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Předmluva

Rokem 2007 vstoupila Česká republika do nového programovacího období, které přináší řadu 

změn. Tyto změny se dotýkají i tématu regenerace brownfieldů, které je v nově připravených operač-

ních programech zohledněno v mnohem větší míře, než tomu bylo v období předcházejícím: dopo-

sud byla jejich realizace zakotvena pouze v programech administrovaných CzechInvestem a Minister-

stvem pro místní rozvoj. Brownfieldy nyní přestávají být problematikou, které se věnuje pouze úzká 

skupina odborníků z řad projektantů, urbanistů nebo například developerů, naopak, toto se téma 

rozšiřuje do většiny oblastí regionálního rozvoje. Souvisí s tím výrazný posun v samotném chápání 

problematiky brownfieldů, a následně tak i nastavení nových operačních programů. Nehovoří se již 

jen o zastaralých a nevyužitých výrobních objektech, ale tento fenomén svojí rozmanitostí zasahuje 

široké spektrum tématických celků jako jsou infrastruktura, životní prostředí, kultura, cestovní ruch 

nebo zemědělství. 

V době hojně připravovaných projektů s brownfieldovou problematikou bude klíčové zasadit toto 

téma jak do národních strategických dokumentů, jakým je Národní strategie regenerace brownfields 

připravovaná agenturou CzechInvest, ale z hlediska místních samospráv také mezi priority rozvojo-

vých dokumentů jednotlivých regionů a municipalit. 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM) se v této oblasti zaměřuje na transfer in-

formací mezi koncovými uživateli a institucemi, které mají bezprostřední vztah k možnostem využití 

potenciálních dotačních titulů. Pole působnosti RRAJM se tímto ukázalo jako poměrně značně závislé 

na činnostech nabízených hráči na poli regenerace brownfieldů z řad privátních poradenských, kon-

zultačních a developerských společností. RRAJM proto do své nabídky zařadila v letošním roce také 

vyhledávání vhodných finančních zdrojů a další spolupráci při řešení některých projektů rekonstrukce 

či regenerace pro města a obce. Přesto by si chtěla i nadále zachovat svoji roli instituce, která přispívá 

k teoretické osvětě v této oblasti, a to mimo jiné právě svojí publikační činností. 

Pokračování publikace Případové studie regenerace brownfieldů navazuje na vydání z roku 2006. 

Její příprava vychází z širokého ohlasu prvního dílu především z řad zástupců municipalit, tedy priorit-

ní cílové skupiny. Hlavním důvodem vzniku druhého dílu ovšem byla stálá akutní potřeba dalších case 

- studies, se kterými by se mohli čtenáři ztotožnit a využít je jako vhodnou průpravu pro sebe coby 

potenciální řešitele. Vzhledem k nedostatku materiálu věnujícího se úspěšně řešeným brownfieldům, 

je proto přínos této publikace zaručen. 
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Předmluva

Ke spolupráci na tvorbě publikace byli osloveni zástupci veřejnoprávních i podnikatelských sub-

jektů s praktickou zkušeností s projekty revitalizace. Hlavní roli při výběru jednotlivých případových 

studií hrála kritéria typu projektu, ochoty a dostupnosti přispěvatele, způsobu realizace a dále místa, 

velikosti a roku realizace projektu. I tentokrát byla pozornost zaměřena na brownfieldy, které byly 

nebo jsou realizovány na území jižní Moravy, mimo to se podařilo získat také příklady z Moravsko-

slezského a Plzeňského kraje. 

Vzhledem k řadě nově dostupných dotačních titulů zahrnujících problematiku brownfieldů se 

může zdát, že výčet vhodných příkladů bude do budoucna utěšeně narůstat. Již v příštím roce se 

však budeme moci přesvědčit, zda jsou projekty žadatelů dostatečně připraveny k čerpání finančních 

prostředků, a zda tak i nadále bude o čem psát ...

Všechny příspěvky prošly pouze pravopisnou korekcí, tak aby byla zachována jejich autenticita 

a osobitost přístupu jednotlivých autorů. Mohou se lišit jak v nakládání s partikulárními urbanistický-

mi, technickými a právními pojmy, které ve vztahu k tomu kterému projektu nabývají zcela odlišných 

definic, tak v pochopení předem stanovené osnovy, která však měla být pouze vodítkem volného 

popisu.

Ing. MILAN VENCLÍK
1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

prosinec 2007
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Archiv města Brna –  
rekonstrukce bývalé transformovny

Ing. arch. Marcela Drkošová
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
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Archiv města Brna – rekonstrukce bývalé transformovny

Úvod, charakteristika lokality 1. 

Předmětem popisovaného území je areál původní 

transformovny v Brně-Černovicích, která po komplexní 

přestavbě a následné dostavbě dnes slouží Archivu města 

Brna (AMB). Jsou zde uloženy jednak písemnosti samo-

správných úřadů města Brna a připojených obcí z období 

od 13. století do současnosti a dále písemnosti mnoha 

dalších úřadů, institucí a podniků na území města Brna 

jako jsou například soudní a finanční úřady. 

Součástí archiválií jsou například i písemné pozůsta-

losti některých významných brněnských občanů, rozsáh-

lá sbírka fotografií a pohlednic s brněnskou tématikou 

a rovněž sbírka map a plánů, týkajících se území města. 

Depozitáře jsou v současné době již z 80% zaplně-

ny archiváliemi. Část archiválií zůstává doposud uložena 

v původním sídle Archivu města Brna - v budově Nové 

radnice na Dominikánském náměstí a některé písemnosti 

se nacházejí v budově tzv. meziarchivu v Kuřimi.

Pro zájemce o studium dějin města Brna z řad odbor-

né i laické veřejnosti je zde k dispozici archivní knihovna, 

obsahující více než 63 tisíc svazků převážně odborné his-

torické literatury a časopisů. V objektu archivu se nachá-

zejí další dva samostatné knihovní soubory. Jednak Svato-

jakubská knihovna jako depozitum farního úřadu od roku 

1931 a knihovna Mitrovského zakoupená městem Brnem 

v roce 1901, která shromažďuje díla historická, biografic-

ká, právnická, ekonomická i teologická. 

Původní využití, poloha lokality2. 

Přestavěný objekt archivu má dlouhou a stavebně za-

jímavou historii, která byla započata již v roce 1913, kdy 

zde začala fungovat černovická transformovna, určená 

k transformaci elektrického proudu přiváděného z osla-

vanské elektrárny do Brna.

 Černovická transformovna v roce 1913

K výrazné změně v užívání došlo po roce 1930, kdy byla 

podstatná část energetické spotřeby Brna pokryta vybu-

dováním městské teplárny. Ale i přesto elektrický proud 

z oslavanské elektrárny procházel transformovnou až do 

roku 1959. Poté již pro energetické účely sloužila pouze 

malá část budovy a ostatní prostory byly využívány pod-

nikem Domácí potřeby jako sklady. Pro skladování byla 

budova využívána do 90. let 20. století, kdy se podnik 

Domácí potřeby dostal do likvidace. Po likvidaci podniku 

v roce 1993 brněnská městská rada svým rozhodnutím 

přidělila budovu do správy AMB.

 Pohled z jižní strany z roku 1994 

 Pohled ze severní strany z roku 1994

Tímto rozhodnutím bylo nastartováno řešení již dlou-

hodobě nevyhovující situace s nedostatečnými prostory 

k uložení archivního materiálu. Od 50. let 20. století byly 

prostorové rezervy archivu v budově Nové radnice zaplně-

ny a některé části archivních fondů byly ukládány do pro-

vizorních a ne vždy zcela vyhovujících depozitářů. Objekt 

před rekonstrukcí byl třípodlažní, na jedné části dvoupod-

lažní, z režného zdiva, částečně podsklepený, zastřešený 

sedlovou střechou a částečně střechou pultovou.

 Před rekonstrukcí z roku 1998
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Archiv města Brna – rekonstrukce bývalé transformovny

I po komplexní rekonstrukci si objekt zachoval původ-

ní industriální charakter v použití režného spárovaného 

zdiva v kombinaci se světlou omítkou, objemové řešení 

bylo změněno pouze nepatrně. 

Současný AMB tvoří od září 2002 rekonstruovaný ob-

jekt bývalé transformovny a nově vystavěná budova de-

pozitáře, která byla uvedena do provozu v červenci 2005. 

