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ANOTACE 

Předložena disertační práce je zaměřena na problematiku zámeckých brownfields, 

které jsou lokalizovány v Moravskoslezském kraji. Teoretická část zhodnocuje 

dosavadní poznatky o řešené problematice brownfields a popisuje situaci v České 

republice. Další část práce dává krátký historický exkurz do historie vlastnictví 

zámků, především po druhé světové válce, tyto věci jsou výchozím bodem pro 

současný stav zámeckých areálů v České republice.  

Jsou vysloveny hypotézy o existujících závislostech mezi některými aspekty 

regenerace brownfields, tyto hypotézy se opírají o obecně přijímané teze. 

Praktická část práce je rozdělena na dvě části.  

První část se zabývá popisem u vybraných zámeckých areálů v MSK a přináší 

obecný návrh eliminace vzniklých problémů. Tyto návrhy vychází z obecných 

poznatků o brownfields a z poznatků z konkrétních brownfields lokalit, které byly 

během práce sledovány.  Na příkladech překážek u vybraných zámeckých areálů, 

byly stanoveny doporučení pro vlastníky obdobných budov, které mohou sloužit jako 

návod vyvarování se téže chyb.  

Druhá část se zabývá testováním vyslovených hypotéz, tzn. platnosti všeobecných 

přijímaných tezí v souvislosti s regenerací brownfields. Pro testování jsou použity 

statistické metody, konkrétně metoda Spearmanova koeficientu pořadové korelace. 

Závěr práce je souhrnem výsledků testování zkoumaných předpokládaných 

existujících závislostí u zámeckých brownfields, včetně souhrnného doporučení, 

která vyplývají z konkrétních výsledků zkoumaných překážek u šesti zámeckých 

objektů. 

 

Klíčová slova:  

zámecké brownfields, kulturní památka, regenerace, statistická analýza 

(Spearmanův koeficient pořadové korelace), testování hypotéz  

 

 



Procesní a ekonomické aspekty regenerace zámeckých brownfields v MS kraji        Daniela Vojkovská 

2016 9 
 

ABSTRACT 

Presented PhD thesis is focused on the issues of castle brownfields, which are 

located in the Moravian-Silesian. The theoretical part assesses the current 

knowledge about how to resolve the issue of brownfields and describes the situation 

in the Czech Republic. Another section gives a brief historical excursion into the 

history of ownership of the locks, especially after World War II, these things are the 

starting point for the current state of the castle complex in the Czech Republic. 

They are declare the hypothesis about existing dependencies between some aspects 

of brownfield regeneration, these hypotheses are based on generally accepted 

proposition. 

The practical part is divided into two parts. 

The first part describes the castle in selected areas in the Moravian-Silesian and 

gives a general proposal to eliminate problems that arise. These proposals based on 

general knowledge of brownfields and knowledge of the specific brownfield sites that 

were monitored during work. On the examples of barriers in selected areas of the 

castle, were set recommendations for the owners of similar buildings that can serve 

as a instruction to avoid the same mistakes. 

The second part deals with the testing of hypotheses expressed, ie. of general 

propositions received in connection with the recovery browfields. For testing are used 

statistical methods, specifically the method of Spearman's rank correlation 

coefficient. 

The conclusion is a summary of the results of testing surveyed anticipated 

dependence on existing brownfields castle, including the general recommendations 

resulting from specific outcomes examined barriers in six castles. 

Key words:  

castle brownfields, cultural heritage, regeneration, statistical analysis (Spearman's 

rank correlation coefficient), testing of hypothesis    

http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=Moravian-Silesian
http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=Moravian-Silesian
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1. ÚVOD 

Brownfields představují fenomén současnosti. Vycházejí z procesu restrukturalizace 

a ekonomických změn ekonomik. Na existenci brownfields a na proces jejich 

regenerace lze pohlížet z mnoha hledisek. Důležitá jsou bezpochyby hlediska 

ekologická a ekonomická, která, s celou řadou hledisek dalších (jako jsou např. 

hlediska estetická, bezpečnostní atd.) úzce souvisí. 

V polovině let osmdesátých dochází i v českém prostředí ke strukturálním změnám 

v průmyslové skladbě. Objevují se prázdné budovy, někdy i komplexy budov, které 

mnohdy čekají na demolici. Významnou se stává problematika „industriálu“, který je 

součástí památkové péče a ve svých důsledcích zasahuje do života společnosti ve 

smyslu ekonomickém, sociálním i psychologickém.  

Nejedná se vždy jen o pozůstatky průmyslové činnosti, ale často tyto opuštěné 

objekty souvisí s celkovou změnou ve společnosti. Velmi specifické jsou pak areály 

zámků a jimi podobných objektů, které po mnoha let sloužily k různým účelům, 

například jako skladiště, nemocnice, sociální ústavy apod. Aktuálním se stává 

konverze a nové využití těchto staveb, které již přestaly sloužit svému původnímu 

účelu (nějakému účelu), jako jediná cesta, jak zabránit jejich úplné likvidaci. Ale 

otevírají se současně i nové problémy. Brownfields sebou přinášejí, celou řadu 

negativ neekonomických, ale především ekonomických, ale také řadu příležitostí, kdy 

následná konverze nabízí unikátní možnost netradičního využití v tradičních 

prostorách. Lokality brownfields tedy skýtají značný potenciál dalšího rozvoje a jejich 

realizace má pozitivní sociální a ekonomický dopad na danou oblast (obce, města) 

přestože je jejich příprava časově a finančně náročná. Brownfields pro nás 

představují ekonomický rozvoj, podnikatelskou aktivitu a příležitost, kterou je potřeba 

využít. Z hlediska historické stopy se může jednat o zdroj paměti národa, kulturní a 

architektonické dědictví, které by se mělo zachovat a rekonstruovat. Důvod k 

zachování a ochrany památkového fondu je nesporně jeho všudypřítomné působení 

na člověka.   
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Dizertační práce je proto zaměřena na tyto typy brownfields (zámecké  

brownfields), mající pozitivní vliv na: 

• zachování památky, na kulturní vývoj a historií místa, 

• proces nápravy škod, 

• bývalé chátrající objekty mající nové využití, 

• podobu a budoucnost obcí a měst, 

• historickou zástavbu městského jádra, 

• zlepšení architektonického a estetického vzhledu místa, 

• lidé, začínají mít vztah ke starším budovám a snahu napomoci k jejich regeneraci 

a tím je zachovat, 

• vhodné místo pro život, 

• lokální ekonomický rozvoj a pozitivní vliv na okolí, 

• přilákání pozornosti turistů a návštěvníků, 

• odstranění sociální segregace, 

• odstranění negativního stigmatu místa (nový obraz místa), 

• zvýšení zaměstnanosti. 
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2. PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Tato kapitola je zaměřena obecně na problematiku brownfields. Postupně je 

v kapitole popsán jejich vznik, je zde zmíněna problematika definic. Stručně jsou 

uvedeny typy brownfields, včetně charakteristiky brownfields, se zaměřením na 

charakteristiku zámeckých brownfields, které jsou primárním brownfields pro tuto 

práci. Kapitola se krátce zabývá problematikou opětovného využití brownfields. 

Jelikož se sledované lokality nacházejí v městech a obcích podkapitola se zaměřuje 

na brownfields z pohledu municipalit. S tím také souvisí další část, a to regenerace 

brownfields a účast občanů.  

Jedna z podkapitol je věnována ekonomickým aspektům regenerace.  

2.1.  Vznik lokalit brownfields  

Jak uvádí Klusáček, P. et al., (2011) dynamické změny a přechod z centrálně 

plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství zanechaly v zemích střední a východní 

Evropy extrémně velkou zátěž ve formě opuštěných, zanedbaných a nevyužívaných 

ploch a objektů, navíc se zmenšenou schopností jejich trhu navrátit tento majetek 

zpět do jiného efektivního využití (Ferber, U. et al., 2006). V zemích, jako Česká 

republika, Slovensko, východní Německo nebo Polsko, se brownfields objevovaly 

jako očekávaný výsledek průmyslové nebo jiné restrukturalizace po pádu socialismu 

(Bergatt Jackson, J. a Hermann, 2007). Po roce 2000, trendy spojené s rostoucí 

globalizací a europeizace měly obrovský dopad na další modifikace tradičních 

ekonomických činností (Klusáček, P. et al., 2011).  

2.2.  Definice lokalit typu brownfields 

Definice brownfields není v současné době jednotná. V době vzniku těchto lokalit     

(v západní Evropě na počátku 70. let, se především jednalo o bývalé průmyslové 

areály) byl termín spojen především s obnovou měst (Frantál, B. et al., 2013 aj.). Jak 

dále uvádí Frantál, B. et al., (2013), stejně uvádí např. Oliver et al., (2005), 

brownfields byly některými samosprávami přísně definovány jako městské částí a 

budovy. Později, vnímání lokalit brownfields překročilo městský prostor, a zaměřilo se 

i na venkovské oblasti. Zatímco některé orgány státní správy používaly termín velmi 

univerzálně a pružně – označovaly za brownfields všechny (post) průmyslové, 
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zemědělské, obchodní, vojenské, dopravní, skladovací, prostory pro bydlení, sport a 

další – jiní považovali za brownfields výhradně průmyslové památky (např. Frantál, B. 

et al., 2013 aj.), další skládky nebo čerpací stanice (jak uvádí ve svém mezinárodním 

srovnání definic Jankových – Kirschner, V., 2005). Země jako USA, Rumunsko, Itálie 

se při definování brownfields zaměřovaly výhradně na lokality s ekologickou zátěží 

(znečištěná nebo kontaminovaná území).  

V České republice je pojem brownfields definován většinou v souvislosti se 

zaměřením jak jednotlivých projektů nebo metodik, strategií příp. dotačních titulů. 

Jednou z nich je i definice uváděná v dokumentu Národní strategie regenerace 

brownfields, který byl přijat vládou ČR v roce 2008. 

„BROWNFIELD je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně 

využívaná, zanedbaná a muže být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek 

průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze 

vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace“ (CzechInvest, 

2008).  

Často je v souvislosti s brownfields na národní i mezinárodní úrovni zmiňována 

definice networku CABERNET1 (Concerted Action on Brownfield and Economic 

Regeneration Network). Tato organizace definovala brownfields jako pozemky a 

nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji původní funkci a využití, 

jsou opuštěné či málo využité. Často mají nebo se předpokládá, že mají ekologickou 

zátěž a mají zdevastované výrobní i jiné budovy. Pro jejich budoucí využití je nutná 

intervence (Nathanail, P., et al., 2007).  

2.3.  Některé charakteristiky brownfields 

Ve své práci se opírám o charakteristiky, které byly zpracovány v rámci národního 

projektu ve Velké Británii, který se nazýval National Brownfield Sites Project (NBSP), 

a měl za cíl prověřit bývalé průmyslové areály a řešit např. dostupnost souvisejících 

informací, záležitosti týkající se sanace a rozvoje brownfields atd.  

 

                                            
1
 Organizace CABERNET je evropská síť odborníků podporovaná Evropskou komisí, které se zabývá 

problematikou brownfields. 
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Graf č. 2.1:  Charakteristiky určující definici brownfields ve Velké Británii, dle NBSP [Jankových-

Kirschner, 2005] 

 

Charakteristiky brownfields jsou rozděleny na ty, jejichž přítomnost je nutná vždy a 

na ty, které se vyskytovat vždy nemusí, viz graf č. 2.1 (Jankových – Kirschner, V., 

2005). 
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2.3.1. Jednotlivé charakteristiky, které jsou pro brownfields typické se 

zaměřením na zámecké brownfields 

Brownfields ve městě a krajině 

Tuto charakteristiku splňují i cílové brownfields této dizertační práce, tj. zámecké 

brownfields. Zámecké brownfields bývají součástí území municipalit, ale vyskytují se i 

na místech, jako jsou extravilány obcí a měst.  

Brownfields dříve využívané 

Dříve využívané zámecké brownfields ztratily svou původní funkci ve své historii 

několikrát. Nejvýznamnější změna nastala v souvislosti s převodem jejich obytného 

prostoru do prostor skladovacích, zemědělských atd. (blíže se tomuto tématu věnuje 

podkapitola č. 2.5. „Typy brownfields podle jejich předchozího využití“). Zámecké 

brownfields, které jsou především cílem této práce, jsou právě objekty, které již po 

mnoho let neplnily svou primární funkci (rezidenční místo – oblast), ale ztratily i své 

další následné funkce. 

Pozemky i budovy 

Zámecké brownfields jsou charakteristické právě tím, že kromě objektu samotného 

zámku, bývají součástí zámeckých areálů další budovy, které patří k celému 

zámeckému komplexu.  Tento prostor je většinou obklopen rozsáhlými pozemky 

(bývalé nebo současné parky).  

V současnosti jsou tyto lokality nevyužívané  

Jak již bylo zmíněno u charakteristiky „Brownfields dříve využívané“, jedná se o 

objekty, které neslouží svému původnímu účelu, a pokud jsou využívané, tak se 

většinou jedná o využití částečné (viz podkapitola 2.3.1. „Jednotlivé charakteristiky, 

které jsou pro brownfields typické se zaměřením na zámecké brownfields“). 

Částečně využívaný brownfields  

Jak již bylo uvedeno v předchozí charakteristice „V současnosti jsou tyto lokality 

nevyužívané“, jedná se o objekty, které jsou většinou částečně využívané. 
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Brownfields prokazatelně kontaminovaný 

V zámeckých areálech lze pouze předpokládat možnost výskytu ekologických zátěží 

v případě, že se jedná o kontaminaci z dílen nebo garáží zemědělských strojů, dále 

pak skladů nebo silážních jam apod., avšak kontaminovaný pozemek není jejich 

charakteristickou vlastností. Objekty postavené na těchto pozemcích se nepoužívaly 

pro průmyslovou výrobu. 

Opuštěné brownfields 

Opuštěné objekty nemají vlastníka. Pro zámecké objekty je obecně 

charakterizováno, že řada z nich je ve vlastnictví státu. V rámci dizertační práce byla 

vypracována tabulka č. 4.2 Souhrnný přehled počtu zámků v jednotlivých územích 

okresů Moravskoslezského kraje (podrobněji kapitola č. 4. „Teoretická část - 

zámecké brownfields v Moravskoslezském kraji“). Existují i příklady zámků, které byly 

v rámci restituce vráceny původním majitelům, ti po čase přestali objekty spravovat a 

využívat, budovy začaly chátrat a následně se staly opět majetkem státu            

(např. zámek Potštejn – http://www.potstejn.com/historie/zamek.html).     

Zchátralý 

Havarijní stav byl charakteristický pro všechny cílové zámecké brownfields. Objekty 

byly na spadnutí a některé byly odkázány k demolici (více kapitola č. 6. „Zámecké 

objekty použité k evaluaci hypotéz v rámci dizertační práce“).   

Pozemek s rizikem kontaminace 

Jak je popsáno v charakteristice „Brownfields prokazatelně kontaminovaný“, objekty, 

resp. pozemky, mohou vykazovat kontaminaci díky jejich využití v minulosti a lze 

předpokládat výskyt ekologické zátěže. 

Zelený pás 

Zámecké objekty jsou charakterizovány výskytem parků, popř. stromořadím, 

nacházejících se v bezprostřední blízkosti těchto areálů. I tato vegetace prochází 

v některých případech zásadní revitalizací. Tyto „zelené pásy“ obklopující zámky 

mohou tvořit mentální hranici mezi nimi a jejím okolím. Vlastníci objektů pak mnohdy 

řeší tuto vzniklou mentální nepropustnost radikálními úpravami.  
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2.4. Problematika opětovného využití brownfields  

Problematika regenerace brownfields vybízí ke koncepčnější a systematičtější 

podpoře v souvislosti se stále intenzivním trendem zastavování volných ploch v 

krajině (Martinát, S. et al., 2014). Díky rostoucímu počtu různých projektů a 

výzkumných platforem podporovaných Evropskou komisí (EK) nebo národním 

systémem grantů je v posledních desetiletí patrný rostoucí zájem politiků v 

záležitostech regenerace brownfields (viz přehled Zpráva o činnosti, produktů a 

nástrojů vyvinutých předchozí brownfields projektů dle Frantál, B. et al., (2013), 

stejně tak uvádí ve své práci Tolle, et al., (2009). Problematika znovu užití 

brownfields se stala součástí agendy udržitelného rozvoje měst a regionů a ve své 

širší souvislosti je spojována s principy kompaktního města, (Bergatt Jackson, J., 

2004) které doporučují zahušťování městské zástavby uvnitř v současnosti již 

zastavěného území. Toho lze dosáhnout různými způsoby a jednou z alternativ je 

i opětovné využití brownfields. Znovu užití brownfields nejen posiluje vitalitu a 

efektivnost městských center, ale také přispívá k tlaku na omezení využití 

zemědělských pozemků na okraji měst. Efektivní, ekonomické a udržitelné užívání 

pozemků také přímo podporuje národní konkurenceschopnost. Udržitelné užívání 

pozemků, udržitelné urbanistické předpisy, udržitelná urbanistická politika, udržitelný 

environmentální, ekonomický a kulturní rozvoj se dotýkají problému znovu užívání 

brownfields (Ferber, U. et al., 2006).  

Problém týkající se brownfields se tedy začíná stále intenzivněji řešit, ale potenciální 

řešitelé (kraje, města, investoři, developeři, vlastníci pozemků) se potýkají s 

bariérami zabraňujícími jejich znovuvyužití (Gremlica, T. et al., 2003).  

2.5. Typy brownfields podle jejich předchozího využití 

Ferber, U. et al., (2006) uvádí, že na konci 80. let minulého století většina odvětví 

průmyslu středoevropských zemí se rychle stala neschopna konkurovat svou 

efektivností a produkty, které byly nabízeny. Řada průmyslových podniků zanikla. 

