paní 

rozpočtářky. Plácli jsme si za týden. S tím původním jsme 

to dávali dohromady přes rok. Celou dobu, ať musel 

skousnout cokoli, se tvářil, že nevěří vlastním uším. 

V mezidobí, ale musel nějak profesionálně konat, jinak ten 

výsledek nechápu. 

Kritéria pro výběr dodavatele

Celková výše nabídkové ceny 60 %

Délka záruční lhůty na stavbu 10 %

Sankce za pordlení termínů 10 %

Pohotovost záručního a pozáručního servisu 5 %

Lhůta splatnosti vystavených faktur 5 %

Ostatní podmínky v návrhu smlouvy o dílo 10 %

Klimatizace

Prostudujete nabídky a vyzpovídáte dodavatele. 

Získáte protichůdné informace. Že japonské značky mají 

úspornější provoz, který Vám vícenáklady investice splatí 

za pár let – pak už vyděláváte. Pracujete na tom do doby, 

než se dozvíte, že úpornější provoz je reklamní trik. 

Jedinou výhodou Japonců prý je ovládání, ale: „chcete to, 

pane, kvůli zbytečnému komfortu přeplácet?“. Vše prý je 

individuální, musel by se vyhodnotit provoz srovnávaných 

systémů, a to v v identických objektech. „Že se musíte 

rozhodnout teď a jenom pro jeden? Já Vás chápu“, 

rozuměj: „neděláte z toho zbytečně vědu?“. Existuje 

i neasijský systém. Je americký, spolehlivý, ale hlučnější. 

Všechny ostatní značky využívají z 90 % shodné čínské 

komponenty. Jen je různě kapotují a kompletují ovladači 

dle vlastního designu. Přestanete se ptát dodavatelů 

a hledáte nezávislého experta. Zjistíte, že je to jak s učiteli 

– kdo umí, ten to dělá, kdo neumí, ten to učí. Jednomu 

bystrému dodavateli řeknete, že nebude dodávat, ale že 

ho zaplatíte jako poradce. Ve finále se rozhodnete podle 

jeho rady. Při oslavě kolaudace Vám několik hostů řekne, 

že jste vybral úplný „shit“, a že poradce inkasoval dvakrát 

– od Vás a od vybrané značky. Dozvíte se, že subdodavatel 

vzduchotechniky byl z Vámi vybraného typu klimatizace 

tak konsternován, že celou dobu nebyl schopen slova. 

První léto při druhé reklamaci mluví servisní technik také 

o „shitu“. Druhé léto je vše O.K. Před třetím létem si 

říkáte, že štěstí přece přeje připraveným.
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Podlaha

Jak bylo psáno v pozvánce na kolaudaci: „Projektanti 

a dodavatelé ustáli živelnou improvizaci investora i tlak 

na neotřelé stavební postupy. Zvládli i raritu, v jakou 

se vyvinula podlaha.“ Její průmyslové parametry 

byly na oslavě testovány zátěží největší – rautem 

na bázi iracionální výživy. O investorovi se ví, že svými 

podnikatelskými činy skromně přispívá ke zpracování 

krmiv pro hospodářská zvířata. Puzen svou agrární 

úchylkou, předvedl podlažní dílo na úplném vrcholu 

potravního řetězce – na moravské zabíjačce.

Prováděcí dokumentace obsahovala někde plovoucí 

dřevěnou podlahu, jinde marmoleum. Onde keramickou 

dlažbu, koberce, až po leštěný drátkobeton v halách. 

Ten, kvůli akcentu na průmyslovou funkci, měl být 

jednu chvíli úplně všude. Až do zhlédnutí ukázky se 

skvrnami od coly a láku z okurek. Čas na stavbě plynul. 

Přišla éra, tzv. terasa, které mělo být na chodbách, 

vestibulu a schodech. Nad jeho rozpočtem přestával 

spolupracovat ekonom. Ve finiši stavby představil 

investor stále zamlklejšímu generálnímu dodavateli 

litou polyuretanovou stěrku. S tím, že materiál, 

dosud známý z výrobních hal, bude úplně všude 

i v administrativě. Od reprezentativních prostor, 

po sklad šroubků. Od přízemí po nejvyšší podlaží, 

včetně schodů. Bez prahů a dilatačních spár a se sokly 

z téhož. Všechno to vzbuzovalo úžas. Nebyly zkušenosti. 

Vždycky je něco poprvé, a to i pro vybranou prováděcí 

podlahářskou firmu. Chodíme po podlaze třetím rokem. 

Je praktická i designová, komfortní i minimalistická, 

provokující (od uklízečky až po architekty) i bezpečná. 

Doporučeníhodná pro kdejaký brownfield či loft.

Jak se nám bydlí? 

Přijedete-li k nám o víkendu, počítejte s cestou lemovanou 

odpadky. Zejména o šantánových dnech se nepřizpůsobivé 

odpadkové koše vymykají z rukou místnímu etniku. Budete 

míjet mnoho provozoven s hracími automaty. Mám teorii, 

že když automat nedá peníze, odebere se hráč na vzduch 

a vzteky nakopne odpadkový koš. Zbytek dokoná vítr mezi 

domovními bloky. 

Ne se vším odpadovým materiálem je v oblasti problém. 

Artiklem jsou zde kovy. Samočisticí mechanizmus 

funguje skvěle. Vystrčíte předmět za plot. Neuplyne 

pracovní směna a postava, napadající na nohu, míří 

s obrovsky naloženou károu do kovošrotu. 

Máme před budovou udržovaný trávník. Nedejte se 

zlákat k procházce po něm bosýma nohama. Po aplikaci 

drog sem odhazují injekční stříkačky s jehlami. 

Revitalizovaná plocha slouží etniku za parkoviště 

značkových aut. V nich si osádky návykové látky 

11/  12/  přístavba dřevostavbou
13/  jak si vyřezat galerii
14/ tady pak byla oslava kolaudace

12/ 

13/ 

14/ 

11/
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aplikují. Ať děláme, co děláme, zatím se s Policií 

rozcházíme ohledně zásahového plánu. Telefonem jim 

řeknu, na jaké auto mají počkat za rohem, až se řidič, 

pod vlivem omamných látek, bude vracet na silnice. 

Přijedou a diskutují s osádkou déle než by čekali 

za rohem. Nato policie odjede, osádka se vrátí do auta 

a do silničního provozu. Dřív jsme výjevy měli natočené. 

Ta auta parkovala pod cedulí s upozorněním, že prostor 

je monitorován. Jednou osádka nahlas hrubě spílala 

městským strážníkům. Našeho správce u toho zvlášť 

bavil opakovaný pokyn: „Náčelníku, odjezd!“ Už to 

nenatáčíme – ukradli nám kamery. 

Závěrem

Usedněte na kolo a najděte slibné brownfields. 

Znovu se ujistěte o vhodnosti své povahy. Čtete-li dál, 

jste předurčeni uspět. Gratulujeme! Stáváte se aktéry 

moderní adrenalinové činnosti brownfields. Velehoru 

dnes sjede po čemkoli kdejaký extrémní teenager. 

Rozvinete podnikání a nebudete potřebovat dovolenou. 

Ukážete svého nového koníčka bance. Jestli jste 

až dosud nepili, viz www.slivovice.kvalitne.cz. 

Vaším úkolem bude proklestit se od rána do večera. 

Budete to zkoušet řadu měsíců. Zkolaudujete a dáte si 

mastnou polívku. Podstoupivše neúspěšně několikerou 

odvykací kúru, budete mezi splátkami bance už jenom 

snižovat cholesterol. Než zase sednete na kolo. 

Čas kvapí. Česko bude ve strukturálních EU subvenčních 

fondech příjmovou zemí naposledy v roce 2013!

18/ 

17/ 

15/  už se kouří z komína
16/  trojdílná socha v galerii
17/  nové schody v pozadí
18/  generální projektant

16/ 

15/ 
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Následující text přináší pohled architekta na přestavbu 

potravinářského průmyslového objektu na bytový dům 

dokončenou v r. 2004 v době, kdy frekvence užití výrazu 

brownfield v souvislosti s podobnou akci u nás nebyla tak 

vysoká. Častěji používaným termínem byla „rekonverze“ 

průmyslového objektu na nový účel. Nezabývá se 

podrobně způsobem financování akce, soustředí se spíše 

na zkušenosti z její přípravy a realizace.