Dnešní kapacita archivu pokrývá nejen současné potřeby, 

ale má také i dostatečnou rezervu pro budoucí léta.

 AMB - dnešní stav

Archiv se nachází se v jihovýchodní části města v měst-

ské části Brno-Černovice na ulici Přední, východně podél 

železniční tratě – tzv. „Komárovské spojky“. Jeho rovinatý 

pozemek o velikosti 6 448 m2 je součástí obytného území, 

které spadá do ochranného pásma Městské památkové 

rezervace. Spojení s centrem města trvající přibližně 25 

minut je zajišťováno autobusovou a trolejbusovou linkou, 

které jsou vzdáleny od archivu cca 5 minut pěší chůze.

 Struktura vlastnictví, aktivita  3. 
vlastníků

Po likvidaci komunálního podniku Domácí potřeby je 

budova od roku 1993 ve správě městského archivu v ma-

jetku statutárního města Brna. 

Ekologická zátěž a jiná břemena 4. 

Podle původního využití, a následného doplňujícího 

využití pro skladování, se zde ekologická zátěž nepředpo-

kládala. V době přidělení budovy do správy archivu již byla 

stavba ve špatném technickému stavu a využití pro potře-

by archivu bylo velmi omezené. Stav budovy se postupem 

času stále zhoršoval a provedeny byly pouze nejnutnější 

drobné stavební úpravy. V roce 1999 byl proveden inže-

nýrsko geologický a geotechnický průzkum. 

Aktéři revitalizace, záměr revitalizace5. 

Hlavním iniciátorem revitalizace tohoto území bylo sta-

tutární město Brno, které v roce 1993 rozhodnutím měst-

ské rady přidělilo budovu původní transformovny do správy 

AMB. Teprve v roce 1998 vedení města rozhodlo o zásadní 

přestavbě a následně bylo zpracováno technicko-ekono-

mické zadání investičního záměru, které bylo podkladem 

pro zpracování projektové dokumentace pro sloučené 

územní a stavební řízení společností IKA Brno, s.r.o.

Realizace a proces financování 6. 

Stavební povolení bylo vydáno 10. 1. 2000 a staveb-

ní práce na rekonstrukci objektu byly započaty v břez-

nu 2001.

 V průběhu rekonstrukce

Rekonstrukci objektu, která byla plně financována 

z rozpočtu statutárního města Brna realizovala společnost 

PSJ Brno, s.r.o. a technický dozor prováděla společnost Br-

noinvest, s.r.o. Provoz brněnského městského archivu zde 

byl zahájen v září roku 2002. Nákladem 52 milionů korun 

tak bylo vybudováno nové sídlo archivu, které prostorovými 

podmínkami a vnitřním vybavením vyřešilo mnohaleté ob-

dobí provizorií, potýkající se s nedostatkem prostoru k uklá-

dání archiválií a nevyhovujícími podmínkami odborných dí-

len (restaurátorské, knihařské a fotografické). 

Nové architektonické zásahy byly podřízeny duchu 

původní stavby. Podzemní podlaží je nyní v celém rozsahu 

zasypáno. V přízemí jsou umístěny sklady archiválií pro 

dočasné uložení poškozených a znečištěných archiválií, 

dílna údržby se skladem, strojovna topení a sociální za-

řízení pro zaměstnance a návštěvníky. V prvním patře se 

kromě depozitářů nachází i knihařská a restaurátorská díl-

na, badatelna o kapacitě 24 míst s půjčovnou a s ní sou-

visejí prostory pro ukládání rezervovaných archiválií a také 

šatny se sociálním zařízením pro návštěvníky. Ve druhém 

patře jsou umístěny kanceláře zaměstnanců, ředitelna se 

sekretariátem, přednáškový sál pro 25 osob, fotoateliér 

a sociální zařízení se zbývajícím technickým zázemím. 
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Archiv města Brna – rekonstrukce bývalé transformovny

Všechna tři podlaží budovy jsou kromě dvou schodišť pro-

pojena i dvěma výtahy - osobním a nákladním. Celková 

podlažní plocha objektu je 1503 m2. 

Shrnutí pozitivních zkušeností 7. 

Kladem této revitalizace je to, že bývalá černovická 

transformovna opět získala významné místo v životě měs-

ta Brna, a že i přes změnu funkce si dokázala zachovat 

svůj původní ráz, kterým bude nadále dalším generacím 

připomínat svoji historii. Díky této revitalizaci má město 

Brno další praktický příklad, že lze vhodně využít zchátralé 

objekty, i když nejsou památkově chráněny. 

Velkou výhodou bylo také to, že bylo možné na tuto 

stavbu navázat přístavbou samostatného traktu depozi-

táře na místě dožívajících skladovacích hal na sousední 

parcele. Svým objemovým a architektonickým řešením 

plynule navazuje na rekonstruovanou stavbu.

Shrnutí negativních zkušeností8. 

Z dostupných informací nejsou žádné zásadní nega-

tivní zkušenosti známy.

 Pohled před dostavbou 

 Pohled před rekonstrukcí 

 Stav před výstavbou budovy depozitáře

 Pohled před rekonstrukcí 

 Spojovací krček s budovou depozitáře
Zdroj použité fotodokumentace:  
Archiv města Brna
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Regenerace zóny Martinská čtvrť 
ve Frenštátě pod Radhoštěm 

Jiří Berger
Odbor investic a správy majetku města Frenštát pod Radhoštěm
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Regenerace zóny Martinská čtvrť ve Frenštátě pod Radhoštěm 

Úvod, charakteristika lokality1. 

Předmětem revitalizace popisovaného území je část 

bývalých kasáren (dnes městské čtvrti Martinská) ve Fren-

štátě pod Radhoštěm, městem s rozšířenou působností 

3. stupně. 

Frenštát pod Radhoštěm je podhorské město tvořící 

vstupní bránu do Beskyd hraničící se Zlínským krajem. 

Město má dnes přes 11 tisíc obyvatel, se spádovými ob-

cemi přibližně 15 tisíc obyvatel. V rámci okresu Nový Jičín 

má relativně nízkou nezaměstnanost, a to především díky 

umístění výrobních závodů Siemens, který v oblasti před-

stavuje největšího zaměstnavatele.

 Frenštát pod Radhoštěm, náměstí

Původní využití, poloha lokality2. 

Historie frenštátských vojenských kasáren sahá do po-

čátku dvacátého století, kdy zde původně sídlilo jízdní voj-

sko. Po obsazení Československé republiky v roce 1968 

se kasárna stala na dlouhých více než dvacet let jednou 

z největších vojenských základen v republice a pobytovým 

místem sovětských okupačních vojsk v tehdejším Česko-

slovensku.

 Struktura vlastnictví, aktivita 3. 
vlastníků

Od roku 1990, po odsunu sovětských vojsk, kdy býva-

lá kasárna následně přešla z majetku Československé ar-

mády do majetku města Frenštát pod Radhoštěm, se tato 

oblast ihned stala prioritou zájmu zastupitelstva města. 

Zastupitelstvo rozhodlo, že oblast bývalých kasáren - nově 

pojmenované Martinské čtvrti - se z části stane zónou pro 

podnikatele, část správních a ubytovacích budov po ar-

mádě se zrekonstruuje na objekty školského charakteru 

a část bude určena k bydlení. Vzniklo zde gymnázium, 

dům dětí a mládeže, městská sportovní hala a pozdější 

rekonstrukcí čtyř ubytovacích objektů vznikly dva domy 

s pečovatelskou službou a dva bytové domy.

Rozlohou největší část bývalých kasáren dnes tvoří 

firemní budovy podnikatelů, kteří využili možnosti rekon-

strukce převážně prvorepublikových budov přízemních 

koníren. Tyto budovy se ukázaly jako ideální firemní ob-

jekty pro garážování, sklady, prodejny a provozovny. 

Koncová část území kasáren využívaná sovětskou ar-

mádou ke garážování těžké vojenské techniky (nákladní 

auta a tanky) byla dlouhodobě nevyužitelná s ohledem na 

ekologickou zátěž, zdevastované zpevněné plochy a ne-

použitelné zkorodované ocelové haly, které byly postupně 

demontovány a likvidovány.

Ekologická zátěž 4. 

Území kasáren bylo po dobu pobytu sovětských tan-

kových vojsk intenzívně devastováno a kontaminováno, 

a to především ropnými produkty. Ihned po odsunu vojsk 

byla zahájena rozsáhlá dekontaminace hrazená ze stát-

ních prostředků.