Jejich uživatelé je následně opustili, ale budovy nadále chátraly (Bým, P., 2004). 

Fyzická degradace těchto ploch byla často provázena změnou vlastnických vztahů. 

Složitost vlastnických vztahů k nemovitostem odradila nové aktivity a investice do 

těchto ploch. Tento proces vyústil do velkého množství průmyslových brownfields 

(Ferber, U. et al., 2006).  
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Ferber, U. et al., (2006), shodně jako Bým, P., (2004) navíc uvádí, že brownfields 

nejsou jen městským problémem. K post-průmyslovým brownfields vznikaly 

brownfields z důvodu demilitarizace: mnoha obcím přibyly prázdné nebo 

nevyužívané rozsáhlé základny, kasárny, letiště, hangáry, bunkry atp. Rostl také 

počet brownfields drážních, jejichž plochy se často nachází přímo ve středech obcí 

(Bergatt Jackson J., 2004 nebo Jankových – Kirschner, V., 2005). Brownfields 

nacházející se ve venkovských oblastech jsou budovy, které většinou vznikaly 

v období procesu kolektivizace zemědělství (bývalá zemědělská družstva, státní 

statky, silážní jámy apod., (Bergatt Jackson, J., 2004 nebo Bým, P., 2004). Jak dále 

popisuje Bým, P., (2004), specifickými brownfields vyskytujících se na venkově jsou 

bývalé kulturní domy postavené v období socialismu, pro které obce dnes stěží 

nacházejí využití. Dále se objevují opuštěné objekty (na některých místech již 

úspěšně rekonstruované, viz obrázek č. 2.1), dříve využívané pro vzdělávání, 

zdravotnictví, popř. pro sport a kulturní činnost (nákupní střediska, nemocnice, 

věznice, školy, kina, dále pak letní kina, hřiště, stadiony apod.). Podinvestované a 

zchátralé obytné bloky se označují jako rezidenční brownfields (Bergatt Jackson, 

J., 2004, stejně jak popisuje Ferber, U. et al., 2006). 

 

Obrázek č. 2.1: Bývalý zámek, nyní mateřská škola, v obci Raškovice [foto D.Vojkovská]  
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Mimo tyto brownfields lze zahrnout do zmíněné kategorie rezidenčních brownfields, 

historické brownfields, tj. hrady a zámky. V České republice je poměrně velké 

množství míst, která jsou takto postižena i přesto, že se v minulosti jednalo o velmi 

významná místa. 

Jejich společným jmenovatelem je problematické využití v 21. století. Ve chvíli, kdy 

se objekty stávají majetkem municipalit (města, obce) znamenají tyto stavby zátěž. 

Jsou nákladné na zabezpečení, údržbu a návratnost případných investic je značně 

nejistá. Přesto se mohou stát symbolem obce, magnetem pro turisty, ale 

i výdělečným podnikem.  

Jde o to, jakým způsobem se rozhodne danou stavbu využít. Jednou z podmínek pro 

regeneraci každého brownfields jsou vyřešené majetkoprávní vztahy. Fejfar, V., 

(2009), uvádí, že řada těchto staveb má nevyjasněnou vlastnickou minulost, uvízla 

v restitučních sítích nebo její majitelé žijí v zahraničí, popř. nejeví o budovy zájem.  

Zcela zásadní otázka, kterou obce musí řešit je, zda využít objekt čistě ke komerčním 

účelům, či nikoli a navázat na spojení se společenským projektem. 

Otázky, které je třeba si klást: 

 Jak bude objekt „nově“ koncipován?  

 Jak bude zachována jeho historická hodnota?  

 Jaký bude rozsah investic a jaká jejich návratnost?  

 

Rozhodovacím kritériem, nejen pro tento typ brownfields je, že musí být pamatováno 

(Fejfar, V., 2009) na provozní náročnost takového objektu a možnost jeho 

udržitelnosti v případě, že se rozhodne pro nekomerční využití.  

2.6.  Vybrané strategické úkoly týkající se regenerace brownfields  

Zástupci veřejné správy a jiných subjektů zabývajících se územním rozvojem na 

různých hierarchických úrovních (státní správa, regionální samospráva, místní 

samosprávy atd.), věnují (nebo by se měli věnovat) zvláštní pozornost následujícím 

strategickým úkolům týkající se brownfields pokud mají zájem dle Martinát, S. et al., 

(2014) aby se jejich stav zlepšil: 
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• Inventarizace 

• Stanovení priorit 

• Marketing 

Inventarizace – Nezbytným krokem, který musí předcházet úvahám o prostorových 

souvislostech předpokladů vzniku a také regeneraci brownfields, je vybudování 

databáze (evidence těchto ploch v území) (Martinát, S. et al., 2014). Mapování, 

identifikace, analýzy a registrace existujících brownfields v územně samosprávních 

celcích (kraje, okresy, města). Seznamy či registry zjištěných ploch by měly být ve 

formě databáze (se základním popisem dat), informační listy s podrobnějšími 

informacemi o místech (rozloha, vlastnictví, dřívější využití) a probíhající etapy 

regenerace a budoucího využití a/nebo informační systémy GIS (mapy s kódovanými 

místy a dalšími informacemi, Frantál, B. et al., 2013).  Takovéto databáze existují již 

dneska, ale nejsou mezi sebou věcně, ani prostředím ve kterém jsou evidovány, 

kompatibilní (softwarově). 

Stanovení priorit – (Frantál, B. et al., 2013) Hodnocení a klasifikace brownfields 

podle jejich sanačního potenciálu, rizika pro životní prostředí nebo jiných kritérií, 

pomáhají, při přidělování zdrojů (finanční prostředky, čas a energie), těm brownfields, 

které jsou vyhodnoceny jako nejvíce kritické, naléhavé nebo ziskové k obnově. 

Doleželová, L. et al., (2014), stejně tak Vojvodíková, B., (2005), uvádí klasifikaci 

brownfields, tedy jejich třídění do kategorií, jako další krok, který musí být 

zaveden pro jejich identifikaci, popis a zmapování. Podle Doleželová, L. et al., (2014) 

nebo také Sayah, S. M., (2002) je třeba dále zdůraznit, že klasifikace obecně je do 

značné míry teoretickým a koncepčním úkolem. Třídění brownfields do kategorie by 

mělo mít zásadní vliv na výběr regenerační strategie a koncepce. Bylo vyvinuto 

několik klasifikačních systémů v rámci výzkumných studií, a to jak v České republice, 

(např. Frantál, B. et al., 2013), tak v mnoho ostatních zemí v rámci Evropské unie 

(jak popisuje Doleželová, L. et al., 2014 nebo  Schädler, S., 2012), nebo mimo 

Evropu (jak dále uvádí Doleželová, L. et al., 2014 nebo Chrysochoou, M., 2012). 

Některé z těchto klasifikací pracují s více ekonomickými ukazateli (Doleželová, L. et 

al., 2014 nebo Bartke, S., 2011), jiné se více orientují na technické a environmentální 

aspekty (Doleželová, L. et al., 2014, stejně tak uvádí Schädler, S., 2012). Různé 

přístupy jdou také použít, pokud se taková klasifikace provádí na místní, regionální či 
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dokonce národní úrovni (Doleželová, L. et al., 2014, podobně tak uvádí De Sousa, C. 

A. 2003). 

GIS metody (Doleželová, L. et al., 2014 nebo shodně popisuje Sun, W., Jones, B., 

2013), tam, kde je rozsah a umístění brownfields považováno za nejdůležitější faktor 

(Klusáček, P., et al., 2013), jsou velmi užitečné pro rozvoj klasifikace brownfields a 

pro modelování vlivu brownfields na okolí. Takové klasifikace nabízejí podporu 

rozhodovacích pravomocí identifikovat jednotlivé brownfields nebo skupiny 

brownfields, které stojí za to být rekonstruovány (Čiháková Aguilar, S., 2009) nebo by 

mohly rovněž sloužit jako základ pro strukturální pomoc ekonomicky slabým 

regionům (Doleželová, L. et al., 2014, shodně uvádí Tvrdoň, M. et al., 2012). 

Marketing – aplikace informací z databází pro marketingový výběr 

(upřednostňovaných) brownfields, získávání dotací, hledání potencionálních 

soukromých investorů nebo veřejných dotací (např. strukturální fondy EU), 

propagování příkladů úspěšné regenerace („nejlepší příklady") na podporu 

regeneračních procesů (Frantál, B. et al., 2013).  

2.7.  Procesy úspěšné regenerace brownfields 

Podle Frantál, B. et al., (2013), téměř jakýkoliv projekt regenerace brownfields – 

zejména v místech s velkou koncentrací brownfields – je úspěch. Avšak úspěch 

může být hodnocen z různých pohledů (podle regionu, skupiny zúčastněných stran, 

atd.) a měřen různými ukazateli (Frantál, B., et al., 2013; stejně uvádí Rall, Haase, 

2011 aj.). Podle Frantál, B. et al., (2013) nebo Doick et al. (2009), úspěch při 

regeneraci brownfields byl obecně popsán jako ekonomický přínos nebo jako obnova 

infrastruktury, rozvoje založeného na vybíraných daních, hospodářský rozvoj a okolí 

revitalizace (Frantál, B., et al. 2013, stejně tak uvádí Amekudzi, Fomunung, 2004). 

Dále Frantál, B., et al. (2013) nebo Doick et al., (2009) zdůrazňují, že je důležité 

uplatňovat koncept udržitelnosti (včetně ekonomického, sociálního a 

environmentálního kritéria) hodnocení projektů. Problematika úspěchu je ještě 

složitější tím, že úspěšná regenerace by mohla být velmi rychle vyměněna (zejména 

v podmínkách tržního hospodářství) neúspěšným rozvojem (např. Frantál, B., et al. 

2013 nebo Dixon, 2007). 
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Je třeba zdůraznit, že regenerace brownfields přináší celou řadu ekonomických, 

sociálních a environmentálních benefitů. V oblasti ekonomické se především jedná 

o uchování a tvorbu nových pracovních míst, zvýšení konkurenceschopnosti regionu, 

zvýšení daňové základny a následně i příjmů do municipálních rozpočtů.  

V sociální oblasti zvyšuje revitalizace brownfields kvalitu života v postižených 

lokalitách, omezuje negativní migraci, odstraňuje hrozby pro zdraví a bezpečnost 

obyvatel a vytváří cenově přístupné bydlení.  

Z hlediska vlivu na životní prostředí regenerace brownfields omezuje nutnost 

budování nových rozvojových ploch na okrajích měst, tedy potlačuje jev zvaný urban 

sprawl2, obnovuje stav životního prostředí v oblasti, zlepšuje kvalitu ovzduší a 

podzemních vod a přispívá ke snižování imisí skleníkových plynů v městských 

oblastech v důsledku redukce kongescí a dopravy mezi jednotlivými monofunkčními 

oblastmi města. 

Není možné říci, a priori, které z obecných, lokální nebo místně-specifických 

parametrů, je nejdůležitější k regeneračním procesům. Tabulka č. 2.1 popisuje 

strukturu (s dalšími makroekonomickými faktory – geografické, historické, politické a 

ekonomické – působící na vyšší hierarchické úrovni, např. globální ekonomické 

trendy, politické procesy a regulační akty na úrovni Evropské unie atd.), kde jsou dílčí 

parametry příbuzné a vzájemně se ovlivňují. 

  

                                            
2
 Urban sprawl lze přeložit do češtiny jako negativní plošné a živelné rozrůstání města (Rydvalová, P., 

Žižka, M., 2006). 
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Tabulka č. 2.1: Prostorové měřítko faktorů úspěchu [Frantál, B. et al., 2013] 

Prostorová 

úroveň 
Parametry Charakteristika 

Makro 

úroveň 

Obecné 

parametry 

Obecné faktory jsou spojeny s politickým, ekonomickým a sociálním 

klimatem zemí nebo širších regionů. Patří mezi ně: legislativní nástroje 

týkající se národních a regionálních rozvojových politik, strategií 

územního plánování; ekonomické nástroje, včetně udělení grantů, 

úvěrová dostupnost bank, dotace, daňové úlevy, přímé zahraniční 

investice; řídicí nástroje regenerace, včetně dostupnosti informací, 

databáze, nástroje, vzdělávání, a politicko-institucionální praktiky, atd. 

Meso 

úroveň 

Místní 

parametry 

Místní faktory jsou charakteristikou a atributem místa (oblasti), kde se 

specifický brownfield nachází. Pro různé prostorové úrovně by to mohla 

být obec, kraj nebo region. Každý konkrétní faktor (nebo měřitelný 

ukazatel) je relevantní v různých prostorových úrovních v závislosti na 

dostupnosti údajů. Mohou zahrnovat geografickou polohu v rámci regionu, 

dopravní spojení, socio-demografické struktury místního obyvatelstva, 

hospodářský potenciál, míru nezaměstnanosti a obchodní aktivity, sociální 

kapitál, a také "měkké faktory", jako je místní politické vedení, zapojení 

obce, atd. 

Mikro 

úroveň 

Místně 

specifické 

parametry 

Tyto faktory jsou spojeny s konkrétními brownfields. Ty jsou typicky 

reprezentovány dle velikosti pozemku, předchozího užívání, počtem 

budov a staveb, kvalitou půdy a rozsahem kontaminace, dostupností 

infrastruktury, vlastnictví/vlastnických vztahů, aktuálních cen nemovitostí, 

očekávané demolice, sanační náklady, atd. 

 

Jak uvádí Frantál, B. et al., (2013), obecně platí, že problém definovat "regeneraci" 

má také prostorové a časové aspekty. První z nich je spojen s otázkou, zda 

brownfield lze považovat za (úspěšně) regenerovaný, když je jen část (například 

několik budov) místa rekonstruována, zatímco zbytek zůstane opuštěn. Další dilema 

nastane, když místo bylo nově použito a vytváří ekonomický zisk, ale bez předchozí 

intervence (sanace, rekonstrukce: například v případě prázdných budov, které jsou 

používány jako prozatímní úložné prostory). Časové hledisko je spojeno s otázkou, 

jaká doba by měla uplynout mezi předchozím využitím a novým využitím místa, aby 

se stalo brownfield, a neprobíhal jen neustálý rozvoj. Tento aspekt je zohledněn 
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v rámci výzkumu viz kapitola č. 9. „Výsledky testování zkoumaných hypotéz 

předpokládaných existujících závislostí hodnocených v rámci dizertační práce“. Ve 

smyslu předchozí otázky, brownfields mohou být rozděleny do 5 kategorií: (i) nově 

využité po kompletní (nebo téměř úplné) regeneraci, (ii) nově využité bez 

významných změn regenerace, (iii) ve fázi regenerace, (iv) připravena pro nový 

rozvoj (po demolici, sanaci), (v) opuštěné, (viz podrobnější kategorizace uplatňována 

v Libereckém kraji (2012)).  

2.8.  Klíčové faktory regenerace brownfields 

V této podkapitole jsou popsány významné faktory, které ovlivňují úspěšnou, popř. 

neúspěšnou regeneraci brownfields. Pořadí, v jakém jsou tyto faktory uvedeny, 

nevystihuje jejich důležitost.   

Pro potenciální developery (municipality) mají význam informace o dostupné 

technické infrastruktuře nacházející se na ploše brownfields a především v jejím 

okolí, jak v pozitivním, tak v negativním slova smyslu. 

Pro budoucí využití brownfields je nutno vzít v úvahu jejich dopravní napojení na 

různé typy dopravy. 

Dalším faktorem jsou omezení pro výstavbu v technickém slova smyslu vyplývající 

často z předchozích terénních úprav. 

Dalším významným faktorem je doba nevyužívání (vazba u vybraných zámeckých 

brownfields je popsána v podkapitole č. 9.1. „Délka chátrání objektu v závislosti na 

délce následné regenerace“ a v podkapitole č. 9.2. „Délka chátrání objektu v 

závislosti na nákladech následné regenerace“) neboť lze předpokládat s jistou mírou 

zobecnění, že dlouho nevyužívané, především objekty, jsou méně atraktivní pro 

potenciální investory než objekty opuštěné teprve v nedávné minulosti. 

V rámci různých výzkumů byly jako jejich dílčí části sledovány vazby mezi výskytem 

brownfields a existencí hospodářsky slabých oblastí. Celá tato práce je řešena 

v oblasti, kterou lze popsat jako hospodářsky slabá nebo strukturálně postižená. 

Za pravděpodobně nejvýznamnější, s nejmenší možností ovlivnění, je faktor lokace. 

A to jak ve vlastní struktuře města, tak především ve vazbě na póly růstu. V 

hospodářsky slabých oblastech se jeví státní intervence jako nezbytná, neboť 
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potenciální poptávka po brownfields je v nich tak nízká, že neumožní eliminovat 

stávající, a o to spíše budoucí nabídku brownfields.  

Jak uvádí Kraft, J., (2005), při rozhodování se o přístupu k řešení problému 

brownfields lze proto doporučit (zástupcům veřejné správy) selektivnost vycházející z 

rozdělení teritoria České republiky na hospodářsky slabé a hospodářsky silné oblasti. 

Lze předpokládat, že ale i v hospodářsky silných mikroregionech zůstane určitý počet 

brownfields, o níž nebudou mít investoři zájem, např. z důvodu ekologické zátěže, 

(Rydvalová P., Žižka M., 2006).  