Zadání

Vedení města Kojetína (investor) evidovalo od občanů 

obytných domů na ulici Sladovní velké množství 

žádostí o garáž, a tak vyzvalo na začátku roku 2000 

naši kancelář (ARCHECO) ke zpracování vyhledávací 

studie na umístění řadových garáží. Při průzkumu 

jsme narazili na objekt nevyužívané sladovny a zjistili, 

že její polozapuštěné přízemí by bylo pro parkování 

vozidel vhodné. Město mělo zpracovánu jednak 

architektonickou studii přestavby objektu na střední 

školu, jednak studii demolice, která odhadovala 

náklady na demolici budovy cca na 2 mil. Kč. Budova 

byla majetkem města a ležela v bezprostřední blízkosti 

koncentrované bytové zástavby.

Stavební program a přípravná 
dokumentace

Po zpracování investičního záměru přestavby budovy 

na hromadné garáže následovala objednávka 

na zaměření objektu. Při měření budovy poprvé došlo 

na průzkum horních podlaží. Objekt byl do té doby 

v horních podlažích uzavřený zavařenými ocelovými 

dveřmi, neboť se z něj dříve začaly ztrácet dřevěné 

konstrukce. Jeho systematická a s výjimkou obvodových 

stěn dřevěná konstrukce automaticky vedla k úvaze 

využít horní podlaží objektu jako specifický bytový dům 

(radnice v tu dobu evidovala cca 100 žádostí o byt). 

Architektovi při podobné úvaze proletí hlavou řada 

předpisů, které musí při návrhu splnit a ty prvoplánové 

se zdály vyhovující – shodou šťastných okolností byla 

stavba výhodně orientována vůči slunci i dopravní 

obsluze, prostor potenciálních garáží byl požárně 

oddělen od prostorů pro byty a v dostatečné blízkosti 

objektu byly veškeré inženýrské sítě.

Ale protože překážek k naplnění vize přestavby na byty 

bylo docela dost (nízké průchozí výšky dřevěných 

podlaží, rozsah nezbytných protipožárních úprav, 

statika a průhyb stávajících konstrukcí, neznámý 

rozsah podzemních objektů ve dvoře), proběhlo 

na podzim 2000 územní řízení na přestavbu objektu 

na hromadné garáže, ovšem bez využití horních 

podlaží. V únoru 2001 byla dokončena studie přestavby 

objektu na 28 bytů a 2 ubytovací buňky s přízemím 

upraveným pro parkování 34 vozidel a s fitnesscentrem 

v atypickém prostoru pod komínem. Přestože později 

došlo k modifikaci tohoto stavebního programu, 

ukázalo se, že tato fáze byla rozhodující pro ekonomii 

celé výstavby a pozdější využití. Objekt je systematicky 

traktován plnými vazbami konstrukce krovu na moduly 

o šíři cca 4,5 m, které umožňují realizaci buď velkého 

bytu ve dvou modulech, nebo malého bytu v jednom 

modulu. Studie nabídla řešení s 16 velkými byty, 

12 malými byty, 2 byty pro invalidy a 2 ubytovacími 

buňkami, které pro zařazení mezi byty nesplňovaly 

normou požadované oslunění. Pozdějšími úpravami 

ve fázích dokumentace pro stavební povolení byl 

tento stavební program upraven na 16 velkých bytů, 

13 malých bytů a 2 byty pro invalidy. Během stavby 

bylo rozhodnuto nerealizovat fitnesscentrum a nahradit 

ho 32. bytem. Nárůst bytů se odehrával hlavně mimo 

hlavní trakt budovy, ale poměr velkých a malých bytů 

v hlavním traktu se téměř nezměnil. Jak se investor 

později (po zkušenostech s obsazováním a financováním 

bytů ve městě o velikosti a poloze Kojetína) vyjádřil – 

kdyby měl možnost znovu ovlivnit poměr velkých 

a malých bytů, počet malých bytů by jistě narostl.

/ Poučení první: stavební program je pro ekonomii 
objektu nejdůležitější a stojí za to jej znovu a znovu 

a nezávisle na architektovi revidovat (např. na základě 

ankety mezi uchazeči o byt, vypracováním prefeasibility 

study, feasibility study).

Nastala první rozhodovací fáze, zda záměr uskutečnit – 

podle propočtu zpracovaného ke studii byl náklad 

na rekonstrukci odhadován na 39 mil. Kč. Rada města 

rozhodla a vypsala výběrové řízení na zpracovatele 

dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci 

stavby. Později se ukázalo, že kdybychom ocenili 

projektové práce podle tehdy obvyklých ceníků, nikdy 

bychom zakázku nezískali. Při výpočtu ceny jsme 

vycházeli ze symetrie objektu a předpokládali, že jeho 

polovinu vyprojektovanou v programu ArchiCAD pouze 

zrcadlově obrátíme a použijeme jako opakovaný projekt. 

Přestože cena nebyla v nabídce nejnižší, pravděpodobně 

zabraly reference a dosavadní činnost našeho sdružení. 

Investor na projekčních pracích ušetřil, ale náš úsudek 

vzal za své okamžitě po zahájení projekčních prací, 

a pak už jsme jen potili krev. 

/ Poučení druhé: i když se historický průmyslový 
objekt tváří jako symetrický, symetrický není.
Přípravné práce a proces financování projektu 

Projektování započalo průzkumnými pracemi a jejich 

vyhodnocováním. Přesto, že je objekt symetrický, nechal 

statik zkušeně vykopat sondy u základů všech typů 
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sloupů a v různých pozicích. Ukázalo se, že s postupem 

výstavby původní sladovny se více a více šetřilo, a že 

se základy pod sloupy uprostřed dispozice od jihu 

na sever postupně zmenšují. Také s ohledem na zjištěný 

geologický profil podloží bylo nutné všech 54 sloupů 

nesoucích klenbu nad přízemím docela náročně 

podbetonovat.  Postupem času také došlo (zatížením, 

sesycháním a poklesem základových konstrukcí) 

k tvarové deformaci hlavní dřevěné konstrukce ve střední 

pětipodlažní části hlavní lodi, takže podlaha v 5. podlaží 

vykazovala rozdíl úrovní mezi okrajem u obvodové 

stěny a středem asi 60 cm a celou konstrukci bylo nutné 

pozvednout hevery.

/ Poučení třetí: ne všechny předválečné stavby jsou 
tak „festovní“, jak se tváří a vždy je potřeba počítat 

s rozpočtovou rezervou na dosažení požadovaných 

parametrů únosnosti, popřípadě nivelety konstrukce.

Ukázala se také pozitivní překvapení: sladovna měla 

instalován propracovaný systém větrání pomocí 

vertikálních dutin a otvorů v obvodových stěnách. Byl sice 

pozdějšími stavebními úpravami z větší části deaktivován, 

ale k jeho novému využití pro odvětrání podzemních částí 

obvodových stěn jej stačilo vyčistit a napojit na dutiny 

nové nopové izolace obvodových stěn.

Štěstí bylo, že kanalizace v okolí byla právě tak hluboká, 

jak bylo potřeba, a bylo možné do ní napojit rozvody 

vedené pod úrovní sníženého přízemí. Současně stavbu 

neprodražovaly dlouhé trasy inženýrských sítí, které k ní 

bylo nezbytné přivést.

Přesto, že se jednalo o bývalý potravinářský závod 

a neočekávali jsme žádná nemilá překvapení v oblasti 

ekologické zátěže, překvapil nás rozsah nezbytné 

speciální likvidace azbestocementových tvarovek z obou 

rozměrných střech nižších částí hlavní lodi. Pokus 

o jejich využití pro odvětrávání základů obvodových 

stěn ztroskotal na legislativě – nejednalo se již 

o certifikovaný výrobek.

/ Poučení čtvrté: ne všechny prvky původní stavby 
bylo možné nově využít. 
To ale neplatilo pro dřevo – výhodou tedy byla také 

převážně dřevěná konstrukce vnitřních částí objektu – 

k docílení požadovaných podchodných výšek byly hlavní 

konstrukční vazby krovu relativně jednoduše vyřezány 

a přeskládány a spolu s přemístěnými a zahuštěnými 

stropními trámy dnes tvoří specifický motiv interiéru 

většiny bytů.