Lze jen spekulovat, zda použitá technologie bakterií 

likvidujících ropné produkty v kontaminované půdě byla 

dostatečně účinná.

Část zeminy v území byla odtěžena a nahrazena do-

vezenou zeminou.

 Aktéři revitalizace, záměr 5. 
revitalizace

Oblast bývalých kasáren se v roce 2005 stala pro měs-

to Frenštát pod Radhoštěm lokalitou, kde se za spoluprá-

ce Agentury pro regionální rozvoj Ostrava (ARR) začala 

tvořit koncepce regenerace – přípravy území pro vznik 

nové podnikatelské zóny.

 Průmyslová zóna před rekonstrukcí
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Regenerace zóny Martinská čtvrť ve Frenštátě pod Radhoštěm 

Moravskoslezský kraj začal prioritně podporovat pří-

pravu území bývalých opuštěných továrních a jiných areá-

lů v kraji a město Frenštát pod Radhoštěm na tuto skuteč-

nost reagovalo zahájením předprojektové přípravy lokality 

bývalých vojenských kasáren. 

Hlavními aktéry – partnery záměru revitalizace území 

– se tak stala pro Frenštát pod Radhoštěm Agentura pro 

regionální rozvoj Ostrava, agentura CzechInvest a Morav-

skoslezský kraj.

Realizace a proces financování6. 

Spolupráce s ARR vyústila v prosinci 2005, kdy byla 

městu Frenštát pod Radhoštěm poskytnuta finanční do-

tace z prostředků Moravskoslezského kraje na pořízení 

Přípravné a koncepční studie území. Studie umožnila ná-

sledné zapojení do Operačního programu Průmysl a pod-

nikání 2004-2006 (OPPP), programu Reality, pod názvem 

projektu „Regenerace zóny Martinská čtvrť Frenštát 
pod Radhoštěm“. Projekt řešící přípravu daného území 

a přivedení inženýrských sítí do zájmového území byl Mi-

nisterstvem průmyslu a obchodu ČR přijat a za pomoci 

ARR a CzechInvestu byl administrován ve třech stupních 

žádosti o poskytnutí podpory z OPPP.

Projekt tak prošel v letech 2005 a 2006 procesem 

hodnocení a přípravy projektové dokumentace a povolení 

stavby. Vlastní realizace stavby proběhla v průběhu roku 

2007 včetně kolaudace, žádosti o platbu a kontrolou po-

skytovatelem dotace.

 Rekonstrukce příjezdové komunikace

Stavba s rozpočtovým nákladem 14 910 000 Kč byla 

dle dotačních pravidel nejdříve profinancována městem 

Frenštát pod Radhoštěm a po provedené kontrole Cze-

chInvestu v listopadu 2007 očekáváme do tří měsíců 

úhradu celé dotace ve výši 11 726 000 Kč na účet města 

Frenštát pod Radhoštěm.

Celková výše dotace tak činí 79 % rozpočtových ná-

kladů.

Shrnutí pozitivních zkušeností7. 

Pro úspěšné ukončení projektu a dosažení konečných 

představ je nutný již jen poslední krok, a to najít vhod-

ného investora do nově vzniklé podnikatelské zóny. Další 

aktivity města Frenštát pod Radhoštěm tak budou v roce 

2008 směřovat ve spolupráci s ARR Ostrava k nabízení 

připravené zóny potenciálnímu investorovi k zástavbě.

 Příjezdová komunikace

Předpokládáme, že vzhledem k plošně relativně malé 

zóně (2,4 ha) upřednostníme jen jednoho zájemce, za 

maximum pokládáme umístění dvou investorů.

Lze očekávat, že s ohledem na blížící se termín do-

stavby automobilky Hyundai v Nošovicích bude, přede-

vším u menších subdodavatelů, o podnikatelskou zónu ve 

Frenštátě pod Radhoštěm zájem. Důvodem je především 

relativní blízkost automobilky a její dopravní dostupnost 

z Frenštátu pod Radhoštěm.

Již v roce 2007 byla zóna v rozestavěnosti navštívena 

zástupci firem UNI-S, spol.s r.o., dnes se sídlem v Púchově 

na Slovensku a BATZ CZECH, spol. s r.o. se sídlem ve Frýd-

lantě nad Ostravicí. Jedná se o nadnárodní společnosti 

vyrábějící komponenty v automobilovém průmyslu.

Hlavním pozitivem celého projektu je skutečnost, že 

došlo k revitalizaci významného území v katastru měs-

ta s přímou návazností na již fungující část průmyslové 

a podnikatelské zástavby města za, v převážné míře, in-

vestiční prostředky Evropského společenství a rozpočtu 

České republiky. Je faktem, že investice takového rozsahu 

z rozpočtu města by se neuskutečnila a území by zůstalo 

zdevastované v delším časovém horizontu.

Shrnutí negativních zkušeností8. 

Snad jediným, a to dosud těžce ovlivnitelným negati-

vem celého procesu, je trvající, relativně složitý proces ad-

ministrace projektu, mnohdy duplicitního dokladování dle 

daných dosavadních dotačních pravidel. Tato skutečnost 
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Regenerace zóny Martinská čtvrť ve Frenštátě pod Radhoštěm 

 Průmyslová zóna před rekonstrukcí

  Příjezdová komunikace do průmyslové 

zóny

 Příjezdová komunikace před rekonstrukcí

 Průmyslová zóna po rekonstrukci

může odradit potenciální žadatele o dotace především 

v menších obcích, kde nemají dostatečné zkušenosti s pří-

pravou a realizací takových projektů a nemají partnerskou 

pomoc odborných agentur a kraje. Je nezbytné rovněž 

zmínit, že za nerizikovou a přínosnou spolupráci a pomoc 

při administraci projektu pokládáme dle naší dlouhodobé 

zkušenosti především spolupráci s nekomerčními agentu-

rami typu Agentury pro regionální rozvoj, kde je zřizova-

telem kraj, a kde je zde záruka odbornosti, úplnosti infor-

mací a operativní spolupráce.

Zdroj použité fotodokumentace:  
archiv města Frenštát pod Radhoštěm
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Rekonstrukce kasáren ve Stříbře
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Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje
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Úvod, charakteristika objektu1. 

Město Stříbro leží cca 30 km západně od Plzně. Ve 

Stříbře žije zhruba 7 500 obyvatel a město je přirozeným 

centrem regionu s více než 13 000 obyvateli. Z hlediska 

významu je možné Stříbro charakterizovat jako jediné vý-

znamnější komplexně vybavené centrum osídlení v těsné 

blízkosti dálnice D5 v prostoru mezi západním koncem 

aglomerace města Plzně a hranicemi se SRN.

Areál bývalých kasáren má rozlohu cca 45 hektarů a je 

obdobou dalších velkých vojenských areálů, které vzni-

kaly při západní hranici republiky v době „studené vál-

ky“. V areálu se nachází 85 objektů různého charakteru 

i stavebního stavu. Na území kasáren byl zpracován nový 

územní plán, který řeší na tomto území městské funkce 

a plochy pro lehký průmysl. Areál lokality byl zařazen do 

studie „mapování brownfields v Plzeňském kraji“ v letech 

2006 až 2007 (zadavatelem byl CzechInvest společně 

s Plzeňským krajem) a postoupil až do poslední fáze stu-

die, kdy byl pro areál vypracován úvodní návrh programu 

budoucího využití.

 Letecký pohled na areál bývalých kasáren

Původní využití, poloha lokality 2. 

Areál sloužil, podobně jako další, pro ubytování voj-

ska a soustředění vojenské techniky od šedesátých let 20. 

století do roku 1989. V devadesátých letech byl význam 

areálu postupně zredukován a na konci roku 2005 jej ar-

máda ČR zcela opustila. Kasárna přímo navazují na město 

Stříbro na jeho západní straně, a to částí dříve určenou 

pro velení a ubytování vojska a jeho zázemí. Celý areál 

je rozdělen na dvě hlavní části: v zóně poblíž města bylo 

dříve umístěno velení a ubytování vojenské posádky, v od-

lehlejší části je umístěn bývalý autopark. Lokalita je inte-

grována do městské zástavby a je napojena i na městskou 

infrastrukturu. Zapojení areálu do funkcí města skýtá 

dobrou šanci pro budoucí obnovu, která bude vzhledem 

k rozloze území dlouhodobým procesem.