Dle Frantál, B. et al., (2013), výsledky z různých výzkumů ukazují, že regenerované 

brownfields se mnohem častěji nachází v obcích s vyšším rozvojovým potenciálem, 

který je reprezentován zejména mírou lokální podnikatelské aktivity, periferností 

(blízkostí k regionálnímu centru a napojením na hlavní silniční síť) a kvalitou lokální 

infrastruktury. Také se potvrdilo, že velikost brownfields, jejich předchozí industriální 

využití a existence kontaminace, nepředstavují rozhodující bariéry, pokud se 

nachází v atraktivní lokalitě a nemají komplikované vlastnické vztahy. Dle Rydvalová 

P., Žižka M., (2006), zkušenosti ukazují, že překážkou využití brownfields často není 

ani tak nezájem investorů o tyto lokality, ale spíše je chybějící přehled o existujících a 

využitelných brownfields.  

2.9.  Naznačení potenciálu brownfield v místním kontextu 

Neřešené brownfields odrazují investory, snižují hodnotu okolního majetku a působí 

další pokles bezprostředního okolí. Dle Ferber, U. et al., (2006), lze předpokládat, že 

skutečným řešitelem problémů s objekty brownfields jsou samotní vlastníci 

brownfields. Vlastníci brownfields a jejich postoj k znovu užití jejich objektů a 

pozemků mohou být závislí na stimulech k novému využití.  

Proto je nezbytné, aby komunity, města a jejich samospráva hráli aktivní roli v:  

• identifikaci brownfields, 

• zmírnění účinků brownfields, 

• v poradenství a podpoře vlastníků, kteří se chtějí zabývat svými brownfields, 

• aktivnější podpora znovu užití brownfields, 

• aktivnější činnost k plánování využití a užití pozemků, 

• veřejná propagace projektů brownfields, 
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• ochrana před vznikem nových brownfields.  

Jak uvádí ve svém článku Frantál, B. et al. (2013), faktor rozvojového potenciálu 

lokality je velmi důležitý pro otázku regenerace brownfields (tyto faktory jsou blíže 

specifikovány výše). Existuje však několik propojení a vazeb, které je vhodné zmínit 

a mohou být popsány ve formě následujících předpokladů nebo hypotéz:  

Brownfields vznikly v oblastech se socioekonomickou strukturou a s koncentrací 

průmyslu, které byly nějakým způsobem ovlivněny ekonomickými, demografickými a 

sociálními změnami a transformací. 

Regenerované brownfields se s větší pravděpodobností nacházejí v oblastech 

vyznačující se vyšším rozvojovým potenciálem (tj. nízký rozvojový potenciál míst je 

jeden z důvodů, proč investoři nemají zájem o brownfields situovaných v těchto 

lokalitách). 

A dlouhodobá přítomnost nebo větší koncentrace brownfields v určitých lokalitách či 

regionech ovlivňuje negativně jejich image a snižuje ještě více jejich skutečný 

rozvojový potenciál.  

Dále je dle Frantál, B. et al. (2013), důležité zdůraznit, že brownfields ne existují 

samy o sobě, nezávisle na sobě, nebo ve vakuu. Jsou umístěny v určitém prostoru, 

který je hierarchicky a funkčně strukturovaný a také určuje individuální sociologické 

souvislosti: proto, každý brownfields může být viděn jako jedinečný. Geografické 

prostředí a v něm působící hnací síly vedly ke tvorbě brownfields, ale zároveň 

samotná existence brownfields ovlivňuje odraz prostředí. Proto, brownfields musí být 

vnímány v jejich prostorovém kontextu a měli bychom vzít v úvahu (pokud je 

posuzujeme) ne jen atributy specifické místem, ale také související faktory působící 

na vyšší hierarchické úrovni.  

2.10. Brownfields z pohledu municipalit  

Pro regeneraci lokalit brownfields je obvykle nezbytná určitá forma veřejného zásahu, 

jak uvádí Bergatt Jackson, J., (2004). V důsledku zchátralých budov, i celých areálů, 

upadá prestiž místa, snižuje se hodnota majetku a daňové příjmy obce. Na druhé 

straně se zvyšují sociální náklady i provozní náklady na slabě využitou infrastrukturu. 

Rizika investorů se neúměrně zvyšují, a ti také ztrácejí motivaci financovat rekultivaci 
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a nové využití devastovaných či opuštěných nemovitostí a zanedbaných ploch, které 

dále chátrají a odrazují další možné investory v celém přilehlém okolí. Tak se 

brownfields, v centrech měst a obcí i mimo ně, dostávají do začarovaného kruhu. 

Investoři pak realizují své investice na „zelených loukách“, což zhoršuje situaci 

brownfields a zároveň snižuje ekonomický potenciál využití celého území.  

Podle Rydvalová, P., Žižka, M., (2006), v mnoha obcích existují rozsáhlé plochy 

brownfields (i v urbanizovaném území), v nových územních plánech se uvolňují stále 

nové rozvojové plochy na okrajích sídel. Takový přístup zhoršuje pozici již 

existujících brownfields, a navíc také napomáhá v budoucnu k vytváření brownfields 

nových. Kapitál investovaný do výstavby na greenfields pak chybí v již zastavěném 

území. Obce si také někdy neuvědomují, že spolu s objekty a územím brownfields je 

v těchto lokalitách nedostatečně využita veškerá existující technická infrastruktura, 

kterou ovšem není možné zrušit.  

2.11. Regenerace brownfields a účast občanů 

Neúčinnějším nástrojem, za pomoci kterého mohou obce a města alespoň částečně 

zvládat problematiku nového využití zdevastovaných ploch a objektů je strategické a 

územní plánování za přímé účasti veřejnosti. Vhodnou formou jeho uplatňování je 

proces Místní Agenda 21, v jehož rámci se veřejnost přímo podílí na zpracovávání 

rozvojových koncepcí obce. Občané i zástupci odborných institucí, škol, nestátních 

neziskových organizací a podnikatelského sektoru tak mají možnost nejen formulovat 

prioritní problémy, ale podílejí se také na stanovení strategických cílů pro hlavní 

oblasti společenských aktivit, které jsou sjednoceny linií principů udržitelného rozvoje 

v hranicích environmentálního prostoru. Participují mimo jiné na definování zásad 

racionálního, efektivního a šetrného využívání krajiny i na určení limitů prostorového 

růstu obce. Soubor indikátorů kvality prostředí a udržitelného rozvoje pak 

samosprávám i občanům umožňuje kontrolu plnění cílů strategií, tedy i v oblasti 

revitalizace „brownfields“ (Gremlica, T., et al., 2003).  Dobrým příkladem, v této práci 

uváděným, je město Paskov, kde občané města měli možnost aktivně vstoupit do 

procesu rozhodování, prostřednictvím petiční knihy, a rozhodnout o tom, zda má 

město zámek koupit nebo naopak. 

Jako další možné zapojení občanů se nabízí vznik „pracovní skupiny“. Ta by 

koordinovala aktivity spojené s tvorbou a vznikem dlouhodobé strategie sloužící 
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k lepšímu využití území. Skupina by mohla pracovat v rámci sdružení nebo činností 

vládního zmocněnce pro řešení problémů spojených s revitalizací postižených 

oblastí. Dnes se také přidává celá řada, spolků a (např. Klub za starý Bruntál, Rozvoj 

Krnovska, Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu aj.) a místních akčních skupin. 

Graf č. 2.2 vykresluje vztahy mezi hlavními zúčastněnými stranami, které ovlivňují 

brownfields na našem území. 

 

Graf č. 2.2: Interakce mezi hlavními skupinami zúčastněných subjektů ovlivňujících brownfields 

v České republice [Rydvalová P., Žižka M., 2006]  

2.12. Ekonomické aspekty regenerace brownfields 

2.12.1. Ekonomické aspekty regenerace brownfields 

Jednou z hlavních podmínek regenerace brownfields je ekonomická 

uskutečnitelnost jednotlivých projektů regenerace brownfields. Ta může být 

ovlivněna různými faktory, které se mohou výrazně časem měnit.  

Ekonomické podmínky mohou být ovlivněny: 

• nepřímými i přímými náklady na regeneraci, 

• předvídanými výnosy/zisky z objektu, 

• typem financování a s tím spojená finanční rizika, 

• výškou národních a místních daní a vnímaným rizikem jejich fluktuace, 

• dohodami o rozvoji mezi vlastníkem pozemku a/nebo samosprávou.  



Procesní a ekonomické aspekty regenerace zámeckých brownfields v MS kraji        Daniela Vojkovská 

2016 30 
 

Ferber, U. et al., (2006) popisuje koncepční modely, ty vyžadují koncepční myšlení o 

procesu regenerace brownfields, a tak pomáhají rozšířit způsob rozhodování o jed-

notlivých objektech.  

Různé druhy regenerace brownfields z hlediska jejich ekonomického stavu, mohou 

být ilustrovány modelem ABC, viz graf č. 2.3. 

 

 

Graf č. 2.3: Ekonomické složky modelu ABC (podle CABERNET) [Ferber, U. et al., 2006] 

 

Model, klasifikace ABC, identifikuje 3 typy objektů podle jejich ekonomické situace 

(např. podle nákladů potřebných na regeneraci, hodnoty pozemku, atd.) jak uvádí 

Doleželová, L. et al., (2014). Objekty jsou rozděleny do 3 kategorií:  

Kategorie A – „samorozvojové“ lokality. Tyto objekty reprezentují ekonomicky 

vysoce realizovatelné a rozvojové projekty, které jsou realizované soukromým 

sektorem bez potřeby veřejného financování. 

Kategorie B – jsou "potenciální rozvojová" místa, které vyžadují nějakou (možná 

nepřímou) formu partnerství veřejného financování. Tyto projekty mohou být 

realizovány pouze s marginální ziskovosti, jeví se tedy jako příliš riskantní pro 

soukromé investory. Proto jsou často financovány na bázi PPP (Public-Private 

Partnership) modelu, které sdílí rizika i financování, nebo spolupráce. 

Kategorie C – "ne-rozvojová" místa, představují finanční ztrátu pro investora. 

Objekty v této kategorii nejsou ve stavu, aby regenerace mohla být zisková. 

Soukromé podnikání nemá zájem o místa kategorie C, protože náklady na 

regeneraci nezaručují zvýšení hodnoty dané lokality, která by umožnila budoucí 
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vývoj. Regenerace těchto objektů závisí zejména na projektech veřejného sektoru 

nebo samosprávy s nižší ekonomickou realizovatelností. Takové investice ze strany 

veřejné správy se mohou vyplatit později, například v případě, že místo se stává 

vhodným pro výstavbu. Na stimulování regenerace těchto objektů je potřeba 

veřejného financování nebo specifické právní nástroje (např. daňové stimuly). 

Doleželová, L. et al., (2014), shodně také Butzin, B., et al., (2006) zmiňují také 

kategorii D, a to trvale opuštěná místa. Tyto brownfields nevyžadují žádné investice, 

ale může nastat proces přirozené regenerace. V podmínkách České republiky je tato 

kategorie označována jako "sebezničující". V kategorii D obvykle najdeme opuštěné 

budovy, které jsou postupně (často nelegálně) rozebrány pro stavební materiál, a 

zbylé části zůstávají zarostlé.  

Klasifikace ABC je informativní o potenciálu nového využití brownfields, protože 

poměr regeneračních nákladů k budoucí hodnotě místa bere na zřetel obojího, jak 

umístění, tak stav brownfield, viz graf č. 2.4 (Ferber, U. et al., 2006). 

 

Graf č. 2.4:  Typy brownfields renovace – Model ABC [Ferber, U. et al., 2006] 

 

Správné zařazení brownfields do kategorie ABC(D) vyžaduje nejen znalost jeho 

současného stavu, ale také znalost zamýšleného budoucího využití místa, takže 

náklady na regeneraci mohou být řádně posouzeny. I když neznáme, metody 

používané v různých národních strategiích pro klasifikaci brownfield, výsledky 

klasifikace jsou často používány v dokumentech. Podle francouzské strategie z 1980 

(Doleželová, L. et al., 2014, shodně uvádí Datar, 2003), se odhaduje pouze 10% 

lokalit v kategorii A. Kanadská strategie (Doleželová, L. et al., 2014, stejně tak uvádí 
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National Round Table on the Environment and the Economy, 2003) odhaduje,  že   

60 - 70% všech brownfields patří do kategorie B. Národní strategie Spojeného 

království používá také klasifikační systém.   

Revitalizace brownfields sebou přináší v ekonomické teorii celou řadu souvislostí 

(Kraft, J., 2005), přičemž pravděpodobně jako nejmarkantnější vystupují tři 

ekonomické fenomény, které existují ve vzájemných vazbách. Jde o negativní 

externality, ztracenou příležitost a pozitivní externality. Negativní externality, které 

z existence brownfields vycházejí, a které prohlubují tlak na vyřešení problémů. Při 

řešení revitalizace je nutné brát v úvahu – a to i v souvislosti s finančními kalkulacemi 

– realitu ztracené příležitosti, která sebou přináší neřešení problému či takové 

varianty řešení, které není možné považovat za optimální. Naopak úspěšné vyřešení 

problému brownfields eliminací negativních externalit a fenoménu ztracené 

příležitosti s sebou přinese nejen očekávané přímé efekty, ale i tzv. pozitivní 

externality, tedy efekty, na které nebylo nutné vynaložit v souvislosti s problémem 

brownfields žádné přímé finanční náklady. 

2.12.2. Negativní externality spojené s existencí brownfields 

Pod pojmem negativní externalita chápeme efekt, který záporně ovlivňuje 

ekonomické subjekty, aniž by za něj byly odškodňovány. Negativní externality 

vznikají tehdy, když se soukromé přínosy neshodují s přínosy společenskými (Kraft, 

J., 2005).3 

Převedeno do obecné roviny je zřejmé, že vlastní-li obec brownfields, ze kterých 

vyplývá některá, z celé řady možných konkrétních negativních externalit, jež je 

možné vyjádřit finanční částkou, pak investice vedoucí k převodu vlastnictví těchto 

brownfields na jiný, např. soukromý subjekt, může znamenat eliminaci těchto 

                                            
3
 Netržní zásah, kterým je ze strany státu regulované odstraňování brownfields, má v tržním 

hospodářství opodstatnění právě a jen tehdy, neexistuje-li efektivní tržní řešení problému. Principiálně 

vzato je existence negativních externalit zpravidla spojována s problémem přesnějšího vymezení a 

snadnější vymahatelnosti práva v souladu s tzv. Coaseho větou. Ta říká, že bez ohledu na počáteční 

rozdělení vlastnických práv bude konečný výsledek v tržní rovnováze efektivní – za podmínek, že 

počáteční zákonné rozdělení vlastnictví je dobře definováno a že transakce týkající se obchodu 

s vlastnickými právy mají nulové náklady. 
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nákladů, což modifikuje tržní cenu zvažovaných brownfields, a to i v případě, že by 

byla záporná. 

Při rozhodování se o řešení problému negativní externality je nutné brát v úvahu 

možnost podpory internalizace externalit, neboť externalita zpravidla zanikne, pokud 

dojde ke spojení dvou, dříve samostatných tržních subjektů. 

Dle Kraft, J., (2005), z obecného hlediska lze použít pro řešení negativních externalit 

např. využití komunálního podniku obce, který by revitalizaci brownfields realizoval 

s cílem naplnění svých podnikatelských aktivit. 

Odstranění negativních externalit se může projevit ve stanovení záporné 

ekologické daně, resp. ekologické subvence. Stanovila by se tak tzv. záporná 

Pigouova daň (zdanění negativních externalit), která odpovídá externímu meznímu 

užitku. 

 

EMU

D

SMU
SMC

Pi

P1

P2

Yx Y2 Y  

Graf č. 2.5: Odstranění negativních externalit [Kraft, J., 2005] 

Odstranění negativních externalit, např. komunální firmou bude zvyšovat užitek, který 

přinese výroba realizovaná touto firmou v místě revitalizované brownfields, ten je 

vyjádřen křivkou poptávky (D), a to právě o plochu vymezenou křivkou externího 

mezního užitku (EMU) a osami X a Y. Přitom křivka společenského mezního užitku 

(SMU) vymezuje součet užitků a její průsečík s mezními náklady (MC) je relevantní 

vymezení důchodu (neboli přínos (Y), tj. pozitivních efektů, které tato firma přináší 

Legenda: 

SMU - společenský mezní užitek 

EMU - externí mezní užitek 

SMC - společenské mezní 

náklady 

D - poptávka 
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společnosti. Rozdíl mezi veličinami YX a Y2 na ose X je proto logickým zdůvodněním 

uplatnění negativní ekologické daně, neboť právě ona aktivity firmy stimuluje. 

Negativní externality mohou nabýt celé řady konkrétních podob, proti kterým je nutné 

selektivně působit. Zpravidla jde o škody ekologické, ekonomické, estetické, ale i 

dopady kriminální. Ty pak ve svém souhrnu mohou vést k motivaci odchodu 

obyvatelstva z místa stávajících brownfields. 

Samotná existence brownfields, resp. řešení problému brownfields, je však zpravidla 

spojitelná nejen s realitou existence negativních externalit, ale i s realitou ztracené 

příležitosti, tzv. opportunity cost. Dokonce i opačně lze uvést, že řešení problému 

ztracené příležitosti s sebou zpravidla nese i vyřešení problému negativních 

externalit. 

2.12.3. Brownfields a ztracená příležitost 

Fenomén ztracené příležitosti je v ekonomii chápán jako rozdílová veličina mezi 

faktickými výnosy dosahovanými z použitých zdrojů a výnosy, kterých mohlo být ze 

stejných zdrojů dosaženo při jejich alternativním použití (Kraft, J., 2005). 

Plochy, které jsou dnes označovány jako brownfields byly v době svého plného 

využití základem pro rozvoj dalších ekonomických činností, kolem nichž se 

koncentrovalo obyvatelstvo. Tato zvýšená potřeba vyvolala rozvoj společenského 

spektra spojené s rozvojem širokého spektra společenských a kulturních aktivit.  