Při přípravě dokumentace pro stavební povolení 

a pro realizaci stavby jsme se soustředili především 

na systémové „učesání“ dispozice, aby odpovídala 

logicky založenému konstrukčnímu systému, již dříve 

popsanému navýšení počtu malých bytů (veškeré 

skladové a servisní místnosti byly orientovány

03/ 

04/ 

02/ 

01/ 

01/  pivovarský komín, pohled ze dvora
02/  areál sladovny – dvůr
03/  budova sladovny, pohled od sídliště
04/  budova sladovny, vjezd na stavbu
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do tmavých nebo neosluněných částí půdorysu), 

průniku maxima světla do bytů a také na tanec mezi 

protipožárními předpisy a snahou maximálně uchovat 

původní charakter sladovny. Přestože dispozice objektu 

je na první pohled symetrická, automatické zrcadlové 

převrácení vyprojektované poloviny nebylo možné, 

neboť každé pole půdorysu bylo mírně odlišné, a jak se 

později ukázalo při licitacích o výměrách projektovaných 

a provedených prací s dodavatelem stavby, krutě by 

vymstilo. Při povolování stavby se nevyskytl žádný vážný 

problém a dokumentaci pro dodavatele stavby jsme 

dokončili v říjnu 2001. Tehdy se také konala schůzka 

vedení města a architekta se zájemci o byty v přestavěné 

sladovně. Pro většinu místních občanů zvyklých 

na sladovnu jako na potenciální ruinu byla myšlenka 

v tomto objektu bydlet mimo realitu. Pro lepší představu 

byly připraveny modely dvoupodlažních bytů 1:20, které 

zřejmě sehrály svou roli, protože seznam zájemců se 

následně začal plnit. Horší byl pohled na číslo na konci 

rozpočtu k projektu pro provedení stavby – 53 mil. Kč.

Po další schůzce s investorem bylo doporučeno 

zpracovat dokumentaci možných úspor ještě 

před vypsáním výběrového řízení na dodavatele 

stavby, protože zkušenosti jednoznačně ukazovaly 

na skutečnost, že se snadněji přidává, než ubírá. 

Následnými projektovými úpravami se podařilo srazit 

předpokládanou cenu stavby na cca 48 mil. Kč. Bez 

tohoto postupu by nebylo možné stavbu realizovat! 

Tímto okamžikem byl ovšem zahájen dlouhodobý 

nepříjemný proces, ve kterém jsme se s dodavatelem, 

jehož profesionalitu jsme si jednoznačně cenili vysoko, 

doslova hádali o každé prkno, o každý metr omítky, 

o každý kubík odpadu k uložení a až do kolaudace byl 

nejpoužívanějším slovem termín úspora.

/ Poučení páté: během realizace architekt zjistí, že 
nejdůležitější projektantskou profesí je rozpočtář.
Investor předpokládal náklady na stavbu pokrýt: 

10,28 mil. Kč dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení 

(SFRB), 25 mil. Kč úvěrem od banky a 12,4 mil. Kč 

vlastními finančními prostředky. 

Jak je vidět – nikde žádná cílená dotace na využití 

brownfieldu z Bruselu, která by zohlednila specifiku 

bývalého průmyslového území. SFRB tento příspěvek 

poskytoval bez rozdílu, zda byt vznikl novostavbou nebo 

rekonstrukcí. Při pohledu zpět je vlastně zázrak, že se 

stavbu včetně garáží podařilo realizovat. Jednoznačným 

strůjcem tohoto zázraku byl investor – město Kojetín – 

zastoupené starostou Ing. Hauptem.

05/ 

07/ 

06/ 

05/  exteriér sladovny – perspektiva
06/ interiér sladovny – perspektiva
07/  vizualizace slaovny
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Realizace

Je také nezbytné vyzvednout profesionalitu, s jakou 

se stavby zhostila stavební firma VW WACHAL, a. s. 

Kroměříž a její stavbyvedoucí – pan Valenta. Investor 

po několika prvních kontrolních dnech, na kterých 

se ukázalo, že kontrola stavby nebude procházkou 

růžovým sadem, najal speciálně pro tuto stavbu 

zkušeného stavaře s bohatou praxí, Ing. Jindřicha Turka, 

a nepochybně nelitoval. 

/ Poučení šesté: bez specialistů v každém oboru 
ani ránu.
Rozpočet byl tak napjatý, že jeden z projektantů tuto 

stavbu přirovnal k filmu Hlubina, kde si divák oddychl 

vždy, když se po dlouhých minutách děje pod hladinou 

hlavní hrdinové vynořili. Při cestě z kontrolních dnů, 

které se tak trochu nesly v atmosféře čekání na naši 

rozpočtovou chybu, jsme si za Kojetínem vždy vydechli 

a mohli si říct, že už je to (pro dnešek) za námi. Pasivita 

v takovém projektu však nemá své místo – u každé 

stavby bez rozdílu byl veden vlastní seznam méněprací 

a ten pak porovnáván s uznanými vícenáklady, čímž 

jsou operativně řešena nemilá „překvápka“ obvyklá 

u rekonstrukcí. Zde bylo třeba rezignovat na zachování 

charakteristického prvku pro sladovnu, komína, 

u kterého bylo pracovníky dodavatele zjištěno, že jeho 

zdivo je zvětralé. Investor jej pochopitelně nechtěl 

udržovat, a tak byl stržen.

Během průzkumů také nebylo možné přesně určit 

přesný rozsah degradace obvodového zdiva, které 

se před omítáním muselo dozdívat a vyspravovat 

ve větším rozsahu, než byl původní předpoklád. Když 

se přebourával prostor pro zřízení 32. bytu, bylo 

zjištěno, že budoucí otvor je přeťatý do té doby skrytým 

ocelovým táhlem. Pochopitelně byly i jiné vícepráce, ale 

toto byli charakterističtí reprezentanti

Zajímavé bylo také zjištění, že cena bouracích prací při 

přestavbě na byty v době realizace činila asi 2 mil. Kč. 

Na stejnou částku odhadla dříve vypracovaná studie 

demolici celé sladovny, ale v mezidobí narostly náklady 

na vše a objevily se nové, m. j. skládkovné a náklad 

na likvidaci kontaminovaných materiálů a nebezpečného 

odpadu. 

/ Poučení sedmé: objem demolovaných částí je vždy 
větší, než si dovedete představit.
Podle odhadů po porovnání objemů demolovaných 

částí s ponechanými by demolice celého objektu v době 

realizace přestavby stála 10–12 mil. Kč. Je to prakticky 

stejná částka, jakou do akce vložilo město ze svých 

prostředků s tím rozdílem, že na konci demolice nebyl 

prázdný pozemek, ale 32 specifických bytů a 34 garáží.
08/  bourací práce
09/  budoucí garáže
10/  rekonstrukce omítky

10/ 

09/ 

08/ 
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/ Poučení osmé: bourat pouze výběrově a cíleně.
Při popisu výrazných momentů realizace nelze pominout 

posilování základů pod sloupy. Ve střední pětipodlažní 

části hlavní lodi projekt předpokládal odlehčení zatížení 

upravovaného sloupu od horních podlaží speciální 

konstrukcí tak, aby sloup byl po zavěšení do provizorní 

ocelové konstrukce a provizorních podpěr zatížen 

pouze příslušnou částí klenby. Dodavatel by se dostal 

s tímto řešením jednak do časové tísně, jednak také 

hledal úspory, a proto byly tyto sloupy podkopány 

a podbetonovány i s přenesením zatížení konstrukcemi 

všech podlaží nad nimi do provizorních podpěr.

/ Poučení deváté: odvážný statik šetří peníze.
Když se téměř na konci stavby zjistilo, že se z některých 

spár kleneb nad přízemím vydrolila malta, bylo nutné 

veškeré klenby nad půdorysem 1. NP (100 x 20 m!) 

prověřit, volné spáry vyklínovat a vyplnit expanzní 

maltou. Rozpočtované náklady na vyspravení stropu 

omítkou tak vzaly za své touto úpravou, takže klenby 

nad garáží (a také zdivo) byly ponechány bez omítek. 

Projektovali jsme tak vlastně pořád – až do kolaudace.

Kolaudace a ponaučení brownfieldisty

Stavbu se podařilo úspěšně završit kolaudací 

20. 2. 2004. Podrobnější zhodnocení názorů jejích 

obyvatel na bydlení ve sladovně nemám k dispozici, 

z náhodných setkání s některými z nich jsem cítil 

jednoznačně spokojenost. Od investora prosákly 

informace o obtížnějším pronajímání velkých bytů 

a případy rozvazování smluv s jejich nájemníky pro 

neschopnost splácet nájem. Jako autor jsem s výsledkem 

spokojen, přestože stavba přišla o charakteristický 

komín, kuchyňské linky v bytech byly dodány podle 

požadavků budoucích majitelů bytů a ne vždy podle 

původních představ, nezbyly například prostředky 

na odpovídající sadové úpravy dvora. Ty, jak lze zjistit 

z internetových stránek města, probíhají postupně 

dosud, třeba za pomoci studentů místní střední školy.