 Ortofotomapa areálu bývalých kasáren ve Stříbře

 Struktura vlastnictví, aktivita 3. 
vlastníků

Vlastnictví areálu přešlo dle zákona 174/2003 Sb. pří-

mo do majetku města Stříbra. Stříbro se stalo vlastníkem 

celé rozlohy bývalých kasáren s výjimkou několika dílčích 

objektů, které byly předmětem převodu před vlastní ma-

jetkovou transakcí s městem. Město bylo nuceno převzít 

smluvní závazky na pronájmy dílčích částí areálu, smluvně 

uzavřené Armádou ČR do konce roku 2005. 

Ekologická zátěž a jiná břemena4. 

Areál má obdobné zátěže jako podobná další území 

dříve obývaná armádou. Část areálu je zařazena mezi úze-

mí s výskytem ekologických zátěží, jedná se o místní konta-

minace půdy olejovými látkami v místě bývalého autopar-

ku. Kontaminace jsou evidovány v databázi SESEZ a byly již 

v době převodu areálu do majetku města průběžně sano-

vány; existuje předpoklad významnější kontaminace zemin 

popř. podzemních vod. Jiný specifický druh zátěže před-

stavují existující vojenské objekty, které z části nelze využít 

a budou muset v budoucnu podstoupit demolici. 

 Aktéři revitalizace, záměr 5. 
revitalizace 

Hlavním a jediným aktérem revitalizace je město, které 

v prostoru regenerovaných kasáren vidí klíčovou rozvojovou 

plochu na více než dalších deset let. Město se aktivně zasa-

dilo o rozběh aktivit přípravy regenerace po ustavení nové-

ho zastupitelstva na konci roku 2006. Stříbro v současnosti 

není pod tlakem, který by nutil vedení města řešit celkovou 

revitalizaci urgentně, spíše se jedná o kombinaci zájmu za-

chovat vhodné objekty pro budoucí využití, zejména pro 

zajištění občanské vybavenosti a možnosti bytové výstavby. 

Důležitým momentem je zájem o změnu image vojenské-

Rekonstrukce kasáren ve Stříbře
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Rekonstrukce kasáren ve Stříbře

ho areálu tak, aby se území stalo integrální součástí města, 

resp. jeho novým předměstím. Stříbro je i přes svou ome-

zenou velikost významným pracovištním regionem, podíl 

zaměstnanců vůči obyvatelům města je dokonce vyšší než 

v Plzni. Z tohoto důvodu má město zájem o rozvoj bydlení – 

v současnosti je registrován velký zájem jak o byty, tak o po-

zemky pro případnou výstavbu. Současně je i zájem o vy-

tvoření prostoru pro budoucí expanze podniků ve Stříbře. 

Zkušenosti z dalších měst srovnatelné velikosti v Plzeňském 

kraji ukazují, že rozvíjející se podniky, lokalizované v deva-

desátých letech 20. století, často narážejí na bariéry velikos-

ti původních lokalit. Možnost nabídky dostatečně velkých 

a vhodně obsloužených ploch je tak dobrou příležitostí pro 

města stabilizovat tyto podniky na svém území.

 Revitalizace a proces financování6. 

Prodleva od potvrzení opuštění armádní posádky do 

převzetí areálu od armády byla využita pro projednání bu-

doucího postupu nakládání s majetkem. Zadání pro měs-

to bylo poměrně náročné, protože vyžadovalo zpracování 

někdy i protichůdných požadavků:

 Rychlé využití objektů oproti koncepčnímu přístupu  »
při rozvoji areálu

 Využití existujících objektů nebo jejich demolice »
 Udržení celistvosti areálu nebo jeho rozdělení a prodej  »
individuálních částí

 Město v roli „developera“ či externí organizace pro  »
správu a rozvoj území

 Budova ubytovny vojska před rekonstrukcí

Výše uvedené parametry se staly předmětem projed-

návání odborných útvarů i vedení města. Významný podíl 

při projednávání mělo souběžné dokončování prací na 

studii „brownfields“, kdy důležitým vkladem do disku-

se bylo vytvoření úvodního návrhu nového využití areálu 

včetně specifikace nezbytných nákladů na revitalizaci ce-

lého území. Vhledem k tomu, že odborný odhad nákla-

dů na revitalizaci areálu dle studie převyšuje částku 300 

miliónů Kč, rozhodlo se město hledat další zdroje. Mezi 

ně patří potenciální využití veřejných programů i možnos-

ti hledání strategického privátního partnera, který městu 

pomůže zajistit dlouhodobý rozvoj areálu a jeho začlenění 

do struktury města jako jeho přirozené části městského 

území. Město proto na doporučení vypsalo soutěž na zís-

kání strategického partnera. Potenciální uchazeči byli vy-

zváni předložit na základě dříve zpracovaných studijních 

podkladů svůj návrh na přístup k řešení revitalizace z hle-

diska času, ekonomické výhodnosti pro město a způsobu 

dalšího nakládání s majetkem. 

Město si od spolupráce s privátním partnerem slibuje 

i možnost minimalizovat vlastní investiční náklady a záro-

veň získat expertní názor na proveditelnost rozvojového 

plánu pro lokalitu. Významnou roli pro výběr vhodného 

partnera sehrály i reference žadatele v podobných projek-

tech. Podmínkou soutěže dále bylo zachování možnosti 

města řešit dočasné využívání části prostor v kasárnách 

tak, aby bylo zamezeno chátrání majetku, a to formou 

časově limitovaných nájemních smluv.

 Kasárenský objekt před rekonstrukcí

V rámci tohoto výběrového řízení byl v říjnu 2007 

zastupitelstvem města schválen k dalšímu jednání návrh 

britské firmy Waystone, která během cca 18 měsíců před-

loží ve spolupráci s městem pro bývalá kasárna nový roz-

vojový plán. 

 Shrnutí pozitivních zkušeností 7. 
s realizací 

Pozitivním jevem je, že se město rozhodlo pro kon-

cepční přístup k rozvoji lokality, byť to bude znamenat 

delší dobu revitalizace. Současně je velmi cenné předse-

vzetí města změnit „kasárenský image“ lokality, což je vel-

mi náročné v situaci omezených finančních zdrojů. Dále 

je velmi motivující, že i území v malém městě může být 

předmětem zájmu privátních investorů - zájem komerč-

ních firem se totiž obvykle soustředí na větší města, v pod-

mínkách Plzeňského kraje především město Plzeň a území 

v bezprostředním okolí dálnice D5 (logistické areály).
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Rekonstrukce kasáren ve Stříbře

 Shrnutí negativních zkušeností 8. 
s realizací

Negativní zkušeností je absence metodiky spolupráce 

veřejného a komerčního sektoru - současná znalost pro-

cesu „public-private partnership“ je velmi nízká a propra-

cování vhodného modelu zabralo množství času při pří-

pravě projektu. Další negativní zkušeností je nízký počet 

developerů, kteří jsou schopni a ochotni řešit multifunkční 

rozvojové území – četnější poptávka byla ze strany mono-

tematicky zaměřených developerských firem, orientova-

ných ať již na logistiku nebo obchodní plochy, případně 

pouze na řešení dílčích projektů bydlení.

Souhrnně však lze konstatovat, že celkové vyznění 

projektu je doposud pozitivní. Více zkušeností bude k dis-

pozici v průběhu zpracování rozvojového plánu pro území 

kasáren, což bude možné v letech 2008–2009.

Zdroj použité fotodokumentace:  
archiv města Stříbra, 
archiv RRA Plzeňského kraje

 Návrh funkčního 

rozvržení sektorů bývalého 

areálu kasáren ve Stříbře
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Areál bývalých městských jatek  
na ulici Masná v Brně

František Dobeš
Brněnské komunikace a. s.
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Areál bývalých městských jatek na ulici Masná v Brně

Úvod, charakteristika lokality 1. 

Brněnská městská jatka byla vybudována již před více 

než sto lety, na konci 19. století, jako součást průmyslo-

vé zóny v jižní části města. Areál byl situován na pravém 

břehu řeky Svitavy na nezastavěných plochách za městem 

podél nově vznikající ulice Masná.

Později byly dobudovávány i další objekty masné-

ho průmyslu na protější straně ulice Masná, mimo jiné 

i Fuchsova Masná burza.

Původní využití, poloha lokality2. 