Pouhou transformací  brownfields, v území s rozvojovým potenciálem neznamená 

automaticky obnovení původních aktivit, ale může přinést řadu dalších jiných 

možných funkcí. Proto je fenomén ztracené příležitosti, spojený s existencí 

brownfields komplikovanější, než by se mohlo zdát.  

Je třeba si proto uvědomit, že řešení problému brownfields, které by mohlo být 

považováno za optimální, nutně souvisí s přímým oživením ekonomických aktivit 

zdevastovaných objektů, neboť tyto renovované objekty na sebe vážou obyvatelstvo 

a s ním spojený řetězec dalších aktivit. 

Pojem ztracená příležitost tak nabývá dvou dimenzí. První spojená se současným 

stavem nefunkčního brownfields bránícího ve využití prostoru analogického 

s greenfields. Druhá ekonomická aktivita spojená s navazující hospodářskou 
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aktivitou, která může být přímou transformací do použitelné plochy ztracená. (Při 

uvedení brownfields do funkčního stavu, který znamená zaměstnání celé řady 

místních obyvatel, vyvolá potřebu zásobování těchto lidí potravinami, oděvy, 

související službami, kulturou, sportem atd.)  

Samotná stavba nových objektů na „zelené louce“ je sice zpravidla levnější, než 

varianta přímé přeměny brownfields  na produkční jednotky, přesto se však může 

přímá revitalizace brownfields vyplatit. 

Brownfields často sídlí v centrech měst a obcí v místech, kolem kterých se sídla 

rozšiřovala. Ukazuje se proto jako žádoucí, aby nové firmy, často spojované 

s rozvojem terciárního sektoru, právě v těchto místech rozvíjely svoji ekonomickou 

aktivitu. Prostředky, které by musely být věnovány na revitalizaci brownfields do 

podoby použitelné plochy lze proto za určitých okolností použít na pomoc zájemci o 

stávající brownfields s podmínkou rozvinutí žádoucích ekonomických aktivit, a tím 

dosáhnout zmenšení či anulování fenoménu ztracené příležitosti. 

V souvislosti se ztracenou příležitostí, ale i zvažovanou možností podpory investic 

soukromých subjektů při revitalizaci brownfields vyvstávají pro obec i otázky, zda 

vyvíjet na prostoru stávajících brownfields ekonomické aktivity samostatně či 

s finanční podporou prodat (pronajmou) brownfields soukromé firmě. 

Odpověď není jednoduchá, neboť do jisté míry souvisí s řešením problému 

optimalizované koexistence ekonomických aktivit nesoukromých a soukromých 

ekonomických subjektů v hospodářství jako celku, a to v teritoriích krajů a obcí. To 

vše pouze v kontextu ekonomickém, nikoliv politickém, který by řešení ještě dále 

komplikoval. 

2.12.4. Revitalizace brownfields a pozitivní externatility 

Podle Kraft, J., (2005), pod pojmem pozitivní externalita chápe ekonomická teorie 

efekt, který kladně ovlivňuje ekonomické subjekty, aniž by za ně musely platit.  

Konkrétních pozitivních externalit může být v souvislosti s revitalizací brownfields 

celá řada. Je možné je spojit s dodatečnými důchody obyvatelstva pracujícího 

v bývalém brownfields, které znamenají zvýšení jejich kupní síly. Ta povede k oživení 

dalších ekonomických aktivit v podobě požadovaných služeb a statků. Důchody 

z těchto nových ekonomických aktivit místních firem budou zdaňovány, což přinese, 
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v přeneseném slova smyslu, místní samosprávě prostředky, které lze použít ke 

zlepšení komfortu života a bydlení v obci. To může zastavit často se projevující 

procesy vylidňování obcí. 

Revitalizované brownfields budou navíc s největší pravděpodobností potřebovat 

dodavatele komponentů pro svůj produkt, což povede k dalšímu navýšení 

ekonomických aktivit, řešících často tíživý problém nezaměstnanosti. 

Za důležité je třeba považovat fakt, že produkt, o kterém je v souvislosti s brownfields 

uvažováno, nemusí nutně znamenat materializovaný statek. Naopak, velmi žádoucí 

je, aby šlo o služby, neboť rozvoj terciárního sektoru je charakteristický pro úspěšný 

rozvoj vyspělé tržní ekonomiky. Např. služby cestovního ruchu pak mohou vést 

k rozmachu ekonomických aktivit na úrovni odpovídající potenciálním možnostem 

České republiky jako celku. 
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3. CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Dizertační práce má dva cíle. 

První z cílů dizertační práce je popis a především návrh eliminace specifických 

procesních a částečně ekonomických problémů, které jsou specifické pro zámecké 

brownfields. Návrh zobecněných návrhů byl připraven na základě souhrnu 

konkrétních překážek u sledovaných zámeckých areálů, se kterými se museli 

zástupci municipalit potýkat a vyřešit. Navrhované postupy mohou sloužit jako 

vodítka pro ostatní majitele zámeckých objektů, kteří mohou řešit obdobné 

situace.  Pro splnění tohoto cíle i pro další cíl, byly vybrány konkrétní areály v MSK. 

Jejich bližší specifikace a popis je uveden v kapitole č. 6. „Zámecké objekty použité 

k evaluaci hypotéz v rámci dizertační práce“. 

Druhý z  cílů práce je ověření platnosti všeobecně přijímaných tezí o závislosti 

různých faktorů v rámci procesu regenerace. Byly vysloveny hypotézy – zkoumaných 

předpokládaných existujících závislostí u zámeckých, nebo jinak s historií obce 

spojených areálů, které se nachází většinou v malých obcích a vykazují znaky 

brownfields (příklady na obr. č. 3.2 – 3.5).  

Byly testovány následující hypotézy:  

• Délka chátrání objektu v závislosti na délce následné regenerace 

• Délka chátrání objektu v závislosti na nákladech následné regenerace 

• Počet návštěvníků zámků v závislosti na vzdálenosti od krajského města Ostrava 

• Počet návštěvníků zámků v závislosti na vzdálenosti objektu od okresních měst 

• Velikost objektu v závislosti na provozních nákladech po rekonstrukci 

• Délka regenerace objektu v závislosti na zastavěné ploše 

• Příjmy ze vstupného v závislosti na počtu návštěvníků 

• Cena vstupného v závislosti na počtu návštěvníků 

• Počet vzniklých pracovních míst v závislosti na provozních nákladech  
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3.1. Postup řešení 

• Výběr vhodných areálů. 

• Sběr dat a informací o regeneraci a lokaci sledovaného objektu v MSK. 

• Souhrn problémů, se kterými se vedení municipalit potýkalo. 

• Návrh možného řešení eliminace vzniklých překážek. 

• Výběr vhodné statistické metody pro zkoumané hypotézy. 

• Vlastní provedení statistické hypotézy. 

• Závěr vyplývající z obou cílových bodů. 

Prvním krokem byl výběr vhodných zámeckých areálů. Výběr areálů byl proveden 

na základě těchto kritérií: umístění zámeckých objektů v rozdílných částech MSK, 

jejich význam umístění v menších obcích a městech, procesy nabytí areálů 

stávajícím vlastníkům a jejich postoj, mnohdy ke komplikované situaci navrácení 

budov původnímu majiteli. Na výběr objektů měly rovněž vliv postupy municipalit při 

obnově zchátralých historických památek (jak se mohou regenerace chopit obce 

nebo neziskové organizace), jehož výsledkem jsou úspěšně regenerované zámecké 

objekty, které se staly, a stále pracují na tom, aby byly, „dobrou značkou“ celého 

kraje.  

Další krok byl sběr dat a informací o regeneraci a lokaci daného objektu v MSK. 

Pro získání klíčových dat a informací byla nezbytná dobrá spolupráce se zástupci 

municipalit, ve kterých jsou zájmové objekty umístěny.  

Třetím krokem byl popis souhrnu problémů, se kterými se zástupci obcí a měst 

potýkali, ať už před zahájením celé rekonstrukce, nebo v jejím průběhu, popř. až po 

ukončení regenerace. V podkapitole 7.1. „Souhrn překážek pro vybrané zámecké 

areály“ jsou podrobně popsány problémy, které museli řešit zástupci vedení 

municipalit. 

Z výše uvedeného třetího kroku vyplývá nadcházející krok, a to návrh možného 

řešení eliminace vzniklých překážek u zámeckých areálů. Tato opatření jsou určena 

pro vedení municipalit mající sloužit jako návod nebo doporučení, která jim mohou 
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napomoci při řešení vzniklých problémů s obdobnými historickými objekty v jejich 

správě.  

Pátý krok byl výběr vhodné statistické metody pro zkoumané hypotézy. Pro 

splnění tohoto kroku byla vybrána metoda výpočtu Spearmanova koeficientu 

pořadové korelace, která posloužila k určení závislostí (pro prokázání statistických 

hypotéz je nezbytné prokázat závislosti). Závislosti u zámeckých areálů byly 

vysloveny na základě obecně přijímaných tezí. Statistická metoda byla vybrána 

z následujících důvodů: 

• používá se u méně rozsáhlých počtu dat, neprokazuje se normalita, 

• soubor dat používaných v dizertační práci je značně heterogenní. 

Na tento krok navazoval postup vlastního provedení statistické hypotézy. 

Samotné provedení statistické hypotézy zahrnuje u všech obecně přijímaných tezí 

podklady pro výpočet závislostí, tabulku se souborem vstupních informací, dále je 

uveden výpočet a závěrečné shrnutí.  

Posledním krokem byl závěr vyplývající z obou cílových bodů. 

  

 

 

  

Obrázek č. 3.2: Areál zámku Jindřichov [foto D.Vojkovská] 
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Obrázek č. 3.3: Areál zámku Jindřichov [foto D.Vojkovská] 

Obrázek č. 3.4: Interiér zámku Jindřichov [foto D.Vojkovská] 

 

Obrázek č. 3.5: Interiér zámku Jindřichov [foto D.Vojkovská] 
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4. TEORETICKÁ ČÁST - ZÁMECKÉ BROWNFIELDS  V  MORAVSKOLEZSKÉM 

KRAJI  

Tato kapitola se věnuje rozboru stavu brownfields v zájmovém území tj. v 

Moravskoslezském kraji. V kapitole je popsán přehled vlastnictví a využití zámeckých 

brownfields, což je doplněno o příslušné grafy.  

4.1.  Současný stav řešené problematiky 

Podle Makovik, N., (2015), v České republice se nachází na cca 4 000 historických 

památek (jakými jsou např. hrady, zámky, tvrze, kláštery, usedlosti).  Z uvedeného 

počtu, je cca 2 165 objektů charakterizováno jako hrady, zámky a tvrze. Z toho cca 

500 je ve vlastnictví obcí, cca 113 zámků je ve správě NPÚ, cca 100 patří 

organizacím zřízených státem (ministerstva ČR, AV ČR, a.s. atd.) a ostatní objekty 

vlastní církve, soukromí vlastníci, firmy, spolky apod. Graf č. 4.6 znázorňuje 

podrobné rozdělení vlastnictví těchto historických objektů v České republice.  

 

Graf č. 4.6:  Rozdělení vlastnictví historických objektů v České republice [Makovik, N., 2015] 

 

Pokud se zaměříme na využití těchto objektů, můžeme pokračovat v následujícím 

rozdělení.  Největší využití objektů, cca 500 objektů, je pro akce, jako je vyžití pro 

místní obyvatele (koncerty, výstavy – např. Vošárna v Raduni, zámek Stará Ves nad 

Ondřejnicí atp.), dále cca 300 – 400 zámků je využíváno jako muzea (např. zámek 

2 165  

500 

113 

100 

ostatní 

Legenda: 

100 - organizace zřízené státem 

113 - správa NPÚ 

ostatní - církve, soukromé osoby 

- firmy, spolky, atd. 

500 - obce 

2 165  - hrady, zámky, tvrze 
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Bruntál, Kunín atp.), cca 100 objektů slouží jako dětské domovy – „DD“ (např. zámek 

Velké Heraltice), domovy pro seniory – „DS“ (např. Slavkov u Opavy) nebo zdravotní 

střediska (např. Chuchelná) a cca stejný počet slouží jako soukromé rezidence (např. 

zámek v obci Mladecko atd.), cca 50 zámeckých objektů funguje jako zámecké 

hotely (např. chateau Mcely), viz graf č. 4.7 (Makovik, N., 2015).   

 

 

Graf č. 4.7: Využití zámeckých objektů v České republice [Makovik, N., 2015] 

 

V MSK se nachází 94 objektů, viz tabulka č. 4.2, které lze označit jako zámky, bývalé 

zámecké objekty (vč. zámků, které nejsou NPÚ prohlášeny jako kulturní památka). 

Z tohoto celkového počtu jich 43 vlastní buď obce, popř. městyse, v soukromém 

vlastnictví jich je 36. Ve vlastnictví státu jich je 13 a církev vlastní 2 objekty. 

Z celkového počtu zámků a bývalých zámeckých objektů v MSK, je 73 zámků 

prohlášeno za kulturní památku a 2 zámky jsou prohlášeny za národní kulturní 

památku dle zákona č. 20/1987 Sb. Zbývajících 19 zámeckých objektů není 

označeno jak kulturní památka. Celkový počet zámků na území České republiky, 

které byly prohlášeny za kulturní památku, se blíží k 1 200.    
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Tabulka č. 4.2: Souhrnný přehled počtu zámků v jednotlivých územích okresů Moravskoslezského 

kraje, [zpracovala D.Vojkovská] 

Území 

okresu 

Počet 

zámků 

v MSK 

Vlastník zámeckých objektu Péče o zámky v MSK 

Obec/město Soukromý ČR Církev NKP KP 

ostatní 

zámky 

Nový Jičín 18 12 5 1 
  

12 6 

Frýdek-

Místek 
12 3 6 1 2 

 
8 4 

Karviná 11 3 7 1 
  

10 1 

Opava 34 18 9 7 
 

1 27 6 

Bruntál 12 4 5 3 
 

1 11 0 

Ostrava 7 3 4 0 
  

5 2 

Celkem 94 43 36 13 2 2 73 19 

 

Nadměrná velikost a velký počet historicky hodnotných budov a konstrukcí často 

převyšují požadavky trhu (právě cílové objekty jsou v posledních letech převáděny do 

majetku obcí právě z důvodu absence jiných tržních příležitostí) a proces jejich 

zachování a znovuvyužití se tím stává obtížnější. Díky společenskému vnímání 

historické, kulturní a estetické hodnoty městského prostředí může zvyšující se zájem 

místní komunity o historii zabránit zdevastování nebo až demolici těchto objektů. 

Potenciální investoři se mohou cítit omezeni památkovou ochranou budov, která 

znesnadňuje požadovaný rozvoj. Je často nutné přistoupit na kompromisy, a to jak 

na straně investorů, tak také na straně osob, které jsou odpovědny za působnost 

státní správy v oblasti památkové péče (Ferber, U., et al., 2006).   
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5. ÚVOD DO PROBLEMATIKY HISTORICKÝCH SOUVISLOSTÍ U ZÁMECKÝCH 

OBJEKTŮ PO ROCE 1945 

Pro lepší pochopení historických souvislostí bude v této kapitole popsán stručný 

přehled administrativních a dalších úkonů souvisejících se zámeckými objekty po 

druhé světové válce. Bude nastíněna krátká historie přeměny vlastnictví těchto 

objektů.  

5.1.  Stručné vysvětlení stavu zámeckých objektů po roce 1945 

V roce 1945 na základě konfiskačních dekretů č. 12 a č. 108/1945 Sb. přešlo do 

vlastnictví státu velké množství hodnotných nemovitých objektů. Podle Parlamentu 

České republiky, 2015, dekret č. 12/1945 Sb. konfiskoval zemědělský majetek, tj. 

půdu a k ní patřící budovy a zařízení (§ 4). Na základě tohoto dekretu přešlo do 

vlastnictví státu 496 hradů a zámků i se svým vnitřním vybavením, protože prakticky 

ve všech případech zámecké objekty souvisely s lesní či zemědělskou půdou. Tento 

majetek přešel do správy Národního pozemkového fondu (NPF) při Ministerstvu 

zemědělství (MZ). NPF měl spravovat konfiskovaný státní majetek až do jeho 

odevzdání novým subjektům. Přímá správa jednotlivých objektů příslušela národním 

správcům jmenovaným Zemskými národními výbory (v Praze a v Brně). V oběžníku 

MZ z 30. července 1945 zemským a okresním národním výborům si MZ vymiňovalo 

právo rozhodovat o přídělu kulturně cenných objektů samostatně. V srpnu roku 1945 

zahájila práci Památková komise, zřízená při NPF. V letech 1945 až 1947 prohlédla 

Komise celkem 185 zámků a na počátku roku 1946 vybrala 48 uměleckohistoricky 

nejvýznamnějších hradů a zámku, které měly být ponechány ve státní správě pro 

další, výlučně kulturní využití.  

Na počátku roku 1947 zahájila svou činnost instituce, nazvaná Národní kulturní 

komise (NKK), která se měla zabývat správou kulturního majetku. Rok poté začala 

NKK uvažovat o převzetí nejcennějších hradů a zámků, jejichž řádná správa byla 

ohrožena nově přijatým zákonem o revizi pozemkové reformy č. 142/1947 Sb. – 

tímto zákonem byl zestátněn pozemkový majetek, z jehož výnosu byly zámky 

udržovány. Mělo jít o 205 objektů. Komise proto požádala ministra školství, aby se 

obrátil na ministra zemědělství se žádostí o odevzdání alespoň „objektů nejvyššího 

řádu“ do správy NKK. Nakonec bylo v září 1949 souhrnným aktem MZ odevzdáno 
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NKK 26 hradů a zámků, které připadly státu v důsledku revize pozemkové reformy, 

později přibyly další a na konci roku 1951 NKK spravovala 95 hradů a zámků. 