Smutným paradoxem je, že dříve popsané čekání 

na rozpočtovou chybu se naplnilo při kontrole stavby 

finančním úřadem. Do projektu pro stavební povolení 

jsem žadatelům o byty pro snazší rozlišení jednotlivých 

druhů bytů z vlastní iniciativy vypracoval excelovskou 

tabulku sčítající plochy podle jejich druhu. Při označování 

políček jsem však přetáhl myší o tři, v součtu všech 

podlaží vznikla nemalá chyba – na konci tabulky 

vyskočilo číslo 9 000 místo 6 000 m². 11/  detail štítu
12/  budova sladovny, pohled od sídliště 

po rekostrukci
13/  pohled z ulice
14/ pohled ze dvora po rekostrukci

12/ 

13/ 

14/ 

11/
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/ Poučení desáté: věř počítači, kontroluj sebe.
Tento údaj použil investor jako rozhodující projektovaný 

parametr v žádosti o dotaci. Po zjištění této chyby 

kontrolorem finančního úřadu (FÚ) byl investor vyzván 

k vrácení dotace. Začala vysvětlovací akce, že jde vlastně 

o „ptákovinu“, ale úroky z nevrácené dotace narůstaly, 

až se dostaly spolu s dotací na nějakých 20 milionů. 

Po dalších konzultacích město dotaci vrátilo a požádalo 

o její nové přidělení a prominutí úroků, čemuž FÚ 

vyhověl a dotaci vrátil investorovi zpět, ovšem chudší 

o cca 100 000 Kč. O ty nyní vede spor investor a moje 

pojišťovna. Je to první případ, kdy se účastním soudních 

jednání jako projektant. Nejde o žádné osobní záležitosti, 

jednání je naprosto korektní bez podpásovek a je to 

velice poučné. Pro všechny, kteří se touto problematikou 

zabývají, možná bude zajímavá odpověď kontrolora FÚ 

na otázku, s jakou tolerancí posuzují při revizi plochy 

místností uvedené v rozhodujících projektovaných 

parametrech. U stavby s celkovou výměrou přes 

6 000 m² užitkové plochy uvedl, že by tolerovali 

odlišnosti v údajích o cca 0,25 m². V době kontroly 

stavby byl navíc zákon formulován jednoznačně – pokud 

je nalezena (jakákoli) odlišnost od projektovaného 

parametru, automaticky je nutné vrátit dotaci. To už je 

v současných předpisech zmírněno.

Nejdůležitějším osobním poučením je, neposkytovat 

specializované podklady pro žádosti o finanční dotace 

u dalších akcí. V projektu specifikovat pouze údaje, 

které ukládají předpisy a nevyvíjet žádnou iniciativu nad 

tento požadavek.

I přes tuto nepříjemnost je nejdůležitější, jaké dílo 

vzniklo nebo spíše jaká stavba byla zachráněna a pokud 

jde o mě – poučen – šel bych do toho znovu.

Souhrn údajů stavby

⁄  Investor (město Kojetín) 
Ing. Mojmír Haupt, starosta 

Ing. Jaroslav Šoustek, technický pracovník 

Ing. Marie Knoflíčková, technický pracovník 

Ing. Jindřich Turek, technický dozor investora 

⁄  Projektanti (ARCHECO) 
Ing. arch. Vít Janků, autor projektu 

Ing. Vladislav Fornůsek, HIP, stavební část 

Ing. František Kordas, statika

⁄  Dodavatel stavby (VW WACHAL, a. s.) 
Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva 
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Realizované prostory objektu a zázemí

⁄  byty II. velikostní kategorie 1 

⁄  byty IV. velikostní kategorie 17 

⁄  byty IV. velikostní kategorie  

pro imobilní 2 3 400 m2

⁄  garáže 34 1 880 m2

⁄  příslušenství a spol. komunikace  905 m2

⁄  celkem  6 185 m2
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Úvod

Brownfield je v minulosti zastavěná lokalita, která je 

z ekonomického hlediska nedostatečně využívaná, ležící 

ladem, zanedbaná nebo kontaminovaná. Brownfield 

nemusí být nutně bývalá průmyslová lokalita a může jít 

o lokalitu, která je stále částečně využívána. Nemusí být 

vždy kontaminována, ale často chátrá a „brownfield“ 

by se z ní mohl stát proto, že nemá aktivního vlastníka.

Regenerace brownfieldů většinou zahrnuje jak jejich 

rekultivaci, tak obnovu. Tyto úkoly mohou v zásadě 

plnit orgány státní správy, soukromí developeři nebo 

partnerství veřejného a soukromého sektoru. Díky 

vysokým nákladům na mnohé regenerační projekty 

může být i v případech, kdy za projekt odpovídá 

soukromý developer, zajištěno financování z veřejného 

sektoru (financování nákladové mezery), aby byla 

regenerace komerčně životaschopná. Proces regenerace 

by měl přinejmenším zvýšit přitažlivost a hodnotu 

lokality na úroveň, kdy může přímo soutěžit s výstavbou 

na zelené louce – greenfieldem. V současné době 

nastává tato situace v České republice spíše výjimečně 

a díky hospodářskému propadu, který se odrazil i na poli 

realitního trhu nemovitostí, nelze minimálně v horizontu 

tří let očekávat výrazné zlepšení.

Nicméně z předběžných odhadů vyplývá, že v ČR je 

cca 10 tis. brownfieldů o celkové rozloze nejméně 

30 tis. ha. Tyto lokality vytvářejí špatnou image 

a brání hospodářskému rozvoji a cestovnímu ruchu. 

Přispívají také k sociálnímu úpadku a způsobují vážné 

environmentální problémy.

Pro co možná nejrychlejší zavedení koherentního 

programu na regeneraci brownfieldů existují pádné 

argumenty. Tato činnost je však drahá a časově náročná, 

a pouze relativně nízké procento lokalit bude moci být 

obnoveno pro následné průmyslové nebo obchodní 

využití, které vyústí v přímou tvorbu pracovních míst. 

Mezi další případné způsoby využití patří bydlení, veřejné 

budovy nebo prosté vyklizení brownfieldů, ze kterých se 

stanou veřejné parky nebo otevřená přírodní prostranství.

Mezi přínosy na regionální a národní úrovni patří 

tvorba pracovních míst, ať už příležitostných či stálých. 

Další přínosy mohou nastat v oblasti územního 

plánování, hospodářského rozvoje, sociální politiky 

a v oblasti životního prostředí. Kromě toho lze očekávat, 

že financování regenerace z veřejných zdrojů přiláká pěti 

až desetinásobek soukromých investic do obnovy území.

Situace v České republice

Prosperita ČR je do určité míry založena na jejím 

průmyslovém dědictví, avšak součástí tohoto dědictví 

jsou i brownfieldy, které potřebují regeneraci. 

Na národní úrovni jsou nejdůležitějšími aktéry 

procesu Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu 

a obchodu, CzechInvest, Ministerstvo životního 

prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj. Odpovědnost 

za brownfieldy a jejich regeneraci však zůstává 

roztříštěna mezi řadu různých institucí.

Problémy ČR nejsou jedinečné, hodně se můžeme 

poučit ze zkušeností, jež při řešení podobných problémů 

získali v ostatních zemích. Nejdůležitějšími styčnými 

body jsou přitom financování z veřejných zdrojů, 

dlouhodobý charakter programu – obvykle 20 až 30 let – 

a koordinovanost činností mezi různými orgány.

Náležitá strategie bude vždy založena na efektivní 

identifikaci lokalit, jejich charakterizování a stanovení 

priorit. K tomu je třeba vhodný databázový systém, který 

může být poté využit přímo pro přípravu regionálních 

akčních plánů. Je důležité si uvědomit, že situace není 

statická, neboť zároveň s regenerací a obnovou určitých 

lokalit dochází k identifikaci jiných podobných.

Financování z veřejných zdrojů nepotřebujeme jen 

proto, abychom lokality ve vlastnictví veřejného sektoru 

pozdvihli na úroveň, kdy budou moci efektivně soutěžit 

s výstavbou na zelené louce, ale také proto, abychom 

zajistili „financování nákladové mezery“ soukromým 

vlastníkům a developerům. Programy financování 

ze zdrojů EU a zejména regionální operační programy 

sehrávají klíčovou roli, neboť mnoho regionů se 

vyznačuje vysokým počtem brownfieldů. Při zajišťování 

rovných podmínek pro greenfieldy a brownfieldy určené 

k výstavbě hrají významnou roli také fiskální opatření.