Areál bývalých městských jatek, kterého se uvedená 

regenerace brownfieldu týká, byl funkční ještě v polovině 

devadesátých let minulého století. Nachází se mezi ulicí 

Masnou, nábřežím Svitavy a železničním viaduktem za 

ulicí Hladíkovou. Součástí areálu je také dnes již veřejná 

komunikace, ulice Porážka.

Původní urbanistická koncepce území je patrná 

i dnes. Po odstranění rozsáhlých dodatečně realizovaných 

přístaveb a nástaveb, je opět dobře čitelná. Architektura 

a urbanismus území odpovídá historizujícímu pojetí, uží-

vanému poměrně často pro dobové průmyslové a tech-

nické stavby.

Areál je typický výraznou středovou osou, dříve lemo-

vanou stromořadím, podél které jsou jednotlivé objekty 

orientovány. Část tohoto stromořadí byla po provedené 

revitalizaci opět vysázena. Původní budovy byly postaveny 

jako symetrické haly s fasádami vyznačujícími se zdobný-

mi detaily, jež jsou provedeny ve dvou barvách lícového 

zdiva a v omítkách. Starší část zástavby představuje pů-

vodní hlavní výrobní komplex podél ulice Masná a budovy 

administrativního rázu podél ulice Porážka. 

 Ulice Porážka, rok 2000

Z doby pozdější pocházejí objekty ve východní části 

areálu, podél nábřeží Svitavy. Jedná se především o nejvý-

raznější objekt celého areálu - velkou halu tržnice, která je 

zajímavá zejména výškově členěným prostorem a ocelo-

vou nosnou konstrukcí střechy, která je prosvětlena velký-

mi prosklenými světlíky. Součástí areálu byla rovněž - dnes 

již z velké části odstraněná - železniční vlečka napojená na 

stávající železniční trať Brno – Přerov. 

 Interiér tržnice, rok 1998

Hlavní výrobní komplex tvořil objekt zastřešeného prů-

běžného průjezdu, ke kterému z jedné strany přiléhají pravi-

delně dělené budovy bývalých chladíren podél ulice Masná. 

Z druhé strany jsou do objektu kolmo napojeny výrob-

ní třílodní a pětilodní haly, jež jsou orientovány dovnitř are-

álu a dopravně napojeny na vnitro-areálové komunikace. 

Původně zdobné fasády z dvoubarevného lícového 

zdiva byly však pozdějšími vestavbami a úpravami částeč-

ně znehodnoceny.

 Vnější pohled na budovu tržnice, rok 1998

 Struktura vlastnictví, aktivita 3. 
vlastníků

V průběhu 20. století si postupná, mnohdy necitlivá 

modernizace provozu jatek vynutila značný objem rekon-

strukcí v areálu, který byl díky těmto dodatečným přístav-

bám zahušťován až na hranici únosnosti. Původní koncept 

areálu se ve spleti účelových dostaveb, nástaveb, vestaveb 
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i novostaveb zcela rozmělnil. Stejně tak si výstavba vleč-

ky na nábřeží Svitavy vyžádala demolice některých budov 

a dokonce odbourání východní stěny velké haly tržnice. 

Areál byl postupně obestavěn ostatními průmyslovými 

podniky (Mrazírny, Škrobárny) a ulice Masná se stala uza-

vřenou vnitro-areálovou komunikací. Celý komplex byl 

izolovaný a stál zcela stranou zájmu.

V 90. letech byla po neúspěšné privatizaci činnost 

masného průmyslu v Brně zastavena. Areál bývalých 

městských jatek byl nejdříve pronajímán jako skladiště 

zboží vietnamských obchodníků, bez zajištění jakékoliv 

technické údržby budov i přilehlých ploch. Nefunkčními 

se staly rozvody veškerých technických sítí jak v podzemí, 

tak i na povrchu, docházelo k havarijním situacím a své-

volnému rozebírání staveb a kabelových rozvodů. 

 Sklad barev, 1998

Postupně byl areál zcela opuštěn. Po několika letech 

chátrání a devastace je areál - po rozhodnutí samospráv-

ných orgánů města, do jehož vlastnictví byly pozemky 

včetně budov převedeny - předán městské akciové spo-

lečnosti Brněnské komunikace, a to pro účely přesunutí 

provozu zimní a letní údržby, který byl do té doby v cent-

rální části města na ulici Renneská třída.

Ekologická zátěž a jiná břemena 4. 

Při přestavbě areálu byly nalezeny chemické látky 

sloužící k zajištění chladírenských provozů a původních 

výrobních procesů, které zde zůstaly bez kontroly. Zcela 

nefunkční byly kanalizační stoky a jímky zanesené množ-

stvím živočišných tuků a neznámých látek.

 Aktéři revitalizace, záměr 5. 
revitalizace

Rokem 1998 byla zahájena postupná revitalizace 

a konverze území. Za výrazného přispění nového vlastní-

ka – společnosti Brněnské komunikace a. s. a projektan-

ta, kterým byla Ing. arch. Barbora Jenčková, je realizován 

záměr dát areálu novou funkci a přitom obnovit a doplnit 

původní urbanistický záměr.

Tento směr vývoje v zásadě ctí původní koncept a po-

třebnou funkční náplň rozmisťuje do stávajících budov 

dle prostorových možností, které poskytují. Objekty jsou 

upravovány zejména po stránce vnitřních dispozic - zpra-

vidla dochází k odstranění veškerých dodatečných vesta-

veb vždy tak, aby po zásahu zůstal patrný původní systém 

celého areálu. 

 Budova 42 před demolicí, rok 2001

Realizace a proces financování 6. 

Postupně je obnovována původní středová osa areálu. 

Po odbourání pozdějších, nepůvodních přístaveb a násta-

veb jsou opět odhalovány původní objekty, prozatím s ne 

vždy ukončenou úpravou vnějších plášťů a fasád. Tento 

stav je způsoben skutečností, že část budov lze po od-

stranění přístaveb vrátit do původního stavu, u části je 

však poškození nevratné a pro takové musí být hledán 

v prostoru areálu nový výraz.

Haly původních stájí, porážek, manipulací a chladíren 

jsou přestavovány na skladové haly posypového materiálu 

(soli, písku a drti) pro zimní údržbu městských komunika-

cí. Původní velká tržnice je využívána jako garáže „sypa-

čů“, další objekty jako sklady mobilní techniky pro letní 

údržbu, prostory pro výrobu a opravu svislého a vodorov-

ného dopravního značení.

 Administrativní budova, rok 2002
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Areál bývalých městských jatek na ulici Masná v Brně

Budovy původních kanceláří, služebních bytů a zdra-

votního střediska jsou přebudovány pro účely administra-

tivy podniku, šaten pro zaměstnance a dispečink poho-

tovostní služby a zimní údržby. Nová úprava a struktura 

venkovních komunikačních ploch poskytuje prostory po-

třebné pro manipulaci s těžkou technikou, venkovní od-

stavné a parkovací plochy i volná úložiště recyklovatel-

ného materiálu a také možnost pro neopomenutelnou 

obnovu původních stromořadí a zatravněných ploch.

 Solné haly, rok 2001

Využívání areálu bylo zahájeno začátkem roku 1999 

kolaudací opravené „velké tržnice“ a původní administra-

tivní budovy. Postupně byly v druhé polovině roku 2000 

zřízeny prostory pro sklady posypového materiálu, šatny 

a sociální zařízení pro zaměstnance. V roce 2001 další 

sklady a dílny pro správu komunikací a v roce 2002 gará-

žová stání pro mobilní techniku. Další hala pro ukládání 

posypové soli pak byla vytvořena v roce 2003 z původ-

ních zcela nefunkčních prostor, dříve využívaných mas-

nou výrobou. Ke skladům posypového materiálu na zimní 

údržbu brněnských komunikací byly následně v roce 2004 

vybudovány mechanické násypníky s dopravními pásy ří-

zené centrálním pultem pro zabezpečení rychlého a ope-

rativního výjezdu vozidel zimní údržby a také neveřejná 

stanice pohonných hmot.

V roce 2004 došlo k rekonstrukci administrativních 

a skladových prostor v budovách na ulici Porážka. Součás-

tí těchto prací byla i obnova fasád – očištění původního 

lícového zdiva pískováním, čímž objekty získaly po téměř 

100 letech svoji dřívější podobu.

 Rekonstrukce komunikací, rok 2001

Shrnutí pozitivních zkušeností 7. 