Důležitým rozhodnutím bylo, že se po únoru 1948 nová vláda rozhodla zvýšit plán 

výběru objektů určených výlučně ke kulturnímu využití z dřívějších 48 na 100.4 

NKK byla pod velkým tlakem veřejnosti, která chápala uzavřené objekty jako 

nevyužité, a pod vlivem bytové tísně se v řadech případů domáhala uzavřené 

zámecké objekty využít na byty a kanceláře. U většiny objektů proto provedli odborní 

pracovníci NKK alespoň tzv. zatímní instalaci. Ta představovala retuše a odstranění 

                                            
4 Záhy po převzetí hradů a zámků usilovala administrativní kancelář NKK o jejich urychlené 

zpřístupnění.  

V polovině roku 1950 byl sestaven definitivní „Plán využití objektů spravovaných Národní kulturní 

komisí“. Tento dokument již obsahuje velmi podrobnou charakteristiku využití každého hradu a zámku. 

Kromě hlavní náplně bylo u každého objektu počítáno i s instalací jedné či více muzejních expozic. 

Témata navrhovaných expozic vždy souvisela s daným objektem či regionem. Některé zámky chtěla 

NKK ponechat zcela ve správě krajských národních výborů s podmínkou, že jejich využití bude 

odpovídat charakteru daného objektu. Nedílnou součástí práce NKK byla propagace spravovaných 

objektů mezi širokou veřejností. Podle výhledového plánu z roku 1950 považovala NKK za svůj velký 

úkol “naučit lid chodit do těchto nově získaných uměleckých pokladnic a poukázat na nejvýznamnější 

a nejdůležitější jejich hodnoty“. 

Rozhodujícím faktorem, který ovlivnil činnost NKK a systém památkové péče v poválečném 

Československu byl nový systém státní správy, založený na krajském zřízení, který vstoupil v platnost 

v roce 1949. Reorganizace státní památkové péče byla vyhlášena vládním nařízením, které vstoupilo 

v platnost 1. ledna 1952. Na základě nařízení přešla výkonná pravomoc v oblasti státní památkové 

péče na krajské národní výbory (památky celostátního významu podléhaly Ministerstvu školství, věd a 

umění (MŠVU)). NKK byla tímto vládním nařízením zrušena a měla být přeměněna v poradní sbor 

MŠVU, k čemuž nikdy nedošlo. Převod agendy NKK na krajské národní výbory byl zahájen již roku 

1949. Příslušné referáty národních výborů však neměly dostatek odborníků, a tak se decentralizace 

agendy prováděla postupně až do jara 1951. NKK ukončila svou činnost na počátku roku 1952. 

Většina jejích pravomocí byla přenesena na oddělení pro ochranu památek MŠVU. 

V roce 1953 vznikl sloučením Státního památkového ústavu a Státního fotoměřického ústavu 

s oddělením pro ochranu památek MŠVU nový ústřední orgán státní památkové péče pro české země 

– Státní památková správa v Praze. Ta měla za úkol provádět obecnou ochranu kulturních památek, 

jejich evidenci a dokumentaci, výzkum a průzkum, údržbu památek, jejich kulturně výchovné využití a 

také obstarávat správu státních hradů a zámků. V roce 1953 byla Státní památková správa pověřena 

správou asi 150 státních hradů a zámků, včetně jejich mobiliáře. Tím vznikl dnešní fond 

památkových objektů ve správě NPÚ (Kroupa, P., 2011).  
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užitkových předmětů tak, aby zámek poskytoval alespoň přibližný obraz vyhovující 

historickému objektu pro tehdejší dobu (Kroupa, P., 2011).  

5.2.  Desatero úspěchu při zavádění regeneračních projektů 

Dílčí společné aspekty úspěšné regenerace brownfields jak uvádí Marková, et al. 

(2013): 

1. Zapojení všech dotčených aktérů do plánovacího procesu. 

2. Funkční napojení regenerované oblasti na ostatní části města. 

3. Upřednostňování dílčích kroků a menších projektů před násilnými velkými 

projekty. 

4. Vícezdrojový systém financování. 

5. Neuzavírat prostory ani v době přestavby. 

6. Multifunkční využití prostoru (nezaměřovat se pouze na jedno odvětví). 

7. Udržitelný systém řízení a financování. 

8. Marketing a PR projektu. 

9. Networking. 

10. Neustálý proces učení se, sledování trendů. 

 

5.2.1. Zapojení všech dotčených aktérů do plánovacího procesu 

Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů je ve vyspělých zemích přirozenou 

součástí rozhodovacích procesů na všech vládnoucích úrovních. Nespornými 

výhodami zapojování veřejnosti do plánování rozvoje měst je jednak efektivita a 

zkvalitnění procesu přípravy strategických dokumentů, ale také budování a 

posilování důvěry veřejnosti v demokratický systém a jeho principy (stejně uvádí 

Šobáňová, P., Marková, B., 2013). Vhodnou metodou pro posilování principů 

zastupitelské demokracie je komunitní plánování. Účastníci procesu komunitního 

plánování si mohou vzájemně vyměňovat informace a jeden od druhého se učit 
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novým věcem, dochází také ke vzniku nových partnerství a sítí. Sami aktéři, kteří se 

procesu navrhování i realizace projektu účastní, považují daleko více finální produkt 

za své dílo a mají i mnohem větší zájem na kontrole správnosti realizace projektu a 

jeho fungování.  

Na základě participace na plánovaných projektech se zprvu neformální aktivity 

obyvatel institucionalizují a občané se učí „vyjednávat“ se zástupci veřejného a 

soukromého sektoru. Nástrojů na zapojování veřejnosti do rozhodovacích 

procesů v otázkách rozvoje lokalit existuje celá řada: organizace soutěže, veřejná 

projednávání, workshopy, semináře, diskusní fóra, dílny budoucnosti, referenda. 

Nicméně stále se setkáváme s přístupem „když to postavíme, oni přijdou“ ze strany 

politiků i kulturních plánovačů, kteří jsou často okouzleni sliby developerů nebo 

kulturních elit (shodně uvádí Markusen, A., Gadwa, A., 2010). Vzniknuvší stavby se 

pak stávají „katedrálami v poušti“ a spíše než pro potřeby rezidentů slouží k atrakci 

pomíjivého zájmu turistů.  

5.2.2. Funkční napojení regenerované oblasti na ostatní části města 

Na nezbytnost funkčního napojení na bezprostřední sousedství poukazují následující 

argumenty. Zapojení do okolního prostoru zajišťuje určité jádro každodenních 

návštěvníků, což přispívá k využití funkcí a celkové atraktivitě prostoru. I proto by 

měli být zapojeni místní obyvatelé do procesu plánování a vybrané funkce by měly 

mít převážně lokální charakter.  Dále, funkční napojení s okolím může zvýšit 

pravděpodobnost přelivu pozitivních „multiplikačních“ efektů. O to důležitější je 

pracovat při regeneraci nejen s úzce vnímavým prostorem, který je předmětem 

aktuálních investic, ale především se širším zázemím, například ve smyslu 

dopravního napojení s okolním. 

5.2.3. Upřednostňování dílčích kroků a menších projektů před násilnými 

velkými projekty 

Snad za nejvíce inspirativní poučení pro kontext České republiky lze považovat 

plánovací dimenzi, či principy regenerace brownfields. Dosavadní rozvoj většiny 

projektů poukazuje na širší debaty v plánování městského či regionálního rozvoje, ve 

kterém se střetávají dva základní proudy. Klasické strategické plánování jakožto 

racionální proces jasně stanovených posloupností na straně jedné (odborná analýza 
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a hierarchické řízení) a na straně druhé emergetní přístup akcentující spíše postupné 

kroky nazývané také perspektivní inkrementalismus (shodně uvádí např. Ježek, J., 

(2013)). Cesta, k úspěšnému rozvoji pak zpravidla, vede skrze propojení obou 

přístupů, přesto se spíše zaměříme na perspektivní inkrementalismus. Tato 

plánovací strategie upřednostňuje dílčí projekty před programy a současně 

upřednostňuje střednědobá opatření před dlouhodobými programovými strukturami, 

přičemž se předpokládá, že konsenzus v rámci jednotlivých projektů přispěje 

k postupné změně a sdílení celkového programu (shodně uvádí Mayer, H.N., Siebel, 

W., 1998). Znamená to, že existuje jasná vize o rozvoji daného prostoru, která je ale 

naplňována prostřednictvím jednotlivých projektů. Zde je nutné zdůraznit, že vždy 

musí existovat vize, do které zapadají jednotlivé projekty. Výhodou menších 

vzájemně provázaných projektů je jednak možnost flexibilního přizpůsobování a 

jednak možnost revize plánů. Perspektivní inkrementalismus se jeví jako velice 

vhodný právě u regenerace brownfileds. Současně, a to je třeba zdůraznit, pokud 

budou realizovány jen projekty bez pojící vize, hrozí uplatňování „ryzího“ 

inkrementalismu a vznik funkčně roztříštěného, neatraktivního prostoru (stejně 

popisuje Slach O., et al., 2009). Je nutno zdůraznit, že výše uvedené neznamená 

naprosté odmítnutí „velkých projektů“ v plánování regenerace brownfields, protože i 

tyto typy projektů mají pozitivní vliv na rozvoj měst, jak uvádí také Slach, O., Boruta, 

T., (2008), ale také řady slabin jako např. uniformitu a především vysokou rizikovost, 

protože jsou často závislé na extrémních finančních zdrojích a podléhají výkyvům 

trhů (viz např. také Rumpel, P., Slach O., 2012). V čem spočívají výhody plánování 

skrze menší projekty? Výhoda možnosti flexibilní adaptace již byla uvedena, navíc 

selže-li jeden menší projekt, je snazší jej lépe nahradit, než jeden velký projekt. Dále 

menší projekty, uzpůsobené lokálním specifikům a vytvořené s historickou 

zkušeností, napomáhají k utváření osobité a autentické atmosféry místa (shodně 

popisuje Musterd, S. et al., 2007). Úspěšná regenerace brownfields ve městech 

spočívá v nalezení rovnováhy jednak mezi racionálním plánováním a perspektivním 

inkrementalismem a jednak mezi omezeným souborem velkých projektů a širší 

paletou menších projektů. 

5.2.4. Vícezdrojový systém financování 

Vícezdrojový systém financování snižuje riziko neuskutečnění jakéhokoliv projektu. 

V případě regenerace brownfields se často přistupuje k modelu, přičemž významným 
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zdrojem pro financování regenerace brownfields jsou fondy EU. V období 2004 - 

2006 se pro regeneraci brownfields stal nejvýznamnějším Operační program (OP) 

Průmysl a podnikání pod gescí MPO. OP ŽP, OP Podnikání a inovace, Rozvoj 

venkova, Integrovaný OP i jednotlivé Regionální OP v letech 2007 - 2013 měly mezi 

svými četnými prioritami také regeneraci brownfields, nicméně také toto 

programovací období je u konce. Jedním z řešení jak nadále financovat nové 

projekty, a ke kterému řada členských států EU přistoupila, bylo založení 

revolvingového fondu a užití finančního nástroje JESSICA5. 

5.2.5. Neuzavírat prostory ani v době přestavby 

Obvyklou praxí regenerace brownfields bývá po ukončení jejich činnosti uzavření, a 

pokud dojde k regeneraci, tak je prostor zpřístupněn až po jejím ukončení. Tento 

přístup má rizika, protože čím větší prostor a čím horší všeobecná ekonomická 

situace, tím více hrozí, že prostor bude opuštěný a zmizí z „mentální mapy“ obyvatel 

města, potažmo potencionálních investorů. V lepším případě se stane příznakem 

úpadku a zašlé slávy (stejně tak uvádí Hubbard, P., 1996). Právě na tomto místě 

bude vhodné zmínit několik poznámek k „přechodnému využití“. Např. ve 

Švýcarsku je využíváno „přechodné využití“ spíše pro získání času na důkladnou 

přípravu regenerace, zatímco v České republice to je spíše otázka slabé poptávky 

nebo nevyřešených majetkových sporů. Ano, příčiny jsou rozdílné, leč potenciál 

příležitostí pro „přechodné využití“ naopak stejný. Dočasné využití nabízí možnost 

pro zhodnocení dvou základních zdrojů a vytvoření nových zdrojů pro rozvoj měst 

(jak také popisuje Helmbrecht, 2006). První zdroj v podobě problematického 

prostoru, je zhodnocen kulturními a sociálními praktikami, což může dát vzniknout 

novému zdroji – kulturní krajině (atmosféra, image, identita). V konkrétnější rovině 

tím máme na mysli, že „přechodné využití“ může přinášet zvýšení hodnoty pozemků 

či nemovitostí, a to skrze nově vytvořenou atmosféru a image (viz také Klaus, P., 

2008). „Přechodné využití“ nabízí možnost otestovat, jaké funkce mohou mít 

v daném prostoru budoucí potenciál a otevřít možnosti, které by zřejmě nikdy v rámci 

klasického plánování nevznikly. Místa „přechodného využití“ nabízí prostor pro 

                                            
5
 Projekty se nedotují, ale představují levný, návratný zdroj financování. To předpokládá investici, 

která vydělává, což umožní splácet úvěr.  A naopak. 
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invenci a kreativitu obyvatel daného místa. Uzavřením brownfields se můžeme 

připravit o možnost využít tento vitální zdroj pro rozvoj města.   

5.2.6. Multifunkční využití prostoru 

Multifunkčnost nebo diverzita funkcí je výhodná.  

Za prvé, multifunkční prostory oslovují více cílových skupin. Máme-li v prostoru 

pouze málo funkcí, oslovíme, či přesněji vyloučíme potencionální návštěvníky, kteří 

preferují jiné funkce, které se v prostoru nenacházejí. Při tvorbě optimálního mixu 

funkcí je vhodné zohlednit jejich časoprostorový rytmus. Zatímco školky či školy 

fungují v ranních či dopoledních hodinách, gastronomie naopak v odpoledních či 

večerních hodinách a zábava v nočních hodinách. Ne náhodou lze nalézt v řadě 

dobře fungujících čtvrtí právě školky a školy. Lze tak docílit celodenního využití 

prostoru, což zvyšuje atraktivitu lokality. Za špatný příklad nám mohou sloužit 

monofunkční kanceláře nebo obchodní prostory.  

Za druhé, pokud je v prostoru více různých funkcí, prostor může lépe odolávat 

poklesu různých funkčních segmentů, zcela v duchu klasické teorie známé 

z investičního bankovnictví. Pokles jedné funkce (např. maloobchodu) může pak být 

kompenzován růstem jiné funkce (zábava) a naopak. Doporučit lze taktéž v prostoru 

funkce financované veřejným sektorem, protože ty mohou v případě ekonomického 

otřesu působit jako „vestavěný stabilizátor“ lokality.   

Za třetí, větší pestrost funkcí může přispívat ke vzniku nových myšlenek a nápadů, 

ze kterých mohou vzniknout různé formy (produktové, sociální) inovace. Inovace jsou 

totiž často výsledkem „nové kombinace“ z již existujících znalostí a poznatků (shodně 

Jacobs, J., 1969), čili čím více různých funkcí, byť je zde nezbytná alespoň dílčí 

znalostní blízkost, (viz také Boschma, R., 2005), tím vyšší pravděpodobnost vzniku 

inovace. Ostatně ne náhodou se ukazuje, že města a regiony s diverzifikovanou 

ekonomickou strukturou rostou více než města specializovaná (stejně popisuje 

Glaeser, E.L. et al., 1992).  

Jak shodně uvádí Oldenburg, R., (1999), za čtvrté, z hlediska funkcí by měl areál 

obsahovat nejen tzv. první a druhé prostory (bydlení, práce), ale především tzv. 

„třetí prostory“, které umožňují neformální setkání stimulující komunikaci a 

interakci (rovněž popisuje Hesse M., Lange, B., 2007). Takovýmito prostory mohou 
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být kavárny, náměstí, parky nebo i jen malá kultivovaná zákoutí. Za těchto podmínek 

může sloužit takovýto prostor jako jakýsi pomyslný „inkubátor“ inovací. Souhrnně 

řečeno, multifunkční mix musí být nosnou vizí každé konverze. 

5.2.7. Udržitelný systém řízení a financování 

Jedna věc je samotná regenerace nebo přesněji samotný proces proměny fyzických 

struktur a věc druhá správa rozvoje těchto struktur. Organizační aspekt bývá někdy 

přehlížen ve prospěch fyzické proměny, což zastírá organizační aspekty a systém 

financování. Příklady úspěšných projektů ukazují, že vždy je nezbytné kombinovat 

schopnost udržovat stabilitu (kontinuitu), ale současně neuzavírat prostor pro 

změnu (flexibilitu). Jak tomu lze rozumět? Nejdříve k udržitelnému systému. 

Nastavení systému musí odrážet stav rozvoje prostoru. V počátcích rozvoje je 

vhodné spíše vytvářet prostor pro změnu, čili otevřené nehierarchické řízení, 

nicméně s narůstajícím rozvojem se ukazuje nezbytnost profesionalizace a jasné 

struktury řízení v podobě dělby kompetencí a úkolů. Totéž platí i pro financování. 

Např. regenerovaný objekt Vošárna je velmi specifickým případem „do it yourself“ 

kulturního zařízení, které veškeré akce financuje ze své vlastní kapsy na základě 

pronájmů prostor, vstupného z kulturních akcí apod. V České republice, až na 

výjimky, funguje systém jednoletých grantů, což znesnadňuje plánování 

v dlouhodobějším horizontu.  