Důležitý je i režim územního plánování. V mnoha zemích 

jej k zajištění regenerace brownfieldů s úspěchem 

využili. V tomto kontextu je důležitá flexibilita a rychlá 

reakce, a to jak na strategické úrovni, tak v souvislosti 

s obnovou jednotlivých lokalit. Veřejný sektor musí 

sehrát důležitou roli také při propagování regenerace 

brownfieldů vůči veřejnosti a při prosazování 

inovativních a koordinovaných přístupů k výstavbě jak 

v jednotlivých lokalitách, tak v celé oblasti. ČR se může 

stát leaderem v rámci členských zemí EU, která jako 

první vypracuje a zrealizuje strategii regenerace 

brownfieldů založenou na hospodářském rozvoji 

a tvorbě pracovních míst. To může firmám i dalším 

subjektům zapojeným do regenerace brownfieldů 

dokonce přinést i určité exportní know-how 

a příležitosti.

První databáze brownfieldů byla sestavena již 

v roce 2004 původně pro dva kraje – Ústecký 

a Moravskoslezský. Tím pádem je možné lokality 

identifikovat, charakterizovat, třídit a zařadit je do jedné 

z devíti kategorií (viz tabulka č. 1). Tyto kategorie 

odrážejí úroveň kontaminace, umístění lokality a velikost 

budov v lokalitě. Z této pilotní databáze a podrobných 

krajských vyhledávacích studií vznikla Národní 
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databáze brownfieldů, kterou spravuje CzechInvest 

pod internetovou adresou www.brownfieldy.cz.

V Moravskoslezském kraji je identifikováno celkem 

216 hlavních lokalit (o celkové rozloze 2 269 ha), 

z toho bývalé průmyslové výrobní lokality představují 

43 %. V Ústeckém kraji je nyní identifikováno celkem 

781 lokalit (2 436 ha), z nichž 36 % představují malé 

rezidenční lokality.

Dle předběžných odhadů (na základě údajů z Ústeckého 

kraje) je v ČR cca 8,5 tis. až 11,7 tis. brownfieldů 

o celkové rozloze 27 tis. až 38 tis. ha. Náklady 

na regeneraci se odhadují na 92 mld. Kč (3,1 mld. EUR) 

až 126 mld. Kč (4,2 mld. EUR). Při stávající úrovni 

financování by realizace programu pouze u těchto lokalit 

trvala přibližně 70 let. Potřebná úroveň financování 

z veřejných zdrojů velice závisí na prostředcích 

z programů EU. V případě, že budeme do obnovy 

investovat 110 mil. EUR ročně či více, tak by program 

mohl být zrealizován za dobu cca 30 let.

Brownfieldy Ústeckého kraje

Ústecký kraj má významné postavení v oblasti 

těžby, výroby energie a zpracování chemikálií 

a na severozápadě České republiky zaujímá území 

o rozloze 5 335 km2 (7,2 % celkové rozlohy ČR). 

Region má 835 tis. obyvatel, tj. 8 % obyvatel 

ČR. Nejvíce obyvatel kraje žije v průmyslové 

oblasti pod Krušnými horami v okolí měst Ústí 

nad Labem, Most, Teplice, Chomutov a Děčín. 

Průměrná hustota obyvatelstva je 157 obyvatel 

na km², ale v podkrušnohorské průmyslové oblasti 

přesahuje 220 obyvatel na km2. Výše HDP na obyvatele 

představuje částku 284 558 Kč (11 407 EUR 

na obyvatele). Obecná míra nezaměstnanosti ke konci 

roku 2008 dosahovala 7,9 %, ale v průběhu roku 2009 

vzrostla až na více než 13 %.

Prioritou tohoto regionu je řešení úrovně znečištění 

způsobeného tradičními odvětvími těžkého průmyslu 

a lokálními zdroji. I když tato odvětví zaměstnávají 

poměrně velkou část pracovní síly, způsobují zároveň 

také závažné problémy se znečištěním. Z těchto 

důvodů jsou prioritami tohoto regionu obnova 

životního prostředí a restrukturalizace základny těžkého 

průmyslu. Restrukturalizace důležitého zemědělského 

a potravinářského průmyslu do soukromého vlastnictví 

měla rovněž za následek vytváření brownfieldů 

v celém regionu.

01/  příklad rezidenčního brownfieldu
02/  příklad zemědělského brownfieldu
03/ příklad průmyslového brownfieldu
04/ sanační vrt

01/ 

02/ 

03/ 

04/ 
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/ Problematika průmyslového dědictví Ústeckého kraje

/ Tab. č. 1 

Brownfieldy v Ústeckém kraji podle kategorie, 

velikosti a celkové plochy

Zdroj: Databáze brownfieldů ÚK

Brownfieldy v Ústeckém kraji podle kategorie, velikosti a celkové plochy Celkový 
počet

Celková 
plocha 
(ha)Kategorie

(typ)

1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5

Velikost (ha)

< 1 (ha) 5 318 0 13 0 12 0 0 67 415 206

1–5 (ha) 0 166 0 12 1 38 1 2 51 271 729

5–10 (ha) 0 40 0 1 0 11 1 0  4 57 431

10–50 (ha) 0 13 0 2 1 12 1 1 5 35 805

 50–100 (ha) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 115

100–200 (ha) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 150

200–500 (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

> 500 (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkový počet 5 537 0 28 2 75 4 3 127 781 2 436

Celková plocha (ha) 4 1 125 0 126 33 626 175 24 323 2 436

/ Graf č. 2  
Rozdělení brownfieldů 

v Ústeckém kraji  

podle celkové plochy (ha)

/ Graf č. 1  
Rozdělení brownfieldů 

v Ústeckém kraji 

podle dřívějšího využití

Zdroj: Databáze brownfieldů ÚK
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/ Graf č. 3 
Rozdělení brownfieldů v Ústeckém kraji podle typů (ha)

Zdroj: Databáze brownfieldů ÚK

/ Typ 1a:  pozemky, které pravděpodobně nejsou kontaminovány  
(nebo jsou jen lehce kontaminovány), jsou dobře umístěny 
a je na nich jen málo budov nebo budovy žádné.

/ Typ 1b:  pozemky, které pravděpodobně nejsou kontaminovány  
(nebo jsou jen lehce kontaminovány), jsou dobře umístěny 
a je na nich velký počet budov.

/ Typ 2a:  pozemky, které pravděpodobně nejsou kontaminovány  
(nebo jsou jen lehce kontaminovány), nejsou dobře umístěny 
a je na nich jen málo budov nebo budovy žádné.

/ Typ 2b:  pozemky, které pravděpodobně nejsou kontaminovány  
(nebo jsou jen lehce kontaminovány), nejsou dobře umístěny 
a je na nich velký počet budov.

/ Typ 3a:  pozemky, které jsou pravděpodobně velmi kontaminované, 
jsou dobře umístěné a je na nich jen málo budov nebo 
budovy žádné.

/ Typ 3b:  pozemky, které jsou pravděpodobně velmi kontaminované, 
jsou dobře umístěné a je na nich velký počet opuštěných 
budov.

/ Typ 4a:  pozemky, které jsou pravděpodobně velmi kontaminované, 
nejsou dobře umístěné a je na nich jen málo budov nebo 
budovy žádné.

/ Typ 4b:  pozemky, které jsou pravděpodobně velmi kontaminované, 
nejsou dobře umístěné a je na nich velký počet opuštěných 
budov.

/ Typ 5:  lokality, které nemohou být zařazeny do žádné z výše 
uvedených kategorií, protože není známo jejich dřívější 

využití nebo spadají mimo hlavní zvažovaná využití.

/ Graf č. 4:  
Rozdělení brownfieldů na území ORP Ústeckého kraje 

dle plochy (ha) 

Zdroj: Databáze brownfieldů ÚK
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/ Problematika průmyslového dědictví Ústeckého kraje

V Ústeckém kraji bylo do elektronické databáze  

http://www.regenerace.org/database/U_kraj/hledani.php 

původně vloženo celkem 781 identifikovaných 

lokalit o celkové ploše 2 436 hektarů. To odpovídá 

0,45 % celkové výměry regionu (viz tabulka č. 1). 

Z uvedeného počtu je 35 lokalit (4% z celkového 

počtu) větších než 10 ha a 415 lokalit (53 % z celkového 

počtu) menších než 1 ha. Průměrná velikost lokality je 

3,1 ha. Nejběžnější kategorie (1b) pokryla 69 % lokalit 

s tím, že 318 lokalit (41 % z celkového počtu) byly 

nejmenší lokality do 1 ha v této kategorii. Za povšimnutí 

rovněž stojí malý počet lokalit v kategoriích 4a a 4b 

(pouze 7 z celkového počtu 654 lokalit v kategoriích 

1a až 4b, viz graf č. 3). To je překvapivě nízké číslo 

potenciálně velmi kontaminovaných lokalit, které 

ukazuje, že náklady na revitalizaci brownfieldů 

v Ústeckém kraji nemusí být až tak vysoké.