Je třeba ocenit přístup nového majitele a uživatele 

areálu, který při rekonstrukci a opravách staveb pro poža-

dovaný účel respektuje hodnotu původních objektů i přes 

to, že opravy nebyly vždy jednoduché. Nutno také zdů-

raznit výraznou pomoc statutárního města Brna, které se 

podílelo na financování oprav areálu i přístup pracovníků 

památkové péče Magistrátu města Brna a stavebního úřa-

du městské části Brno-Jih, kteří postupné kroky vedoucí 

k revitalizaci brownfieldu podporovali.

Revitalizace brněnských jatek je příkladem náhrady 

jednoho způsobu průmyslového využití jiným, méně in-

tenzivním. Nejedná se o typickou regeneraci brownfieldu 

pro účely bydlení, občanské vybavenosti nebo služeb. 

Zásadní je změna postoje k hodnotě areálu jako tako-

vého, s vědomím historické i architektonické ceny původ-

ních staveb a jejich účelného využití pro současné potřeby 

města Brna. 

Shrnutí negativních zkušeností8. 

Značná devastace objektů a přilehlých ploch, atypické 

stavební prvky, vlhkost nosných konstrukcí, špatná statika 

staveb a velké poškození stávajících inženýrských sítí mělo 

velký dopad na finanční stránku a náročnost stavebních 

prací.
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Areál bývalých městských jatek na ulici Masná v Brně

 Ulice Porážka, rok 2007

 Interiér tržnice, rok 2007

 Vnější pohled na budovu tržnice, rok 2007

 Sklad barev po rekonstrukci, rok 1999
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Areál bývalých městských jatek na ulici Masná v Brně

 Parkoviště na místě budovy 42, rok 2007

 Administrativní budova, rok 2003

 Rekonstruované budovy solných hal, rok 2007

 Rekonstrukce komunikací v areálu, rok 2003

Zdroj použité fotodokumentace:  
archiv Brněnských komunikací a. s., 
archiv Ing. arch. Barbory Jenčkové, 
archiv RRAJM 
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Polyfunkční objekt na Pálavském náměstí, 
sídliště Vinohrady – dostavba rozestavěného 
nákupního střediska

Ing. arch. Marcela Drkošová
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
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Polyfunkční objekt na Pálavském náměstí, sídliště Vinohrady

Úvod, charakteristika lokality 1. 

Popisovaným předmětem je původně rozestavěný ob-

jekt nákupního střediska v centru městské části Brno-Vi-

nohrady, který po komplexní přestavbě a dostavbě slouží 

pro bydlení a komerčně-kulturní účely obyvatelům sídliště. 

Jeho výstavba byla zahájena za zcela odlišné ekonomické 

situace, než je dnes. 

 Rozestavěné nákupní středisko

Nedostavěný objekt ponechaný po dlouhou dobu 

svému osudu patřil mezi lokality brownfieldů, které své-

mu účelu nikdy sloužit nezačaly, protože zůstaly torzem 

doby svého zrodu. 

Dnes dostavěný, kvalitně fungující polyfunkční ob-

jekt tvoří uzavřený vícepodlažní komplex se 106 byty 

uprostřed sídliště Vinohrady. Jeho západní šestipodlažní 

část je orientována do prostorného, parkově upravené-

ho náměstí, v přízemí má situované obchody s restaura-

cí a v dalších podlažích byty s atraktivním výhledem na 

město.

 Západní strana po dostavbě

Z této strany je situováno parkoviště a zastávky měst-

ské hromadné dopravy. Z východní strany je ve 2. nad-

zemním podlaží kulturní společenský sál, který je přes 

zastřešenou lávku přímo propojen s obchodním komple-

xem Pálavanka.

 Jižní strana polyfunkčního objektu

Komerční využití je umístěno v přízemí po obvodu 

uzavřeného komplexu mimo jižní strany, kde jsou vjezdy 

do hromadných garáží a zásobovací vjezd supermarketu. 

V hromadných garážích je 97 uzavřených parkovacích 

boxů, které jsou pronajaty členům Bytového družstva Vino-

hrady – spoluvlastníka domu. Pro návštěvníky komerčních 

prostor je k dispozici 24 parkovacích míst v objektu a podél 

objektu je situováno celkem 53 parkovacích stání.

Původní využití, poloha lokality2. 

Minulost nákupního střediska byla započata v roce 

1989 před změnou politické situace v České republice, 

kdy jeho výstavbu zahájil tehdejší Národní výbor města 

Brna. Dvoupodlažní nákupní středisko zůstalo torzem 

v hrubé stavbě a velice brzy se stalo sídlem bezdomovců 

a dalších podivných existencí. 

Polyfunkční objekt se nachází severovýchodně od 

centra města v centrální zóně sídliště Vinohrady vysta-

věného v 80. letech 20 století, kde nyní bydlí kolem 15 

tisíc obyvatel. 

Rovinatý pozemek s objektem na Pálavském náměstí 

č.p. 4387 o rozloze 6 800 m2 je ze tří stran obklopen 

blokovými a bodovými vysokopodlažními bytovými domy. 

Nedaleko jihovýchodním směrem je sídlo radnice městské 

části. Spojení s centrem města trvající přibližně 20 minut 

je zajišťováno autobusovými a trolejbusovými linkami.

 Pálavské náměstí
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 Struktura vlastnictví, aktivita 3. 
vlastníků

Během mnoha let objekt prošel složitou majetkopráv-

ní cestou a vlastnictvím několika majitelů. Po roce 1989 

se jeho vlastníkem stala Česká republika, zastoupená 

Okresním úřadem Brno-město, který v roce 1992 uzavřel 

kupní smlouvu na prodej objektu s firmou ZIRO, spol.s r.o. 

Tato společnost však ve stanoveném termínu nezaplatila 

kupní cenu a město Brno (právní nástupce Okresního úřa-

du) v roce 1993 od smlouvy odstoupilo. Tímto došlo ke 

zrušení smlouvy a vlastnické právo přešlo na město Brno. 

I přesto však společnost ZIRO v roce 1994 objekt proda-

la společnosti BONIT FINANCE s.r.o. Soudní žalobou se 

město Brno domáhalo svého vlastnického práva a v roce 

1997 se na základě rozsudku vlastníkem objektu stalo. 

Společnost BONIT FINANCE však podala odvolání. V listo-

padu roku 2000 došlo mezi městem Brnem a společností 

BONIT FINANCE k uzavření dohody o narovnání v zájmu 

ukončení dlouhotrvajících soudních problémů a hlavně 

s ohledem na zhoršující se technický stav objektu. Výsled-

kem této dohody bylo zapsání města Brna jako vlastníka 

do katastru nemovitostí. Následně byl objekt včetně po-

zemku předán do správy městské části Brno-Vinohrady. 

Dnes je polyfunkční komplex ve vlastnictví 10 vlast-

níků, dle informací přístupných v katastru nemovitostí 

Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Největ-

ším vlastníkem je Bytové družstvo Vinohrady, které vlastní 

garážové boxy a dále je také společně s městem Brnem 

spoluvlastníkem 78 bytů. Z celkem 106 bytů je 8 v sou-

kromém vlastnictví. Ostatních 20 vlastní město Brno, kte-

ré má dále spoluvlastnický podíl na kulturním sálu. Vlast-

níkem nebytových prostorů v 1. nadzemním podlaží je 

firma PRELAX s.r.o.

Ekologická zátěž a jiná břemena 4. 

Rozestavěné torzo hrubé stavby s komplikovanou 

vlastnickou strukturou bylo 12 let velkým problémem 

městské části. Potenciálním zdrojem nebezpečí byl jeho 

havarijní stavebně technický stav. Žádné ekozátěže zde 

nebyly, protože objekt svému účelu nikdy sloužit nezačal 

a byl rozestavěn na volné ploše (tzv. zelené louce).

 Aktéři revitalizace, záměr 5. 
revitalizace

Hlavním iniciátorem změny k lepšímu byla v tom-

to případě městská část, která začátkem roku 2001 po 

ukončení dlouhotrvajících soudních sporů stála před zá-

sadním úkolem, co nejdříve objekt ve špatném technic-

kém stavu změnit.

Nastala doba hledání nejvhodnější náplně, zvažování 

reálnosti možné přestavby, jednání s potenciálními part-

nery a v neposlední řadě zajištění potřebných financí na 

uskutečnění vytyčených cílů. 