5.2.8. Marketing rozvojových ploch a PR projektu 

Marketing rozvojových ploch, tedy i marketing brownfields, je definován shodně dle 

Millichap, D., (1991) jako identifikaci lokalit pro vhodné a různorodé využití a 

uživatele. Otázka, co daní uživatelé a trh očekávají v daném čase a prostoru se však 

rychle proměňuje, což vyžaduje flexibilitu lokálních autorit při plánování územního 

rozvoje (stejně tak uvádí Peel, D., 2011). Možnosti marketingu rozvojových ploch ve 

spojení s regenerací browfields taženou kulturou souvisí se schopností lokálních 

autorit propagovat město či obec způsobem, který ho odlišuje od ostatních v kontextu 

konkurenčního prostředí (jak popisuje také Bourke, A.G., 2010). S čím se potýkají 

téměř všechny plochy brownfields je negativní image. Proto je v prvé řadě nutné 

budovu nebo prázdnou plochu vhodným způsobem zatraktivnit. Nevzhledné stavby 

uprostřed municipalit mohou být lákadlem pro investora, který hledá právě pozemky 

a budovy v centru, které jsou dobře dostupné jak pěšky, tak MHD, nachází se 
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v blízkosti inženýrských sítí atp. Klíčové je vytvořit jedinečnou pozici na trhu 

nemovitostí kreativními marketingovými technikami. Avšak např. i „negativní PR“ 

v podobě článků, např. o předražení přestavby, vedlo k vyšší návštěvnosti 

zapovězených čtvrtí. Samozřejmě jako u marketingu jakéhokoliv spotřebního 

produktu je důležité nejen to, co prodáváte, ale zejména komu to prodáváte. Je tedy 

nutné vytvořit několik marketingových kampaní zaměřených na různé cílové 

skupiny  - investory, lokální obyvatele, veřejnou správu. Kvalitně cílená marketingová 

kampaň dostane protestující davy místních obyvatel do ulic nebo zaplatí rekonverzi 

areálu z kapsy nadšeného developera. Výraznou součástí marketingových kampaní 

je nyní kultura, jako významným prvkem ve vzájemné konkurenci mezi městy nebo 

obcemi (shodně uvádí např. Slach, O., Boruta T., 2012). 

Koncept „přechodného využití“ je výborným nástrojem pro zhodnocení opuštěné 

lokality. Je zřejmé, že „přechodná využití“ přispívají k zlepšení image areálů, posilují 

identifikaci místních obyvatel s lokalitou. Řešením tedy není areály oplotit a 

znepřístupnit, ale naopak snažit se je nechat co nejvíce otevřené pro všechny. Tzv. 

leading project, tedy získání trendy nájemníka, realizace flagship regenerace může 

napomoci nalákat do areálů další nájemníky či atraktivní události a aktivity.  

Základní předpoklady pro účinný marketing brownfields areálů/projektů: 

• Důkladná znalost vnějšího i vnitřního prostředí (finance, trh s nemovitostmi, 

vztahy s veřejným sektorem, legislativa). 

• Jedna kontaktní osoba. 

• Workshopy a informační kampaně pro různé cílové skupiny. 

• Uvedení v brownfields databázi, networking. 

• Doprovodné akce vedoucí k „prolomení ledů“. 

• Efektivní práce s médii. 

5.2.9. Networking 

Základem networkingu (tvoření sítě kontaktů) je poznání nových lidí, nápadů nebo 

míst, které nám mohou sloužit jako inspirace. Problém, který řešíme my, mohl už 

někdy někdo vyřešit či jej právě řeší. Právě výměna zkušeností a znalostí je 

společným cílem formálních či neformálních sítí. 
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Princip transferu znalostí vychází z předpokladu, že „znalosti jsou nedokonale 

sdíleny v čase a mezi lidmi, organizacemi a odvětvími. Myšlenky, nápady, poznatky 

jedné skupiny mohou vyřešit problém jiné skupiny, ale jen za předpokladu existence 

vzájemných vazeb mezi skupinami při řešení problémů. Tyto kombinace poznatků 

vytváří novou kvalitu, neboť vznikají na základě existujících ale dříve navzájem 

nepropojených poznatků“, jak stejně popisuje Hargadon, A, Sutton, R.I. (1997). Za 

účelem propojování znalostí v oblasti fungování multidisciplinárních kulturních center 

vznikla i formalizována evropská síť Trans Europe Halles6. 

Spolupráce se zahraničím je výrazem externích sítí, přičemž budování interních 

(lokálních či regionálních) sítí je neméně důležité. Sociální sítě vznikají na 

specifických místech, např. také Markusen, A., (2004), přičemž klíčovým faktorem 

pro podporu neformální výměny určitých informací „tváří v tvář“ je prostorová blízkost 

jednotlivých institucí či aktérů jak shodně uvádí i Heebels, B., van Aalst, I., (2010). 

Pokud nedochází k občasnému provětrání lokálních sítí, může dojít ke vzniku jakési 

„provozní slepoty“, upadnutí do stereotypů při produkci, řízení organizací apod. Lidé 

z jiných regionů či států jsou proto cenným impulsem.   

5.2.10. Neustálý proces učení se, sledování trendů 

Blažek, J., Uhlíř, D., (2002) shodně poukazuje na fakt, že každá instituce nebo 

jedinec, pokud chce uspět a zlepšovat se, musí se neustále učit. Formy učení jsou 

různé. Lze se učit při každodenní práci, tj. praxí, hledáním či spoluprací. Učení 

každodenní praxi zahrnuje neustálé vylepšování prostoru. Ostatně všechny úspěšně 

revitalizované objekty neustále vylepšují, na základě svých zkušeností, kvalitu 

spravovaných prostor.  

Cenným zdrojem učení spoluprací je již výše uvedený networking. Učení se 

hledáním v tomto případě obnáší sledování konkurence ve městě či u jiných 

podobných prostorů k čemuž lze využít metodu benchmarkingu7. Hledání a 

                                            
6
 Trans Europe Halles je evropská síť nezávislých kulturních center, která má 51 členů a 15 

spřátelených organizací z celé Evropy. Českou republiku v síti reprezentují ostravský multi-žánrový 

klub Cooltour a plzeňské občanské sdružení JOHAN. 

 
7
 Jde o sdílení zkušeností a nejlepší praxe se srovnatelnými subjekty, a identifikovat tak příležitosti ke 

zlepšení procesů a postupů ve vlastní organizaci. 

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/praxe
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/subjekt
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/identifikovat
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/proces
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/organizace-organisace
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porovnávání s konkurencí může být pak cenným zdrojem informací pro hledání 

nových rozvojových impulzů. Je potřeba zdůraznit, že především u hledání příkladů 

dobré praxe z nich odvozených poznatků je vždy nezbytně nutné zohlednit lokální 

kontext, jinak reálně hrozí neúspěch při jejich reálné implementaci. Pokud je již 

zvolen určitý příklad dobré praxe, je vždy dobré zjistit všechny dostupné informace, 

protože jinak se může přihodit, že budou následovány nikoliv reálné, ale spíše 

„domnělé“ příklady dobré praxe. Sledováním trendů a jejich citlivé prosazování může 

pak napomoci ke zvýšení atraktivity. 
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6. ZÁMECKÉ OBJEKTY POUŽITÉ K EVALUACI HYPOTÉZ V RÁMCI 

DIZERTAČNÍ PRÁCE 

V rámci zpracování dizertační práce byly vysloveny hypotézy, ověřovány na šesti 

zámeckých objektech (viz podkapitola č. 6.1. „Seznam šesti zkoumaných zámeckých 

objektů“) umístěných v rozdílných částech MSK, viz mapa č. 6.1, které byly 

postaveny mezi 16. až 18. stoletím a patřily mezi kulturní centra kraje tehdejší 

monarchie. Jedním z cílů dizertační práce je prokázání vyslovených hypotéz. 

Po roce 1945 však tyto zámky začaly ztrácet svou původní funkci. Později se z nich 

ztrácel původní mobiliář a docházelo ke značnému poškození areálů. Dizertační 

práce je zaměřena na zámecké objekty, které nebyly součástí NPÚ (více o zámcích 

ve správě NPÚ v podkapitole č. 5.1. „Stručné vysvětlení stavu zámeckých objektů po 

roce 1945“), ale byly v minulém období využity jinak, např. jako sklady, kanceláře, 

zdravotnická zařízení atd. Přešly do majetku státu, který o ně nejevil příliš velký 

zájem. Staly se buď to nevhodně využívanými, nebo následně zcela nevyužívanými 

objekty, začaly postupně chátrat a jejich technický stav je odsuzoval k trvalému 

odstranění. 

V posledních dvou desetiletích, díky iniciativě místních samospráv, se staly 

majetkem obcí, které za pomocí různých dobrovolných spolků a jednotlivců, zabránili 

jejich demolici. 

V případě regenerací zkoumaných areálů, se jednalo o použití veřejných prostředků, 

do regenerace vstoupily orgány obce/města. Problém představuje jejich památková 

ochrana, tzn., že do procesu regenerace těchto památkově chráněných objektů 

vstupuje pak nejen vlastník, ale také NPÚ, který prostřednictvím Stavebního úřadu 

stanovuje podmínky, za kterých lze provést plánované úpravy. To pro majitele (často 

obec či město) znamená, že i na běžnou údržbu, malování, opravy omítek atd. musí 

být provedeno tzv. ohlášení, doložené projektovou dokumentací, ke které nebude mít 

NPÚ připomínky. To stejné platí i při rozhodování o dalším využití těchto staveb.  
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Mapa č. 6.1: Zkoumané zámecké objekty v MSK [zhotovila D. Vojkovská] 

 

6.1.  Seznam šesti zkoumaných zámeckých objektů 

Hypotézy byly testovány na šesti objektech. 

• Zámek Paskov – obr. č. 6.6 

• Vošárna Raduň – obr. č. 6.7 

• Zámek Kunín – obr. č. 6.8 

• Zámek Jindřichov – obr. č. 6.9 

• Zámek Linhartovy – obr. č. 6.10 

• Zámek Slezské Rudoltice – obr. č. 6.11 
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Obrázek č. 6.6: Zámek Paskov [foto D.Vojkovská] 

 

  

Obrázek č. 6.7: Vošárna Raduň [foto D.Vojkovská] 



Procesní a ekonomické aspekty regenerace zámeckých brownfields v MS kraji        Daniela Vojkovská 

2016 58 
 

 

Obrázek č. 6.8: Zámek Kunín [foto D.Vojkovská] 

 

 

Obrázek č. 6.9: Zámek Jindřichov [foto D.Vojkovská] 
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Obrázek č. 6.10: Zámek Linhartovy [foto D.Vojkovská] 

 

 

Obrázek č. 6.11: Zámek Slezské Rudoltice [foto D.Vojkovská 
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6.2.  Popis jednotlivých zájmových lokalit 

Níže uvedené zámecké objekty představují výběr z téměř stovky známých i méně 

známých zámků v Moravskoslezském kraji, podrobněji tabulka č. 4.2. 

6.2.1. Zámek Paskov 

 

Obrázek č. 6.12: Zámek Paskov [foto D.Vojkovská] 

Poloha zámku Paskov 

Zámek Paskov, ve kterém pracovníci památkové péče vidí cenný barokní areál, se 

nachází v městě Paskov.  

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6.8: Časová osa, zámek Paskov [D. Vojkovská] 
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Historie zámku Paskov 

Dominanta města byla postavena v letech 1640 – 1646  patrně na místě gotické 

tvrze. Po požáru v roce 1869 byl zámek opraven a přestavěn do dnešní podoby. Po 

druhé světové válce byl tento majetek tehdejším majitelům zkonfiskován a v 50. 

letech minulého stolení byl adaptován na nemocnici, později na onkologickou 

léčebnu, viz graf č. 6.8. Interiér areálu byl, tedy přestavěn pro potřeby zdravotnictví 

(více k užití zámeckých areálů v minulosti je uvedeno v podkapitole č. 5.1. „Stručné 

vysvětlení stavu zámeckých objektů po roce 1945“). 

 

Postup nabytí majetku – zámek Paskov 

Zámek, který až do roku 2004 fungoval jako onkologická klinika, patřil donedávna 

České republice, přičemž právo s jeho nakládáním měla Fakultní nemocnice 

Ostrava. Vedení nemocnice budovu zámku nerekonstruovalo, proto přistoupilo 

k vyklizení budovy. Zámek byl od roku 2009 v podstatě prázdný a uzavřený.  

Město Paskov mělo o zámecký areál zájem již dříve. Než se mu ovšem podařilo 

zámek vykoupit, byla rozkradena téměř polovina měděné střechy, okapy a další její 

kovové části. Tím pádem v řadě případů do stavby zateklo, na stěnách a stropech 

byly, a na mnoha místech stále ještě jsou vidět, mapy od vlhkosti či plísně. Dále bylo 

rozkradeno ústřední topení a další zbytky již dříve zničeného inventáře při "asanaci" 

na léčebnu. Místy opadala omítka i štukové prvky, části zdí byly téměř v havarijním 

stavu.  

Důvodem, proč vůbec Paskov vstoupil do tak velké investice, je, aby bylo zabráněno 

jeho další devastaci a nevyužívání. Aby byl zámek zachráněn pro budoucí generace. 

Této aktivitě předcházela petiční akce, kdy má město k dispozici petiční knihu, která 

obsahuje cca 3 5008 podpisů lidí, kteří vedení města k tomuto postupu nabádali. A 

tak v roce 2013 vedení obce prosadilo koupi zámeckého objektu. 

Nejprve se musela udělat opatření, aby stávající objekty dále nechátraly. Například 

v případě čp. 1 (hlavní budova zámku), ze kterého byla ukradena měděná střecha o 

rozměru cca 300 m2, město zajistilo provizorní zakrytí lepenkou, aby zde nezatékalo. 

                                            
8
 Město Paskov mělo k 1. 1. 2015 3 949 obyvatel. 
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Celkově bylo zabráněno devastaci zámku, a tím se získal čas, k nalezení závěru 

budoucího využití zámku.  

Financování rekonstrukce zámku Paskov 

Paskov je zapojen do procesu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 

území MSK na léta 2015 – 2020 (pro město Paskov je připravován Střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek – Místek9 na období 2014 – 2018).  Tento 

plán zajišťuje obcím financování sociálních služeb (úhrady za poskytnutí sjednaných 

úkonů sociálních služeb, dále úhrady za stravu atp.) a příspěvek na péči, to vše ze 

státního rozpočtu. Kromě výše uvedených zdrojů financování sociálních služeb je 

možno získat finanční prostředky např. ze strukturálních fondů Evropské unie, sbírek, 

fondů a nadací. Další finanční zdroje mohou být získány např. z dotačních programů 

Úřadu vlády České republiky atd. Tím mohou být získány peníze na provoz areálu. 

Na nejnutnější opravy se městu již podařilo našetřit a potřebné úpravy jsou hrazeny 

z vlastního rozpočtu.  Se zbytkem by měly pomoci evropské dotace, kdy se čeká, zda 

v novém plánovacím období bude moci požádat o finanční prostředky. Existuje také 

soukromá osoba, která po převzetí zámku městem na jeho opravy již věnovala 

600 000,- Kč formou darovacích smluv. V roce 2014 město získalo od Ministerstva 

kultury ČR (MK ČR) první dotaci na opravu zámku, a to  60.000,- Kč. Město Paskov 

také zahájilo dne 27. září 2014 Veřejnou sbírku na opravu zámku. Zájemci 

o podporu obnovy této kulturní památky mohou přispět vkladem peněžních 

prostředků jak na účet obce, tak vkladem do pokladniček. Stav sbírky k 31. prosinci 

2015 byl 117 866,40,- Kč. 

Již během léta 2014 proběhly dokončovací práce atria budovy čp. 1 a koncem srpna 

roku 2014 zde proběhly první svatební obřady.  

Došlo k opravám a restaurování barokních  soch před vchodem (sv. Jan Nepomucký, 

sv. Jana Šebestián)  s využitím neinvestiční dotace z rozpočtu MSK ve 

výši  239.700,- Kč.  Do chodu byly uvedeny hodiny v zámecké věži.  Byly opraveny 

lavičky v parku, který obec opět zpřístupnila. Starosta města Paskov pan Petr Baďura 

říká: „Jsou to sice zatím malé, ale velmi důležité kroky.“ Rozpočet na přestavbu 

celého objektu není ještě stanoven, protože nejsou hotovy plány přestavby. 

                                            
9
 Obec s pověřeným obecním úřadem (Paskov se nachází v území odpovídajícímu území 

vymezenému působností úřadu obce s pověřeným obecním úřadem). 
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Následně budou připraveny projektové dokumentace, ze kterých vyplynou požadavky 

na finance. 

Tabulka č. 6.3 ukazuje přehled financování za období let 2013 – 2015. 

Tabulka č. 6.3: Přehled nákladů v jednotlivých letech rekonstrukce zámku Paskov [interní materiály, 

město Paskov] 

Náklady v jednotlivých letech rekonstrukce objektu 

Rok Účel Částka (Kč) 

2013 

Opravy, materiál 922.859,81 

Poradenské a konzultační služby (technický 

dozor) 

86.031,00 

Elektrická energie 36.576,00 

Celkem 1.045.466,81 

2014 

Opravy, materiál 2.347.096,18 

Poradenské a konzultační služby 471.083,96 

Provozní výdaje (el. energie, voda, ostraha) 498.015,00 

Celkem 3.316.195,14 

2015 

Opravy, materiál 55.518,00 

Poradenské a konzultační služby 288.343,00 

Provozní výdaje (el. energie, voda) 8.558,00 

Celkem 352.419,00 

2013 – 2015 CELKEM 4.714.080,95
 

Pozn.: * r. 2015 (k 23. 2. 2015) 

 

Plánované aktivity do budoucna v zámku Paskov 

V současné době (zima roku 2015) je zámek ve stabilizovaném stavu. Jako vhodný 

příklad lze uvést podzimní premiérovou akci Dny Regionu Slezská brána, kterou 

zámek hostil a která měla za cíl přiblížit občanům jednotlivé obce a města Regionu 

Slezská brána. Součástí akce byl i doprovodný program (např. projížďky na koních v 

areálu parku, výstavy probíhající na zámku). 