V Ústeckém kraji v číselném vyjádření dominují 

rezidenční (36 %) a zemědělské lokality (27 %) 

z celkového počtu všech brownfieldů (viz graf č. 1). 

Zatímco zemědělské lokality jsou stále nejvýznamnější 

co do plochy 679 ha (28 % z celkové plochy), 

bývalé montážně-výrobní lokality představují 

493 ha (20 % z celkové plochy, viz graf č. 2). 

Celkově bývalé průmyslové lokality představují 67 % 

všech lokalit větších než 10 ha.

Příklad úspěšné revitalizace 
brownfieldu v Ústeckém kraji

Jedním z nejúspěšnějších a zároveň i plošně největších 

regenerovaných brownfieldů v Ústeckém kraji je 

strategická průmyslová zóna Triangle na hranicích okresů 

Most, Chomutov a Louny nedaleko od Žatce.

Strategická průmyslová zóna Triangle  

http://www.triangle-city.cz byla dříve vojenským 

letištěm s tradicí zasahující až do období první 

republiky. Když odtud v padesátých letech minulého 

století odlétali naši vojáci plnit úlohy v rámci vojsk OSN 

na Korejský poloostrov, začalo se tomuto letišti říkat 

„Korea“. A snad pro neutuchající budování, přestavování 

a dostavování mu toto jméno mezi letci vydrželo až 

do samého konce armádního působení v polovině 

devadesátých let.

Dnes však toto východoasijské přízvisko bylo nahrazeno 

jiným, zeměpisně jen nepatrně vzdáleným. Namísto 

„Korea“ se území začalo říkat „malé Japonsko“. 

Od roku 2002 započal Ústecký kraj přebudovávat 

bývalé letiště na strategickou průmyslovou zónu Triangle 

a v roce 2006 do ní vstoupili první dva japonští investoři. 

Výrobce LCD obrazovek IPS Alpha Technology Europe, 

s. r. o. a výrobce plochých panelových televizorů 

s plazmovými i LCD obrazovkami, 

Hitachi Home Electronics (Czech), s. r. o. Tato společnost 

sice v průběhu roku 2009 ukončila svoji výrobu, ale byla 

bezprostředně nahrazena jiným japonským výrobcem 

téhož elektronického sortimentu, a to společností 

Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.

Tím však plány Ústeckého kraje zdaleka nekončí. 

Dlouhodobým záměrem Ústeckého kraje je vybudování 

nejen strategické průmyslové zóny, tedy výrobního 

areálu, ale komplexní rozvojové zóny Triangle-City, 

tedy areálu výroby a služeb pro zaměstnance, jako 

jsou např. hotelové a školící zázemí, technicko-správní 

centrum zóny, nákupní centrum, mateřská školka 

s cizojazyčnou výukou, volnočasové centrum se stezkou 

pro zdraví, parkovací plochy, čerpací stanice pohonných 

hmot, případně vývojová či výzkumná základna apod.

Příprava strategické průmyslové zóny Triangle byla 

formálně rozdělena na dvě etapy – I. etapu hradil 

v plném rozsahu stát formou dotace Ústeckému kraji 

ze státního rozpočtu v rámci programu na podporu 

průmyslových zón Ministerstva průmyslu a obchodu 

a Agentury CzechInvest. Za 413 mil. Kč byly provedeny 

komplexní demolice všech nepotřebných objektů (více 

než 300 stavebních objektů, z toho bylo odvezeno 

přes 10 tis. tun kontaminovaných sutí, zpevněných 

ploch a nejrůznějších podzemních i nadzemních vedení 

v celkové délce 27 km) a sanace kontaminovaných zemin 

i podzemní vody.

Celkem bylo vyčištěno cca 120 tis. m3 vysoce 

kontaminovaných zemin, ze kterých bylo odstraněno 

více než 411,1 tun ropných látek. Podzemní voda byla 

čištěna na ploše téměř 40 ha a její dekontaminace 

skončila rokem 2009. V horizontu pěti let ještě bude 

probíhat postsanační monitoring.

II. etapa zahrnovala zejména přípravu a realizaci staveb 

dopravní a technické infrastruktury. Na nákladech této 

akce za téměř 2 mld. Kč se ¾ podílel stát formou dotace 

ze státního rozpočtu a zvláštního fondu ministerstva 

financí a ¼ uhradil Ústecký kraj ze svého rozpočtu.

Při přípravě technické i dopravní infrastruktury, 

při jednání s ministerstvy, CzechInvestem i novými 

investory zastupuje Ústecký kraj ve věcech technických 

odbor podpory podnikání a průmyslu. Ten pak 

uvnitř Krajského úřadu koordinuje činnosti ostatních 

odborných útvarů, odborů i společnosti Krajské 

majetkové (provádí technickohospodářskou správu 

průmyslové zóny) tak, aby byly splněny všechny 

podmínky rozhodnutí o účasti státních prostředků 

na přípravě strategické zóny i aby byla naplněna všechna 

očekávání, která do zóny Triangle vkládá Ústecký kraj 

a dotčené municipality.
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Tento příklad regenerace bývalého nevyužitelného 

brownfieldu dokládá, že bez vstupu prostředků veřejného 

sektoru je jakákoliv úspěšná regenerace zatím velmi 

komplikovaná až nerealizovatelná. Ani Ústecký kraj 

by sám nemohl zafinancovat celou regeneraci bývalého 

vojenského letiště Žatec na strategickou průmyslovou 

zónu Triangle bez pomoci státních finančních prostředků. 

Je to tedy nejen příklad úspěšné regenerace, ale zároveň 

i příklad všech problémů, které s sebou regenerace 

brownfieldů nese a ještě několik desetiletí ponese.

Závěr

Počet brownfieldů se v důsledku ekonomické 

restrukturalizace stále zvyšuje, a přesto je dnes 

na výstavbu vyčleňováno stále více lokalit typu 

greenfield. Tento přístup je neefektivní, neboť dnešní 

greenfield může být zítřejším brownfieldem. Půda není 

nevyčerpatelná a společnost již dnes akceptuje potřebu 

recyklovat jiné neobnovitelné zdroje.

Náklady na regeneraci brownfieldů jsou mimořádně 

vysoké (přesahují 100 mld. Kč) a dokončení práce 

bude trvat celá desetiletí. I z tohoto důvodu je důležité 

vypracovat podrobné regionální (krajské) strategie 

regenerace brownfieldů. Tyto strategie budou napojeny 

na stávající strategie hospodářského rozvoje, regionální, 

sociální a environmentální strategie, a musí také 

zahrnovat kvantifikované cíle, jak ten který brownfield 

k těmto strategiím v jednotlivých oblastech přispěje.

Přípojka pitné vody s vodojemem a páteřním rozvodem po obvodu 
centrální části zóny s maximálním cílovým odběrem 2 100 m3/hod.

Přípojka užitkové vody se dvěma vodojemy a tlakovou stanicí 
s maximálním cílovým odběrem 5 500 m3/hod.

Dvě větve splaškové kanalizace s výtlakem na ČOV Žatec s kapacitou 
800 m3/den

Dvě větve dešťové kanalizace včetně odvedení předčištěných 
průmyslových vod do řek Chomutovka a Ohře

Komunikace II/607, vč. sjezdů na MUK Vysočany a nově vybudované 
napojení zóny na komunikace R7 a I/27 od Chomutova a Žatce

Komunikace II/250, vč. sjezdů na MUK Bitozeves – napojení 
na komunikaci R7 od Loun a Prahy

Prodloužení komunikace III/25010 po jižním a západním okraji zóny Komunikace III/25021 – část obvodové komunikace po severním 
okraji zóny

Veřejné účelové komunikace v zóně  
(propojení sever–jih na východním okraji centrální části, komunikace 
v energocentru a další)

Vysokotlaké přípojky zemního plynu se dvěma redukčními stanicemi 
a středotlakým rozvodem po zóně s maximálním cílovým odběrem  
30 000 m3/hod.