Významným mezníkem v přípravě projektu dostavby 

bylo uzavření smlouvy mezi Městskou částí Brno-Vinohra-

dy a soukromou společností KOMFORT a. s. v říjnu 2001 

na prodej ideálního dílu o velikosti 49 % rozestavěného 

objektu.

Následně byla vyhlášena veřejná soutěž na dostavbu 

rozestavěného objektu.

Městská část na základě jasných představ o budou-

cím využití objektu oslovila několik potenciálních zájem-

ců o spolupodílení se na této dostavbě. Úkolem zájemců 

bylo navrhnout dostavbu a způsob využití objektu. V této 

poptávce byla jako nejlepší vyhodnocena studie Ing. arch. 

Brandštetra, který dostavbou navrhl polyfunkční komplex 

převážně pro obytný účel doplněný o komerčně-kulturní 

využití. Následně byla s architektem uzavřena smlouva na 

zpracování projektové dokumentace pro stavební povole-

ní a vypracování veřejné obchodní soutěže na výběr do-

davatele stavby. 

Soutěž byla vyhlášena v červenci 2002 spoluvlastní-

ky rozestavěného objektu, kterým bylo statutární město 

Brno, zastoupené Městskou částí Brno-Vinohrady, společ-

ně s firmou KOMFORT a. s. Na základě vyhodnocení sou-

těže se dodavatelem stavby z nabídky tří uchazečů stala 

firma KOMFORT a. s. 

Realizace a proces financování 6. 

Dnem nabytí právní moci stavebního povolení,  

tj. 12. 11. 2002, byla započata dlouho očekávaná dostav-

ba rozestavěného objektu. 

Zastavěná plocha komplexu 4 732 m2 má celkem 

14 352 m2 podlažních ploch, kde pro bydlení slouží 6 747 

m2 a pro komerční účely 3 827 m2. Komplex nabídl k pro-

nájmu a prodeji celkem 106 bytů situovaných nad ko-

merčním patrem, které jsou převážně dvoupokojové (43 

bytů). Dále je zde 40 bytů jednopokojových, 19 třípoko-

jových a 6 bytů čtyřpokojových. Část bytů je orientována 

do polouzavřeného zastřešeného atria. 

 Pohled do atria

Polyfunkční objekt na Pálavském náměstí, sídliště Vinohrady
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Městská část pro své potřeby využívá kulturní a spole-

čenský sál ve druhém nadzemním podlaží, který je ve sprá-

vě zařízení Městské části – Kulturní, vzdělávací a informační 

centrum. Kapacita sálu je cca 100 míst a se svým zázemím 

zaujímá 435 m2. Různým kroužkům sál slouží třikrát týd-

ně. Jedenkrát za dva měsíce zde bývají koncerty nebo zde 

probíhají různé tématické výstavy. Uskutečňují se zde dět-

ské besídky, školení, schůze a jiné jednorázové akce jako je 

např. Den Vinohrad, košt vín, Mikulášská besídka, atd.

 Východní strana se vstupem do společenského sálu

Obyvatelé komplexu a ostatní návštěvníci mohou 

v komplexu využívat celé řady dalších služeb. Sídlí zde su-

permarket, pobočka banky, lékárna, restaurace a mnoho 

drobných obchodů s různým sortimentem zboží. 

Dostavba objektu, částečně financovaná ze zdrojů 

města Brna, byla dokončena v únoru 2005 nákladem 225 

milionů korun. Podíl veřejných financí na celkové investici 

byl 29% a z toho národní prostředky činily 14 %. 

Shrnutí pozitivních zkušeností 7. 

Velký dík patří především vedení městské části a zá-

stupcům vedení města Brna, kteří se odhodlali torzu najít 

nové znovuvyužití, a úspěšně zvládli, společně se spoluin-

vestorem, realizaci této přestavby. Nejdůležitějším poziti-

vem je to, že nakonec, po vleklých dvanácti letech, se mu 

dostalo konečné podoby a proměnilo se ve fungující mul-

tifunkční stavbu sloužící převážně obyvatelům sídliště. 

Díky této revitalizaci má město Brno praktický příklad, 

že lze vhodně využít i takovou stavbu, u které již dnes ne-

jsou patrny žádné stopy původního torza hrubé stavby. 

Významným přínosem je také to, že široká nabídka 

služeb vytvořila v sídlišti 37 nových pracovních míst. 

Shrnutí negativních zkušeností8. 

Z pohledu místní samosprávy jako hlavního aktéra této 

revitalizace nejsou vnímány žádné zásadní negativní zkuše-

nosti. 

Polyfunkční objekt na Pálavském náměstí, sídliště Vinohrady

 Pohledy před dostavbou

 Pohledy před dostavbou

 Rozestavěné nákupní středisko

Zdroj použité fotodokumentace: 
archiv města Brna, OÚPR, archiv MČ Brno-Vinohrady
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na polyfunkční centrum služeb

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
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Revitalizace staré sladovny v Černé Hoře na polyfunkční centrum služeb

Úvod, charakteristika lokality  1. 

Pivovar Černá Hora je významným podnikatelským 

subjektem s nepřetržitou tradicí od roku 1530. Vaření 

piva je od počátku úzce svázáno s veřejným děním v regi-

onu, společnost se intenzivně účastnila veřejného života, 

a přispívala tak k identifikaci obyvatel s pivovarem a zpět-

ně s regionem. 

Panský pivovar v Černé Hoře byl v 16. století ve vlast-

nictví pánů Černohorských z Boskovic se sídlem na zámku 

v Černé Hoře. Historický objekt sladovny, který je před-

mětem projektu, pochází ze 17. století, kdy pivovar po 

událostech na Bílé hoře přešel do majetku rodu Liechten-

steinů a byl celkově rekonstruován.

Jednotlivé objekty pivovaru byly postupně několikrát 

modernizovány s uchováním všech historických staveb-

ních prvků a vybavovány novými technologiemi, které 

umožní udržet kvalitu a konkurenceschopnost výrobního 

programu i do budoucna. S tím souvisí postupné opuštění 

technologie tradiční přípravy sladu, která příliš zatěžovala 

nákladovou položku výroby, a možnost využití uvolněné-

ho objektu pro jiné účely.

Původní využití, poloha lokality2. 

Obec Černá Hora se nachází 25 km severně od města 

Brna v přírodně rozmanité krajině Adamovské vrchoviny. 

Z hlediska dopravní dostupnosti má lokalita velmi příz-

nivou polohu, obec se nachází na významné silnici I/43 

Brno – Svitavy využívané v relaci jižní Morava – východní 

Čechy. Podnikatelská aktivita v tomto území není příliš vy-

soká, tato část okresu byla spíše zásobárnou pracovních 

sil pro průmyslové provozy v Blansku, Brně a na okrese 

Brno-venkov. Přestože přírodní předpoklady pro cestovní 

ruch jsou velmi příznivé, není tato oblast  turisty doposud 

objevená. Přitom nedaleký Moravský kras navštíví ročně 

desetitisíce návštěvníků.

  Letecký pohled na areál pivovaru v Černé Hoře

V tomto prostředí je provoz černohorského pivovaru 

se 120 zaměstnanci významným stabilizujícím faktorem, 

který ovlivňuje celkovou atraktivitu obce pro bydlení ale 

i udržení dalších podnikatelských aktivit, a tím také znač-

ně přispívá ke stabilizaci venkovského obyvatelstva. 

Areál pivovaru se nachází v prostoru hlavního čtverco-

vého náměstí, které tvoří  přirozené centrum obce. Jed-

nou ze stran náměstí je právě průčelí historického objektu 

staré sladovny. Samotný objekt sladovny v době před re-

konstrukcí již nesloužil v převážné míře původním úče-

lům. Stavby byly původně postaveny jako hospodářské 

stáje, chlévy, dílny, sklady a garáže. 

  Dvůr pivovaru před rekonstrukcí

 Struktura vlastnictví, aktivita 3. 
vlastníků

Významným bodem v historii projektu byla privatizace 

pivovaru Černá Hora na akciovou společnost Pivovar Čer-

ná Hora, a. s. v roce 1996. Nově vzniklý subjekt o dva roky 

později rozjel rozsáhlý modernizační program výrobních 

technologií a zároveň se začal významně angažovat i na 

poli kulturně-společenském a úzce spolupracovat s obce-

mi v mikroregionu. Mezi veřejností je nejvíce známá tzv. 