Co se týče orgánů města, Rada města Paskov např. schválila cenovou nabídku na 

zpracování stavebně technického průzkumu objektu zámek Paskov – seniorské 

bydlení. Dále Rada města Paskov schválila cenovou nabídku na projekt a 
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inženýrskou činnost splaškové kanalizace pro areál zámku, provedení průzkumu 

přítomnost metanu pro akci Seniorské bydlení – Zámek Paskov. 

Obec připravila zadání  pro vypracování dispozičního a kapacitního využití hlavní 

budovy a předzámčí (čp. 2), které obsahuje plán města na budoucí využití areálu 

zámku. Hlavní budově zámku chce Paskov navrátit  historickou roli správního a 

kulturního centra města. V budově čp. 2 by mohla bezbariérově fungovat Pošta, 

informační středisko, denní stacionář  atp., záměr ještě není upřesněn.  

Dále má město k dispozici rozhodnutí zastupitelstva o přestavbě jednoho z objektů 

v areálu zámku Paskov, konkrétně čp. 156, pro účely seniorského bydlení (mělo by 

se jednat o 25 bytových jednotek s kapacitou 50 osob, viz obrázek č. 6.13). Pozitivní 

efekt pro seniory bydlící v zámku, ale i pro mladé lidi a další návštěvníky zámeckého 

areálu bude prolínání generací.  

V současné době (prosinec 2015) je připravena projektová dokumentace pro 

stavební řízení a je předpoklad, že výstavba by mohla začít již v průběhu roku 2016. 

Pozemky západně od této budovy hodlá obec přeměnit na tzv. relaxační zahradu 

přístupnou i veřejnosti.  

Do rozpočtu města byly pro rok 2016  zahrnuty prostředky potřebné na zahájení 

rekonstrukce stavby čp. 156, včetně přilehlé zahrady (bude se jednat o samostatný 

soubor  staveb).  Kromě toho město pokračuje formou údržby v odstraňování  závad 

na hlavní budově zámku a předzámčí. 
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Obrázek č. 6.13: Vizualizace bydlení pro seniory v zámku Paskov [interní materiál, město Paskov] 

6.2.2. Vošárna Raduň  

 

Obrázek č. 6.14: Vošárna Raduň [foto D.Vojkovská] 
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Poloha objektu Vošárna 

Cca 6km od města Opavy, v obci Raduň stojí v blízkosti areálu raduňského zámku 

objekt bývalé prádelny a sušárny, tzv. Vošárna. 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6.9: Časová osa, Vošárna Raduň [D. Vojkovská] 

 

Historie objektu Vošárna 

Barokní stavba z 18. století původně sloužila jako prádelna a sušárna pro zámecké 

panstvo, viz graf č. 6.9, které sídlilo na raduňském zámku (z německého slova 

Waschhaus – prádelna). Tento dům čp. 50 prošel mezi lety 1823 – 1826 rekonstrukcí 

a až do roku 1945 byl využíván k původním účelům. Pak již do počátku 80. let 

minulého století sloužil pouze obytným účelům a následně byl opuštěný.  

Postup nabytí majetku – Vošárna 

Rozpadlý objekt stál v obci dlouho, aniž by někoho jeho stav zajímal. Pro svůj 

havarijní stav byl dokonce uveden NPÚ na seznam nejohroženějších kulturních 

památek ČR. Nově vzniklé občanské sdružení Vošárna si dalo za cíl tento objekt 

zachránit pro další generace. Zakladatel o. s., pan Rostislav Müller, inicioval u 

finančního úřadu v Opavě dražbu a 18. října 2007 byla Vošárna vydražena za 

51.000,- Kč. V roce 2009 pan Müller daroval objekt tomuto o. s. Svépomocí byly 

provedeny první záchranné práce a následně vznikl projekt na záchranu Vošárny. 
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Financování rekonstrukce objektu Vošárna 

V tabulce č. 6.4 je uveden přehled dotací, které získalo o. s. Vošárna na opravu 

zchátralé historické budovy. 

Předmětem projektu byla rekonstrukce tohoto památkového objektu, který naplňuje 

definici brownfields, a jeho přebudování na Společenské centrum.  

V první etapě financování se podařilo, za přispění Havarijního programu MK ČR, 

vybudovat nový krov a položení lepenky (rok 2008) a v dalším roce byla střecha 

pokryta  břidlicí (rok 2009). V druhé etapě financování, červenec 2010 až březen 

2012, byla rekonstrukce spolufinancována se značné části s podporou ROP 

Moravskoslezsko. O. S. Vošárna, ve spolupráci s o. s. KST Slezan Opava, získalo 

dotaci z fondů Evropské unie s Regionální radou regionu soudružnosti 

Moravskoslezsko na projekt „Rekonstrukce kulturní památky Vošárna na 

společenské centrum obce Raduň”. V poslední etapě podepsalo o. s. Vošárna se 

SZIF dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Dotace se týkala 

obnovy stávajícího oplocení, kamenné zdi z roku 1824, a dostavby již zničené zdi. 

Veškeré náklady na rekonstrukci objektu jsou uvedeny v tabulce č. 6.5.  

Tabulka č. 6.4: Přehled zdrojů financování objektu Vošárna [interní materiály, o. s. Vošárna] 

Zdroje financování rekonstrukce Vošárna 

Donátor Částka 

(Kč) 
MK ČR 800.000 

Regionální rada regionu soudržnosti  Moravskoslezsko (ROP MS) 5.309.525 

Státní zemědělský intervenční fond 541.783 

Vlastní zdroje (o. s.Vošárna, o. s. KST Slezan Opava, sponzoři) 585.200 

CELKEM 7.236.508 
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Tabulka č. 6.5: Náklady v jednotlivých letech rekonstrukce objektu Vošárna [interní materiály, o. s. 

Vošárna] 

Náklady v jednotlivých letech rekonstrukce objektu 

Rok Účel Částka (Kč) 

2008 Obnova krovu 300.000 

2009 Pokrytí střechy břidlicí 500.000 

2010 – 2012 Rekonstrukce objektu 5.804.527 

2010 – 2013 Obnova stávajícího 

oplocení 

631.981 

2008 – 2012 CELKEM 7.236.508 

 

Jelikož je Vošárna zapsána jako kulturní památka, veškerá stavební činnost byla 

sledována NPÚ, který dohlížel na to, aby si objekt udržel svůj historický charakter. 

Každý měsíc byly kontrolní stavební dny, na kterých se diskutoval postup prací a 

probíral se každý další krok tak, aby vše bylo v souladu s projektem. Důležitá byla 

konstruktivní spolupráce se stavební firmou, která má bohaté zkušenosti s opravami 

kulturních památek. Rekonstrukce objektu trvala 4 roky (období let 2008 – 2012). 

Plánované aktivity do budoucna v objektu Vošárna 

Záměrem a výstupem celého projektu je zrekonstruovaná budova Společenského 

centra obce Raduň sloužící k pořádání kulturních akcí, k rekreačnímu sportu, k 

činnosti jednotlivých spolků, klubů a zájmových sdružení občanů. Cílovou skupinou 

jsou občané Raduně a sousední obce Vršovice.   

V přízemí objektu je několik kluboven s kuchyňkou a sociálním zařízením, které 

mohou využívat různé spolky. Tyto prostory také slouží pro konání soukromých akcí. 

Dále se zde nachází malé muzeu historických praček, ždímaček, žehliček a šicích 

strojů. Objekt, prezentací těchto historických strojů, alespoň z části poukazuje na 

svou funkci v minulosti. V prvním patře je vybudovaný velký víceúčelový prostor tzv. 

velká klubovna. Vzniklo tak zázemí pro klubové večery, koncerty, recitály nebo 

jednání obecních složek a spolků. V tomto sále jsou prezentovány fotografie, které 

ukazují průběh rekonstrukce historické prádelny. Rovněž je zde možné uspořádat 

soukromou akci, svatební obřad či koncert. Součástí projektu bylo také pořízení 

vybavení a techniky. Provozní náklady, které činí cca 60.000,- Kč/rok, pomáhají 

pokrýt příjmy z pronájmu prostor Vošárny a z grantu obce Raduň. 
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6.2.3. Zámek Kunín 

 

Obrázek č. 6.15: Zámek Kunín [foto D.Vojkovská] 

 

Poloha zámku Kunín 

Zámecký areál se nachází na Novojičínsku, cca 5km od města Nový Jičín 

v Chráněné krajinné oblasti Poodří. 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6.10: Časová osa, zámek Kunín [D. Vojkovská] 
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Historie zámku Kunín 

Venkovský zámek byl vybudován na místě staré jednopatrové tvrze v letech 1726 až 

1734. Největšího rozkvětu se dočkal na přelomu 18. a 19. století, kdy zde byl 

vybudován jeden z nejmodernějších vzdělávacích ústavů pro mládež tehdejší střední 

Evropy. Na konci druhé světové války zdevastovali zámek sovětští vojáci a v 

tomtéž roce byl zámek zkonfiskován. V průběhu nadcházejících pěti let následovalo 

rabování zámeckého mobiliáře. Zbytek zubožených sbírek byl soustředěn do 

místností prvního patra, na které se zřítily stropy. Povolaná armáda vytahovala 

obrazy ze sutin, a ty pak byly v roce 1950 rozváženy do depozitářů dalších hradů a 

zámků, častokrát však bez řádné evidence. Sbírky tak ztratily na dlouhou dobu 

kontakt se zámkem a s celou oblastí. Zámek byl následně využíván jako ubytovna, 

vývařovna a sklad léků, viz graf č. 6.10. 

V 70. a 80. letech 20. století došlo k jeho další devastaci, a to nevhodnou 

rekonstrukcí, kdy nastala přestavba na učebny a koleje pro účely Vysoké školy 

veterinární a farmaceutické. Celou rekonstrukci zastavil výskyt dřevomorky. Zámecký 

areál nevypadal na počátku 90. let v dobrém technickém stavu, viz obrázek č. 6.16, a 

nechybělo málo a byl srovnán se zemí. 

 

 

Obrázek č. 6.16: Fotodokumentace zámku Kunín před rekonstrukcí [foto obec Kunín] 
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Postup nabytí majetku – zámek Kunín 

Již od roku 1995 byla snaha zastupitelů obce o záchranu zámku a byla vedena 

složitá jednání o převodu zámku do vlastnictví obce. V roce 1996 byla podána žádost 

o zařazení akce do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 1997 (MK 

ČR). Z tohoto programu bylo provedeno statické zabezpečení a byly realizovány 

první opravy (střecha, krovy, nátěry oken). V květnu 1999 se stává obec vlastníkem 

zámeckého objektu, který získala od MŠMT ČR prostřednictvím darovací smlouvy. 

V témže roce začala obec, Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně a Historický 

pěší pluk číslo 710 s tradicí Zámeckých slavností v Kuníně. 10. července 1999 se 

konala první zámecká slavnost se slavnostním průvodem v kostýmech za účelem 

zviditelnění a upozornění na havarijní stav budovy. Tentýž rok začíná novodobá 

historie zámku. V roce 2000 byla tato slavnost spojena s beneficí, věnovanou obnově 

a záchraně zámku.  

Financování rekonstrukce zámku Kunín 

Obec, ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, zahájila práce na rekonstrukci zámku, 

s cílem navrátit do něj původní historické sbírky11 a zpřístupnit jej veřejnosti. Byly 

získány prostředky ze státních fondů a prostředky z Evropské unie, velkou část však 

investoval sám Kunín, viz tabulka č. 6.6.  

V roce 2002, v rámci IV. zámecké slavnosti, bylo veřejnosti zpřístupněno první patro 

zámku po rekonstrukci. V květnu roku 2004 byl zámek s definitivní platností otevřen 

veřejnosti. V roce 2012 došlo ke slavnostnímu otevření expozice Kunínského muzea 

na zámku. Rozsáhlá rekonstrukce zámeckého objektu trvala 9 let, viz tabulka č. 6.7 

(období let 1997 – 2006). 

  

                                            
10 Historický pěší pluk číslo 7 si za svůj hlavní cíl klade propagaci zámku v Kuníně mezi širokou 

veřejností a její získání pro myšlenku obnovy zámku a návratu původních historických sbírek do 

tohoto objektu. Svou činnost pluk neomezuje pouze na území Kunína, ale častokrát se účastní také 

řady prestižních společenských akcí na území celé České republiky a Spolkové republiky Rakousko. 

11 Zámeckou expozici provozuje Správa zámku Kunín, (Muzeum Novojičínska, příspěvková 

organizace zřizovaná MSK).  
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Tabulka č. 6.6: Přehled zdrojů financování zámku Kunín [interní materiály, obec Kunín] 

Zdroje financování rekonstrukce 

zámku 
Donátor Částka (Kč) 

MK ČR 25.000.000 

Okresní úřad Nový Jičín 1.150.700 

SAPARD EU 24.303.292 

MSK 400.000 

Program Leader - MMR 800.000 

MMR 16.502.263 

SFŽP 1.566.939 

Obec Kunín 13.808.332 

CELKEM 75.287.263 
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Tabulka č. 6.7: Náklady v jednotlivých letech rekonstrukce zámku Kunín [interní materiály, obec 

Kunín] 

Náklady v jednotlivých letech rekonstrukce zámku Kunín 

Náklady v jednotlivých letech rekonstrukce zámku Kunín Rok Účel Částka (Kč)
12

 

1997 Střecha – oprava 2.873.826 

1997 – 1998 Okna – oprava 219.440 

1999 Fasáda – oprava 2.199.270  

1999, 2001 – 2002 Inženýrská činnost 1.348.922  

1998 – 2001 Projektová dokumentace 1.185.755 

2000 – 2002 Rekonstrukce vnitřních prostor 53.177.341  

2000 – 2002, 2003 – 2006 Úroky z úvěru 1.430.958 

2000 – 2005, 2011 Obnova zámeckého parku 2.535.281  

2005 Obecní muzeum – vybavení 450.000  

2006 Spojovací most, kuželna, chodníky 7.872.200 

2006 Altán, plot, lavičky, odpadkové koše 1.334.270  

 Ubytování – vybavení pokojů 660.000  

1997 – 2006 CELKEM DO POVODNĚ 75.287.263 

 

Plánované aktivity do budoucna na zámku Kunín 

Jedná se o jednu z nejnavštěvovanějších památek regionu, ročně ji navštíví přes 

20 tisíc návštěvníků, viz tabulka č. 6.8. Zámek je zapsán jako významná kulturní a 

výjimečná nemovitá kulturní památka I. kategorie v Ústředním seznamu kulturních 

památek ČR (ÚSKP ČR). Postupně se do něj vracejí  původní zámecké sbírky, 

dochází k restaurování poškozeného nábytku. Obec každoročně realizuje několik 

kulturních akcí, které se konají v zámeckém parku (např. rekonstrukce historické 

bitvy, zámecká slavnost, slavnost Růže pro paní hraběnku atd.), což především 

navazuje na dobové tradice a zvyšuje návštěvnost i samotného zámku. Zámek je 

rovněž využíván k pořádání svatebních obřadů, koncertů, seminářů či slavnostních 

událostí různých společností.  

                                            
12

 Pozn.: Do zdrojů nejsou zahrnuty náklady na vnitřní vybavení pokojů, obnovu a restaurování sbírek 

a jejich výkup, které výslednou částku dále navyšují.  
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Zámek poskytuje možnost ubytování ve stylově zařízených zámeckých pokojích a 

rovněž nabízí jedno novomanželské apartmá. Na zámku je zřízena letní galerie a 

informační centrum. V přízemí zámku obec Kunín provozuje zámeckou restauraci.  

Tabulka č. 6.8: Návštěvnost zámku Kunín [interní materiály, Muzeum Novojičínska] 

Návštěvnost na zámku Kunín 

Rok Počet návštěvníků  

2002 7 324 

2003 14 448 

2004 15 362 

2005 22 700 

2006 19 445 

2007 21 340 

2008 21 009 

2009 27 426 

2010 20 103 

2011 27 700 

2012 26 931 

2013 23 589 

2014 26 045 
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6.2.4. Zámek Jindřichov 

 

Obrázek č. 6.17: Zámek Jindřichov [foto D.Vojkovská] 

 

Poloha zámku Jindřichov 

Dříve reprezentační sídlo se nachází v obci Jindřichov, která svým katastrálním 

územím13 a počtem obyvatel14, převyšuje ostatní obce Osoblažského výběžku. 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6.11: Časová osa, zámek Jindřichov [D. Vojkovská] 

                                            
13

 Katastrální výměra obce Jindřichov je 3 471ha. 

14
 Počet obyvatel v obci Jindřichov byl k 1. 1. 2015 1 323 osob. 
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Historie zámku Jindřichov 

Začátek výstavby zámku sahá do 2. poloviny 17. století.  Současná podoba zámku 

pak vznikla v roce 1844, kdy došlo k jeho přestavbě po následcích požáru. Zámek 

sloužil po druhé světové válce několik let jako domov korejských dětí a od roku 

1957 byl v budově zřízen Ústav sociální péče Harmonie pro mentálně postiženou 

mládež, viz graf č. 6.11. Budova byla využita pro ubytování a veškeré služby 

související s ústavem a dále tyto prostory částečně sloužily pro potřeby obce. To sice 

zajistilo zámku údržbu, ale zároveň některé úpravy smazaly historickou autenticitu. 