Nové dvojvedení VVN 2 x 110 kV z rozvodny Výškov, které bude 
následně doplněno jednoduchým vedením 1 x 110 kV z rozvodny 
Žatec a trafostanicí 110/22 kV (stavba ČEZ)

Přípojky a páteřní rozvod sdělovacích a datových kabelů (dostatečná 
kapacita telefonních a datových linek) (stavba O2 a ČEZ NET)

Vlečka z nádraží Postoloprty (dosud nerealizovaná rekonstrukce bývalé vojenské vlečky, stavba povolena, bude realizována poté, co některý 
z investorů v zóně projeví zájem o její využívání a případně provozování)

/ Tab. č. 2:  
Technickou a dopravní infrastrukturu SPZ Triangle
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Souhrn

S problémem brownfieldů se nepotýká jen 

Česká republika. Regenerace a obnova brownfieldů 

budou vyžadovat značné zdroje po dobu, kterou 

bude třeba měřit v desetiletích. Tato práce však může 

významně přispět k hospodářskému rozvoji a k řešení 

zásadních sociálních a environmentálních problémů, 

zejména pak v regionech s nejvyšší nezaměstnaností.
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Poloha lokality 

Areál bývalého kartuziánského kláštera se nalézá 

v Brně-Králově Poli na Božetěchově ulici, která je 

původní „královskou cestou“ z Brna severním směrem. 

Ulice vychází z Mojmírova náměstí, které je historickým 

jádrem obce, později města Králova Pole. V objektech 

bývalého kláštera sídlí Fakulta informačních technologií 

VUT v Brně. Mezi odborníky je historický význam tohoto 

komplexu budov znám, avšak mezi veřejností se toto 

povědomí částečně vytrácí.

Komplex budov tvoří unikátní stavební památku, neboť 

se jedná o jediný bývalý kartuziánský klášter, kde je 

dodnes patrné původní uspořádání budov typické 

pro tento řád. V ostatních bývalých kartuziánských 

klášterech na našem území, například ve Strahovském 

klášteře, či Valdické věznici, došlo k zastavění původního 

charakteristického půdorysného konceptu do pozdějších 

objektů. V Králově Poli se dodnes dochovalo uspořádání 

dvou ambitů, malého, který náležel komunitě bratří 

a velkého, obklopeného jednotlivými mnišskými 

domky – klauzurami. Zde členové řádu – otcové – plnili 

podmínky přísného řádového života, ke kterým patřilo, 

že mimo povinnosti mlčení, nesměli být přes týden 

spatřeni a nikoho spatřit.

Charakteristika a historie původního 
využití lokality

Založení kláštera ve 14. století (1375) spadá do období 

působení Moravských Lucemburků Jana Jindřicha a Jošta. 

Jan Jindřich daroval řádu svoje panství v Koeniks Feldu, 

které dříve zakoupil jako svoje venkovské sídlo zvané 

Villa Nuova. Řád využíval klášter do svého zrušení v roce 

1782. Jeho součástí byl přilehlý areál velkostatku, stejně 

jako většina pozemků, na kterých později vzniklo město 

Královo Pole, současná významná čtvrt města Brna.

Po zrušení kláštera se bývalý řádový kostel svaté Trojice 

stal královopolským kostelem, což vedlo k zániku 

původní kaple svatého Víta na návsi, klášter byl 

přeměněn na kasárna a objekty velkostatku začaly psát 

vlastní historii.

Historická budova bývalé správní budovy velkostatku 

uzavírá ze severu prostor Mojmírova náměstí. 

V přízemí je i dnes patrné dispoziční jádro – trojosá 

dispozice – odpovídající spíše palácové stavbě, než 

měšťanskému domu. Základy a konstrukce několika 

takových palácových staveb byly při rekonstrukci 

kláštera nalezeny i zde, a lze je spojovat s obdobím před 

založením kláštera za éry Moravských Lucemburků. 

V nedávné minulosti prováděné průzkumy potvrzují 

starobylost jádra objektu, stropy v této části objektu 

byly dendrochronologicky datovány do období okolo 

roku 1650, tedy období pozdní renesance. Toto zjištění 

je o to cennější, že v královopolské kartouze není tato 

vývojová fáze dochována.

Nejstarší známé zobrazení části hospodářského objektu 

se zámečkem je na Aretiovu vyobrazení areálu kláštera 

z 80. let 17. století. Zde je zachycena úzká přízemní 

budova s okny do návsi ke kostelu sv. Víta. Výstavba jižní 

části areálu kláštera byla ukončena v roce 1688. Součástí 

těchto přestaveb bylo pravděpodobně i rozšíření objektu 

zámečku. V té době bylo provedeno rozšíření z dvorní 

strany o nové průčelí s arkádami a zvýšení o jedno patro. 

Dle způsobu provedení arkád lze uvažovat o tom, že 

tyto práce byly provedeny pravděpodobně významným 

brněnským stavitelem Ondřejem Ernou.

Po zrušení kláštera získal objekt vlastní identitu, 

patřil různým majitelům. V roce 1826 Josef Schindler 

z Raczicburgu kupuje nově utvořené královopolské 

panství, kterého součástí je i dosavadní správní 

budova panství, která se stává jeho sídlem. V té době 

dochází k novým stavebním aktivitám majícím za úkol 

rehabilitaci zanedbaného stavu a úpravu budovy pro 

její nové využití šlechtického sídla. Schindlerové vlastní 

zámeček až do roku 1860, kdy jej prodávají knížecímu 

rodu Schonburg-Hartenstein. Hovorové označení 

„Zámeček“ je proto oprávněné, objekt se nachází 

na seznamu Českých zámků.

V roce 1945 byl zámeček na základě Benešových 

dekretů konfiskován a stává se majetkem státu. 

Následují roky využívání, které měly naprosto devastující 

účinky. Výsledkem byl stav na počátku 21. století, kdy se 

v územně plánovací dokumentaci navrhovala demolice 

objektu, který nebyl památkově chráněn. 

Z barokního období pochází jádra budov, které byly 

součástí hospodářského dvora kartuziánského kláštera. 

Po zrušení kláštera přešlo várečné právo na obec 

Královo Pole a s tím zřejmě souvisí přeměna objektů 

v západní části plochy velkostatku na pivovar a jeho raně 

industriální přestavba. Pivovar sestával ze dvou hlavních 

objektů – sladovny a spilky s hvozdem. Ke spilce jižním 

směrem přiléhal dílenský objekt, pod nímž byl přístup 

do rozsáhlých podzemních prostor bývalé ledárny. 

Areál byl ve druhé polovině dvacátého století využíván 

jako dozrávárna cizokrajného ovoce, kterou prošly 

všechny nedostatkové pomeranče, mandarinky 

a banány, na které se stály nekonečné fronty. Zánik této 

absurdní epochy však pro objekty bývalého pivovaru 

nepředstavoval dobrou zprávu, neboť zchátralý areál 

ve vlastnictví Králova Pole začali využívat občasní 

nájemci a bezdomovci, což jeho devastaci dále 

prohlubovalo. Projekty na využití tohoto areálu skončili 

vždy jenom na papíře. 
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Vlastnická struktura, aktivita vlastníků

Po roce 1990 byly pozemky a objekty bývalého 

velkostatku včetně objektů „Zámečku“ a „Pivovaru“ 

v majetku statutárního města Brna. V soukromém, 

ale i státním sektoru se obtížně hledal investor, který 

by byl schopen zajistit odpovídající využití a zejména 

financování revitalizace chátrajícího areálu. Zásadní 

obrat nastal po roce 2000, kdy započala jednání mezi 

představiteli místní části Královo Pole a VUT v Brně, 

které mělo potřebu řešit rozvoj nově vzniklé Fakulty 

informačních technologií, která do té doby využívala 

areál původního kláštera. Tato jednání vyústila v koupi 

pozemku vysokou školou. Dříve, než VUT v Brně 

rozhodlo o rozvoji fakulty v této lokalitě, bylo nezbytné 

ověřit kapacitní možnosti lokality a přípustnost 

záměru vybudovat v prostoru bývalého velkostatku 

nové výukové kapacity a zachránit vybrané objekty, 

kterým bude určena zcela nová funkce z hlediska 

zásad památkové ochrany. Tento krok byl nezbytný jak 

z hlediska toho, že bývalý klášter je významnou kulturní 

památkou, tak z hlediska uvědomění si hodnot areálu, 

který sice nebyl památkově chráněn, který však měl 

v historii Králova Pole svoje významné místo. Proto byla 

v prosinci roku 2002 zpracovaná studie „Rekonstrukce 

areálu VUT v Brně Božetěchova“, který byl projednán 

jak s Národním památkovým ústavem, tak s Odborem 

památkové péče Magistrátu města Brna.