„pivní pouť“, která se koná vždy koncem září, jejíž prů-

měrná návštěvnost se pohybuje okolo 20 tisíc lidí. V rámci 

pivní pouti probíhá řada kulturních a sportovních aktivit 

a tradiční jarmark. Mimoto je areál místem konání pravi-

delných cyklistických závodů vysoké profesionální úrovně 

a tradičních pivovarských plesů. Všechny tyto aktivity zís-

kávají na všeobecné popularitě, jež se projevuje vzrůstají-

cím zájmem a počtem návštěvníků. S tím souvisí absence 

odpovídajícího zázemí pro návštěvníky těchto akcí a zvy-

šující se poptávka po možnosti uspořádání společenských 

akcí v atraktivním prostředí pivovaru. A protože se vedení 

společnosti angažuje i v aktivitách Českého svazu malých 

nezávislých pivovarů, byl tento projekt navržen jako pilot-

ní v rámci výstavby tzv. pivních cest v ČR.

Všechny tyto důvody vyústily v záměr citlivě rekon-

struovat objekt staré sladovny tak, aby poskytl nové, 

důstojnější zázemí návštěvníkům pivovaru i obce, nabídl 

možnost kulturního a společenského vyžití a přitom se-

známil návštěvníky s historickým vývojem pivovaru i ce-

lého regionu.
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Revitalizace staré sladovny v Černé Hoře na polyfunkční centrum služeb

Ekologická zátěž a jiná břemena 4. 

Lokalita není exponována ekologickými zátěžemi 

a nebylo nutné provádět žádné environmentální asanace. 

Projekt rovněž nebyl realizován v území se zvýšenou citli-

vostí či zranitelností ve vztahu k životnímu prostředí, tak-

že neovlivnil a neohrozil územní systémy ekologické sta-

bility (ÚSES) ani území chráněná podle zákona O ochraně 

přírody a krajiny.

 Aktéři revitalizace, záměr 5. 
revitalizace

Iniciátorem revitalizačního projektu byl předkladatel 

projektu a vlastník objektu sladovny Pivovar Černá Hora, 

a. s. – současně i investor v průběhu realizace projektu. 

Polyfunkční centrum služeb bylo koncipováno jako oddě-

lené hospodářské středisko pivovaru Černá Hora, a. s. se 

širokou nabídkou atraktivních služeb. Jeho činnost s pivo-

varem úzce souvisí, protože jedním z nabízených produktů 

je i prohlídka pivovaru, seznámení s historií a ochutnávka 

výrobků. Z velké části tedy staví na atraktivním tématu 

pivovarnictví. Kromě toho však nabízí další služby, jež do-

posud v regionu nejsou provozovány. Hlavním záměrem 

investora bylo maximálně zhodnotit možnosti využití sta-

rého historicky cenného hospodářského objektu pro pod-

nikatelské aktivity, které přinesou prospěch obci a mikro-

regionu ve formě stabilizace a zvýšení počtu pracovních 

míst prostřednictvím zvýšené návštěvnosti.

Výsledkem revitalizace je polyfunkční centrum s cel-

kovou kapacitou až 500 osob (200 pro vnitřní a 300 pro 

vnější prostory objektů), které nabízí návštěvníkům násle-

dující služby: turistické informační centrum, exkurzi do 

provozu pivovaru, expozici historie, restauraci s barem, 

bowling, fitness, saunu a letní podium s promítacím zaří-

zením a ozvučením. Projekt předpokládal vznik 10 nových 

pracovních příležitostí v uvedených pracovních oblastech.   

   Nádvoří dnešního polyfunkčního centra

Nabídka služeb je orientována na dvě základní cílové 

skupiny zákazníků. Jednak na místního zákazníka, domácí 

obyvatelstvo, u kterého se předpokládá častější návštěva 

a využití jeho služeb, ovšem se značnou citlivostí na výši 

ceny služeb. A jednak na „přespolního“ zákazníka, který 

sice nebude využívat služeb v takové míře, avšak je schopen 

ocenit nabízený nadstandard a specifické prostředí, a je tak 

zásadním přínosem pro rozvoj cestovního ruchu a obecně 

i pro rozvoj podnikatelské činnosti v mikroregionu.

   Celkový pohled na restaurovanou historickou  

budovu, rok 2002

Realizace a proces financování 6. 

Projekt byl realizován plně v souladu s přijatou stra-

tegií rozvoje mikroregionu Černá Hora za podpory všech 

jeho členských obcí, jež jsou také partnery projektu. 

Celá akce dostala podporu veřejné správy na úrovni 

obcí i kraje a dokonce byla podpořena i na mezinárod-

ní úrovni asociací IART (Mezinárodní asociace expertů 

pro venkovskou turistiku). Navíc byla pilotním projektem 

v rámci zmíněného projektu pivních cest. 

Projektová dokumentace pro stavební povolení byla vy-

dána v březnu 2002, tj. v roce zahájení revitalizace. Z hle-

diska schválené územně plánovací dokumentace nebyla 

tato stavba v rozporu se schváleným funkčním vymeze-

ním ploch. Projekt byl financován v úvodní fázi investorem 

v plné výši 19 842 tis. Kč s následnou dotací z programu 

SAPARD, opatření 2.2 Rozvoj a diverzifiakce hospodář-

ských činností zajišťující rozmanitost aktivit a alternativní 

zdroje příjmů. Ta byla poskytnuta v roce 2003 po splnění 

podmínek k vyplacení dotace ve výši 9 921 tis Kč. Investor 

si pro pokrytí zbylých 50 % nákladů zvolil možnost úvěro-

vého financování. Mimo této částky bylo nutné vynaložit 

ještě 320 tis. Kč na projektovou přípravu a dokumentace 

žádosti do programu SAPARD, dalším výdajem bylo při-

bližně 350 tis. Kč na zahájení provozu a rozjezd. 

Rekonstrukce proběhla v rozsahu stávajícího objektu 

a vyžádala si z hlediska prováděných prací běžné náklady 

na dodávky materiálů a energií, rozpočtové náklady na 

zařízení staveniště činily zhruba 332 tis Kč.  
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 Objekt staré sladovny, březen 2002

Vlastní stavební práce znamenaly vybourání a odstra-

nění celého objektu dílen spolu s přilehlým přístavkem. 

U hlavního objektu sladovny byla odstraněna betonová 

rampa a podélný přístřešek včetně železobetonové nosné 

konstrukce. Dalšími zásadními zásahy bylo kompletní sne-

sení původních střešních konstrukcí nad garážemi a skla-

dy, vyztužení obvodového nosného zdiva a vydláždění 

plochy nádvoří kamennou dlažbou z žulových kostek. 

Stropní konstrukce byly z velké části zachovány a došlo 

pouze k výměně v nově vzniklé restauraci, kde byl na-

vržen trámový strop s viditelnými trámy. Veškeré objekty 

(kromě východního, kterým je stávající kancelář skladní-

ků) dostaly nové zastřešení.        

Samotná realizace projektu proběhla v průběhu pod-

zimu 2002 až jara 2003, takže zhruba rok od podání žá-

dosti mohla být činnost centra zahájena.

Shrnutí pozitivních zkušeností 7. 

Díky programu SAPARD bylo možné revitalizovat ne-

využívaný průmyslový objekt v centrální části obce, při-

spět tak ke zvýšení kvality obytného prostředí a zároveň 

zvýšit význam cestovního ruchu. Městys Černá Hora se 

díky aktivitám pivovaru stal dnes již tradičním místem akcí 

přitahujících návštěvníky ze širokého okolí. Zkušenost 

s realizací projektu se spoluúčastí zdrojů EU přiměly vlast-

níka ucházet se o dotace i z dalších programů. 

Shrnutí negativních zkušeností8. 

Za negativní zkušenost lze považovat nejistotu a mě-

nící se podmínky při ukončování projektu související s tím, 

že projekt probíhal v rámci prvního kola programu a ani 

implementační orgány neměly v té době praktické zku-

šenosti. 

Z hlediska vlastní realizace projektu došlo k překročení 

plánovaných nákladů v důsledku podcenění připravenosti 

rozpočtu a kvůli posunu realizace projektu v čase a tím 

i špatně odhadnutých cen stavebních prací.

Revitalizace staré sladovny v Černé Hoře na polyfunkční centrum služeb

  Společenská akce Aprýles v areálu zrekon-

struované sladovny pivovaru v Černé Hoře

 Nádvoří dnešního polyfunkčního centra

 Návrh nádvoří

Zdroj použité fotodokumentace: 
archiv RRAJM
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