Záměry revitalizace a její hlavní aktéři

Základní otázkou, na kterou si architekti museli 

odpovědět, bylo, zda je možné do areálu bývalého 

velkostatku situovat výukové prostory fakulty formou 

dostavby nového soudobě řešeného laboratorního 

pavilonu. Bylo nutné vytipovat objekty, místo kterých 

bude realizována nová výstavba. Pro objekty určené 

k zachování bylo třeba nalézt novou náplň, která není 

v rozporu s charakterem těchto budov a je pro školu 

zdůvodnitelná. V neposlední řadě bylo třeba vyřešit 

provozní, komunikační, technologické a technické vazby 

mezi stávajícím areálem fakulty a znovu připojeným 

bývalým velkostatkem.

V rámci další přípravy vstoupily do procesu významné 

dotčené orgány státní správy odpovědné za dopravu. 

Jejich zástupci až rigidně uplatňovali požadavky 

na řešení dopravy v klidu jinak obtížně řešitelné 

z hlediska památkové ochrany bývalého kláštera, stejně 

tak i technické složitosti území v blízkosti řeky Ponávky, 

kde v souvislosti s dříve prováděnými dopravními 

stavbami vznikly složité hydrogeologické poměry.

V průběhu výstavby došlo k vyhlášení památkové 

ochrany na pozemky bývalého velkostatku a objekty

03/ 

04/ 

02/ 

01/ 

01/  budova pivovaru před rekonstrukcí
02/  revitalizace areálu probíhala po etapách
03/  stavební zásahy ve sklepení
04/  revitalizace zachránila některé objekty takřka 

na poslední chvíli
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„Pivovaru“ a Zámečku“, což vedlo orgány památkového 

dohledu ke snaze prověřit svoje dřívější stanoviska. 

To se projevilo zejména při rekonstrukci objektu 

„Zámečku“, která byla časově zpožděna za ostatní 

výstavbou. Je třeba říci, že spolupráce mezi investorem, 

projektanty a Národním památkovým ústavem přispěla 

ke zkvalitnění výsledku rekonstrukce. 

Proces revitalizace a proces 
financování

Proces revitalizace areálu bývalého velkostatku 

a pivovaru byl spolu s rekonstrukcí celého areálu 

Fakulty informačních technologií VUT v Brně 

Božetěchova hrazen především ze státního rozpočtu 

formou individuální dotace Ministerstva financí. Dalším 

zdrojem byly vlastní prostředky VUT v Brně, finanční 

prostředky z rozpočtu města Brna a příspěvek z fondu 

na záchranu kulturního dědictví Ministerstva kultury.

Shrnutí pozitivních a negativních 
zkušeností

Změna v šancích areálu na záchranu bývalého velkostatku 

a pivovaru v Králově Poli nastala v době, kdy bylo 

rozhodnuto, že rozvoj Fakulty informačních technologií 

VUT v Brně bude řešen opětovným spojením areálů 

bývalého kláštera (VUT jej získalo ve zuboženém stavu 

v 60. letech) a areálu bývalého velkostatku. S ohledem 

ke zchátralosti budov škola, ale především nadřízené 

ministerstvo, vážně uvažovalo o demolici objektů bývalého 

pivovaru, neboť nepodléhaly památkové ochraně, 

a územní plán pozemky zařazoval jako přestavbové. 

Převážil však názor objekty zachránit a situovat 

sem společenské a kulturní zázemí nové fakulty. 

Návrh rekonstrukce byl koncipován od počátku 

tak, jako kdyby byly budovy památkově chráněné, 

neboť investor i projektanti si byli vědomi historické 

hodnoty objektů. Až v průběhu stavby byl podán 

návrh na zařazení objektů do seznamu kulturních 

památek. Pro návrh využití bylo určující, že z původních 

technologií se nic nezachovalo a že se dochovala 

pouze stavební podstata objektu zatížená množstvím 

balastních vestaveb.

V nižším severním křídle jsou stravovací 

provozy – restaurace v přízemí, menza v patře a v podkroví 

ubytování. Ve vyšší střední části pak výstavní prostory 

v přízemí, studentský klub a malý divadelní sál v patře. 

V horních dvou podlažích je pak opět ubytování. Jižní 

křídlo se bohužel nepodařilo zachránit a v současnosti je 

z něj pouze štítu zbavená barokní obvodová stěna, která 

čeká na osvícené pokračování rekonstrukce.

05/ 

07/ 

06/ 

05/  návrh nové tváře průčelí pivovaru
06/  moderní architektura ve službách vzdělávání
07/  pohled do areálu z ulice Metodějova
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Uprostřed dispozice na rozhraní obou částí v místě 

původního bylo vestavěno nové schodiště, které propojuje 

všechny výškové úrovně a prostory. Všechny původní 

historické konstrukce, pokud to jejich stav dovoloval, 

byly zachovány a využity v novém návrhu. To se týká 

jak barokních kleneb v přízemí, tak litinových sloupů 

i původních trámových stropů v patře. Zajímavá prostora 

hvozdu (příprava sladu) byla využita jako malý divadelní 

sál s vestavěnou galerií. Tam, kde historické konstrukce 

chyběly, byly navrženy nové prvky se soudobým 

tvaroslovím. Podlahy jsou převážně dřevěné, ve vstupní 

hale jsou položeny původní velkoformátové břidličné 

desky, schodiště je z teracových prefabrikátů. Nové stěny 

jsou betonové, původní jsou opatřeny částečně zatíranou 

omítkou a částečně štukovou omítkou. 

Do objektu byla navržena a realizována moderní 

technická infrastruktura. Část technického vybavení 

byla řešena v rámci projektu z evropských fondů se 

zaměřením na provozní optimalizaci a energetickou 

úspornost objektu při provozu budovy. 

V ubytovací části je navrženo hybridní větrání, které je 

řízeno podle kvality vzduchu v místnostech. Pro přípravu 

teplé užitkové vody jsou navržena tepelná čerpadla, 

která využívají odpadní teplo z technických místností 

slaboproudých systémů školy. Část střešního pláště 

je pokryta fotovoltaickými články, které jsou schopny 

dodávat 12,3 kW do energetické sítě. 

Cílem projektu je nejenom tyto úpravy realizovat, 

ale především dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat. 

Provozní řešení umožňuje využívat budovy 

i pro návštěvníky mimo fakultu.

Věřme, že se starý pivovar stane významným kulturním 

centrem Králova Pole. Příslibem je fakt, že studentský 

klub „Starý pivovar“, jen několik týdnů po zahájení 

provozu, vstoupil do podvědomí pořádáním koncertů 

a divadelních představení klubové scény.

V budově „Zámečku se dochovala celá řada 

stavebních prvků převážně klasicistních, z 19. století, 

ale i z barokního období. Tyto dochované prvky 

byly citlivě restaurovány, místy doplněny replikami. 

Jedná se o vykládané parketové podlahy, které jsou 

položeny na starší barokní fošnové podlahy, dlažby 

z “litografického“ vápence, polygonální i obdélníkové 

cihelné dlažby, klasicistní dveře. Významným počinem 

je záchrana a restaurování iluzivních maleb ve dvou 

místnostech. V jedné se jedná o pozdně barokní 

malbu, ve druhé byla restaurována klasicistní výmalba 

a starší barokní byla ponechána pod touto novější 

vrstvou. Restaurován byl rovněž trámový strop, 

z pozdně renesančního období, včetně pozoruhodné 

ornamentální výmalby v části místnosti.

Vstup do objektu je umožněn z nově založeného parku 

areálu Božetěchova 1 v prosklených obloucích arkád, 

případně historickými dveřmi přímo z ulice. 

08/  schodiště v budově pivovaru z litého betonu
09/  moderně vybavená menza si zachovala 

historizující prvky
10/  sklepení pivovaru nyní slouží jako výstavní 

prostory

10/ 

09/ 

08/ 
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/ Konverze bývalého kartuziánského kláštera v Brně-Králově Poli

Budova „Zámečku“ je v současné době využívána 

jako pracoviště vědeckovýzkumných pracovníků 

zabývajících se bezpečností informačních systémů. 

V budoucnu se uvažuje o výstavbě nových výzkumných 

kapacit v areálu fakulty a „Zámeček“ se stane součástí 

tohoto projektu, přičemž zde budou umístěny 

reprezentační a společenské prostory související s tímto 

špičkovým vědeckým pracovištěm.

11/  schodiště na balkón divadelního sálu – bývalé 
sladovny

12/  prostor restaurace těsně před uvedením 
do provozu

13/  hliník, sklo, dřevo
14/  moderní bar v kontrastu s klenutím prostoru 

restaurace

12/ 

13/ 

14/ 

11/
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