Z celého zámku, který má užitkovou plochu 3 440m², si původní charakter dochovaly 

pouze tři místnosti se zbytky zachovaného nábytku. Ústav působil v objektu do 

dubna 2010. Po jeho zrušení byl objekt vystěhován. 

Postup nabytí majetku – zámek Jindřichov 

V roce 2010 se zastupitelstvo MSK rozhodlo, na žádost obce Jindřichov, darovat 

objekt a přilehlé pozemky obci. Zámecký objekt byl tedy převeden do majetku obce. 

Ta se zavázala nemovitost užívat pouze k účelům v souladu s veřejným zájmem, což 

po dobu deseti let bude kontrolovat krajský úřad. Obec převzala zámek v havarijním 

stavu. Zámek je obklopen téměř pětihektarovým, dendrologicky zajímavým parkem, 

viz obrázek č. 6.18, který patří k nejcennějším a nejzachovalejším v okrese Bruntál 

(http://www.obecjindrichov.cz/informace-o-obci/historicke-pamatky/zamek/). Park je pravidelně 

udržován a je přístupný pro veřejnost. 

 

Obrázek č. 6.18: Zámecký park Jindřichov [foto D.Vojkovská] 
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Financování rekonstrukce zámku Jindřichov 

Obec získala již v roce 2012 dotaci ve výši 636.000,- Kč na studii proveditelnosti 

lokality zámeckého areálu s parkem. Výše zmíněná dotace by měla napomoci 

představitelům obce s řešením rekonstrukce celého areálu. Rovněž je připravována 

dokumentace na rekonstrukci zámku, která by oddělila ubytovací prostory bývalého 

ústavu a zámek by tak mohl být částečně zpřístupněn veřejnosti. V současnosti jsou 

spojeny s provozem a údržbou zámku provozní výdaje. Jen za nejzákladnější údržbu 

obec platí ročně od 300.000 – 500.000,- Kč. Drahý je provoz hlavně v zimním 

období, kdy je snaha temperovat objekt na teplotu tak, aby zůstalo topení funkční. 

 

Plánované aktivity do budoucna v zámku Jindřichov 

Cílem je zlepšení občanského vybavení a služeb, podpora společenských, 

kulturních, zájmových a sportovních aktivit, které přispějí k zachování tradic a 

upevnění lokální identity. Záměry obce, jak zachovat historickou hodnotu areálu a 

nabídnout ho veřejnosti jsou následující. Obec chce přestavět zámek pro potřeby 

bydlení, konkrétně bydlení pro seniory, a to na cca 50 malometrážních bytů. Dále by 

zde měli najít zázemí dlouhodobě nemocní vč. lékařské péče. Využití se tedy nemění 

a je v souladu s rozvojem území a územně plánovací dokumentací. Revitalizace 

zámku bude rovněž řešit kulturní potřeby obce a plánuje využít reprezentativních 

prostor zámku pro svatby a koncerty. Pro nové obyvatele zámku i pro veřejnost je 

záměrem obce přesunout do přízemí budovy zámku část veřejných služeb a 

občanské vybavenosti denní potřeby (lékárna, knihovna, kavárna, případně pekárna, 

cukrárna, výstavní síň, regionální muzeum atp.). 

Celkový koncept využití zámku, který představuje nejvýznamnější architektonickou 

hodnotu Jindřichova, je postaven na skutečnosti, že zámek vždy býval centrem dění 

v obci a zdrojem obživy pro obyvatele obce. Počet nově vzniklých pracovních míst se 

odhaduje na 15 – 20. Zvýšením zaměstnanosti by mohlo současně dojít ke 

zpomalení až zastavení poklesu počtu obyvatel odchodem mladých rodin do měst. 

 

  

http://d.takeit.sk/vv_show_url.php?idk=89560&idc=203123&ids=601&idp=85903&url=http%3A%2F%2Fwww.vybersito.cz%2Foddeleni%2F662%2Fakcni-slevy-na-nabytek%2F
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Plánovaná etapizace výstavby: 

Objekt bude realizován v 4. – 5. etapách, které budou na sebe plynule navazovat 

podle způsobu financování. 

1. etapa – rekonstrukce technické infastruktury a odvlhčení objektu, 

2. etapa – bydlení v přízemí v návaznosti na rekonstrukci kotelny, prádelny a 

kuchyně, 

3. etapa – lékařská péče a lékárna, 

4. etapa – bydlení v 2. NP vč. části LDN, 

5. etapa – dokončení rekonstrukce funkčním využitím památkově chráněných 

prostor – dovybavení nábytkem a dokončení nádvoří. 

 

V dalších etapách bude dovybaven zámecký park a veřejné prostory zámku. 

Přestavba zámku si podle předběžných odhadů vyžádá více než 100 milionů korun.  

6.2.5. Zámek Linhartovy 

 

Obrázek č. 6.19: Zámek Linhartovy [foto D.Vojkovská] 
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Poloha zámku Linhartovy 

Obec Linhartovy, dnes pouze místní část Města Albrechtice se rozkládá při pravém 

břehu řeky Opavice, vzdálena vzdušnou čarou cca 7km od Krnova. Linhartovy jsou 

doslova pohraniční osadou, kdy ze samotného zámku je nadohled hranice mezi 

Českou republikou a Polskem. 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6.12: Časová osa, zámek Linhartovy [D. Vojkovská] 

 

Historie zámku Linhartovy 

Byl vybudován v druhé polovině 16. století přestavbou klasické vodní tvrze na 

barokně-renesanční sídlo. V roce 1943 byla na zámku umístěna německá vojenská 

nemocnice. V témže roce vypukl v objektu požár, při němž shořela střecha, která 

byla v roce 1944 nahrazena lepenkou. Od té doby zámek chátral. K částečné opravě 

došlo v letech 1957 – 1960, přetrvával však nedostatek stavebního materiálů, 

stavebních kapacit a nedostatečná odbornost. Poté se rekonstrukce zastavila na 

dalších 13 let. Po celou tu dobu do budovy zatékalo, deponovaný stavební materiál 

byl rozkrádán. Teprve v roce 1973 byl objekt částečně zrekonstruován a majitelem se 

stalo Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Příbram. V tomto období zde 

fungoval sklad Ministerstva zdravotnictví.  
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Postup nabytí majetku – zámek Linhartovy 

V roce 2000 zástupci Města Albrechtice začali uvažovat o tom, že by zámek, který 

byl tehdy ruinou, viz obrázek č. 6.20, mohl dostat nové využití. Tehdejší majitel, 

Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Příbram, jej v havarijním stavu, předalo 

smlouvou o bezplatném převodu v červenci 2001 obci Město Albrechtice, viz graf     

č. 6.12, za symbolickou 1,- Kč.   

 

Obrázek č. 6.20: Dobová fotodokumentace zámku Linhartovy [zdroj - MěÚ obce Město Albrechtice] 

 

Financování rekonstrukce zámku Linhartovy 

Za pomoci dotačních titulů, viz tabulka č. 6.9 a finanční záštitě Města Albrechtice se 

podařilo objekt opravit a vybudovat z něj centrum kulturního dění, které nabízí 

společenské vyžití nejen v obci, ale i v kraji.  
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Tabulka č. 6.9: Přehled zdrojů financování [interní materiály, obec Město Albrechtice] 

Zdroje financování rekonstrukce zámku a parku Linhartovy 

Donátor Částka (Kč) 

SZIF 12.869.852 

MMR 4.593.000 

MMR 339.000 

Vlastní náklady k uznatelným nákladům 3.573.189 

CELKEM 21.375.041 

Obnova vegetačních prvků zámeckého parku 

v Linhartově 

 

MSK 130.256,00 

SFŽP 121.908,89 

MMR 1.706.724,53 

Vlastní náklady k uznatelným nákladům 653.288,49 

CELKEM 2.612.177,91 

 

Tabulka č. 6.10: Náklady na jednotlivé etapy rekonstrukce [interní materiály, obec Město Albrechtice] 

Náklady na jednotlivé etapy rekonstrukce objektu 

Náklady na jednotlivé etapy rekonstrukce objektu Rok Účel Částka (Kč) 

2003 I: etapa – oprava zámku Linhartovy 14.329.241 

(14.484.979**) 
2005 – 2006 

2006 

II. etapa – oprava zámku Linhartovy 7.045.800 

(8.423.662,20**)  
2003 – 2005 Náklady na opravu zámku 21.375.041 

2010 Projektová dokumentace k obnově parku 174.000 

2014 Projekt – Obnova vegetačních prvků zámeckého parku 2.438.177,91 

(2.831.934**) 
2010 – 2014 Náklady na projekt obnovy zámku 2.612.177,91 

2003 – 2014 CELKEM 23 987 218,91 

První část rekonstrukce byla dokončena 27. listopadu 2003, viz tabulka č. 6.10, 

odkdy začíná nová etapa zámku. To, že zámek začal postupně žít kulturním a 

společenským životem a byl zpřístupněn veřejnosti, je práce nadšených 

organizátorů, kteří s brigádníky, sponzory a příznivci zámku položili základ 

současným aktivitám. Díky stovkám hodin bezplatné práce více jak 300 dobrovolníků 

mohla být první prohlídka uskutečněna 28. května 2005, přišlo více než 4 000 lidí.   
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Současnost na zámku Linhartovy 

Po rekonstrukci Linhartovského zámku, jej ročně navštíví tisíce návštěvníků, nejen 

z České republiky, ale i návštěvníků Polska i Německa (přehled trendu počtu 

návštěvníků zobrazuje tabulka č. 6.11). Ze zámku se stalo nejen turistické lákadlo, 

ale především kulturní stánek regionu.  

Tabulka č. 6.11: Návštěvnost zámku Linhartovy [Krušina J., 2012] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zkvalitnění provozu zámku se také podílí sponzoři, kteří zdarma zapůjčují do 

prostor cenné expozice. Mnohá hudební uskupení a umělci si za své vystoupení 

berou symbolické honoráře.  

V roce 2015 Linhartovský zámek nově nabízí řadu expozic a především galerii žáků z 

výtvarné dílny v Městě Albrechtice, jakožto první dětskou galerii v České republice. V 

prostorách zámku se konají koncerty, vernisáže, tradiční jarmarky, zábavné akce pro 

děti a noční prohlídka zámku. Vzhledem k tomu, že stoupá zájem veřejnosti o 

uzavření občanského sňatku mimo obřadní síň, lze k tomuto slavnostnímu aktu 

využít také netradiční prostory zámku.  

Díky rekonstrukci mohlo vzniknout i 1 pracovní místo na plný úvazek. 

Návštěvnost na zámku Linhartovy 

Rok Počet 

2007 7 398 

2008 8 135 

2009 9 262 

2010 10 648 

2011 12 181 

2012 7 000 

2013 20 000 

2014 20 500 
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6.2.6. Zámek Slezské Rudoltice 

 

Obrázek č. 6.21: Zámek Slezské Rudoltice [foto D.Vojkovská] 

 

Poloha zámku Slezské Rudoltice 

Zámek se nachází ve východní části obce Slezské Rudoltice v Osoblažském 

výběžku při hranici s Polskem. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6.13: Časová osa, zámek Slezské Rudoltice [D. Vojkovská] 

  

2015 2011 2010 2008 2004 1970 - 1980 19.stol. 17. - 18.stol. 
polovina 
16.stol. 

VÝSTAVBA ZÁMKU ZTRÁTA 
PŮVODNÍ 

FUNKCE A 
VYUŽITÍ JAKO 
TKALCOVNA, 

TEXTILKA 

ČÁSTEČNÁ OPRAVA  
OD r. 1975 FUNKCE PRO  

ZDRAVOTN. ÚČELYÍ 

 OBEC SE STÁVÁ 
SPRÁVCEM 

 

MAJITELEM SE 

STÁVÁ OBEC  

ZÁČÁTEK 
REKONSTRUKCE ZÁMKU 

I. ETAPA 
REVITALIZACE 

PARKU 

PŘESTAVBA 

II. ETAPA 
REVITALIZACE 

PARKU 



Procesní a ekonomické aspekty regenerace zámeckých brownfields v MS kraji        Daniela Vojkovská 

2016 84 
 

Historie zámku Slezské Rudoltice 

Zámek Slezské Rudoltice byl postaven v polovině 16. století, a již v 17. a 18. století 

byl zcela přestavěn na barokní rezidenci. V letech 1741 – 1776 upraveno do 

rokokového stylu. Oklopoval jej park, který se stal jedním z nejznámějších v Evropě a 

místu se přezdívalo „Slezské Versailles". Rekonstruovaný zámek se tak stal jedním 

z kulturních center Slezska té doby. Koncem 18. století však byla jedinečná 

umělecká sbírka tehdejším majitelem rozprodána do celé střední Evropy. Zámek 

přišel o své dvě věže a měděnou střechu, z parku se postupně ztrácela 

architektonická díla. Další vlastníci zámku se o objekt nestarali, a tak zámek sloužil 

např. jako tkalcovna nebo textilka Za druhé světové války se stal útulkem pro matky 

s dětmi a později byl spravován Říšským ministerstvem propagandy. Na konci války 

byl těžce poškozen. Po válce byl vyrabován a v nadcházejících dvou desetiletí 

chátral. Stal se sídlem Místního národního výboru a dokonce zde bylo uskladněno 

obilí. Po částečné rekonstrukci v 70. a později v 80. letech, zámek od roku 1975 

využívalo Ministerstvo zdravotnictví ke zdravotnickému zásobování, viz graf č. 6.13, 

čemuž byl přizpůsoben interiér zámku do dnešní podoby. To zámek, alespoň z části, 

zachránilo. Z parku se dochovalo pouhé torzo.  

 

Obrázek č. 6.22: Fotodokumentace kaple v zámku Slezské Rudoltice [foto – obec Slezské Rudoltice] 
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Postup nabytí majetku – zámek Slezské Rudoltice 

V květnu roku 2004 se správcem budovy stala obec Slezské Rudoltice. Na základě 

souhlasného prohlášení o vzniku vlastnického práva k nemovitostem, ze dne         

14. května 2008, byl dne 9. července 2008 obci fyzicky předán objekt zámku 

od státní příspěvkové organizace Zdravotnické zabezpečení krizových stavů, jejímž 

zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.    

 

Financování rekonstrukce zámku Slezské Rudoltice 

K úspěšné realizaci části rekonstrukce napomohly obci finanční prostředky 

z evropských strukturálních fondů, viz tabulky č. 6.12 a č. 6.13 Rekonstrukci 

prodělala zámecká kaple, která byla opravena a vymalována v roce 2013. Dále byly 

upraveny i další prostory v severním křídle zámku. Do budoucna se plánuje rozsáhlá 

rekonstrukce celého zámku. 

Tabulka č. 6.12: Přehled nákladů na etapy rekonstrukce [interní materiály, obec Slezské Rudoltice] 

 

  

Náklady v jednotlivých letech rekonstrukce objektu 

Rok Účel Částka (Kč) 

2010 Oprava střechy a krovu 

zámku 

215.000,00 

2010 Vybudování a vybavení turistického apartmánu 504.980,00 

2010 Částečné krytí nákladů na průvodce a kulturní akce 168.000,00 

2011 Zámek Slezské Rudoltice 493.889,90 

2011 Technické zhodnocení zámeckého apartmánu 397.772,00 

2013 Vybavení zámeckého apartmánu 68.776,00 

2013 Technické zhodnocení zámeckého apartmánu 142.648,00 

2014 Podlaha zámek 200.000,00 

2014 Přístupová cesta k zámku, pořízení hodin na zámku 533.562,74 

2014 Přístupová cesta k zámku 295.365,00 

2015 Sanace původních částí krovu, vč. bednění střechy a položení 

nové střešní krytiny 

152.700,00 

2010 – 2015 CELKEM 3.172.693,64 
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Tabulka č. 6.13: Přehled zdrojů financování rekonstrukce [interní materiály, obec Slezské Rudoltice] 

Zdroje financování rekonstrukce zámku Slezské Rudoltice 

Donátor Částka (Kč) 

MK ČR 415.000,00 

MSK 1.166.869,90 

SZIP 364.141,00 

MSK 152.700,00  

Obec Slezské Rudoltice 1.073.982,74 

CELKEM 3.172.693,64 

   

Z parku se do dnešních dnů dochovala pouze malá část, která prochází postupnou 

avšak zásadní revitalizací za pomocí dotací z evropských fondů. Cílem záměru je se 

přiblížit vzhledu nádherných parků z dob největšího rozkvětu zámku. O obnovu 

zámeckého parku se stará zahradní architekt z města Jeseník, společně s členy 

několika tamních občanských sdružení. Ti také zpracovávají dotační projekty na 

rekonstrukci okolí zámku v rámci OP ŽP. Náročná revitalizace parku je rozdělena do 

7 etap. První etapa již proběhla a o financích na druhou až šestou fázi bylo 

rozhodnuto v srpnu 2015, viz tabulky č. 6.14 a č. 6.15. Celková revitalizace parku je 

odhadována na 15 miliónů korun. 
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Tabulka č. 6.14: Přehled zdrojů financování [interní materiály, obec Slezské Rudoltice] 

Zdroje financování revitalizace parku Slezské Rudoltice 

Donátor Částka (Kč) 

I. Etapa  

ERDF 1.962.616 

SFŽP 115.448 

Vlastní zdroje 230.896 

Celkem 2.308.896 

II. Etapa – žádost o dotaci  

ERDF 2.336.712 

SFŽP 166.908 

Vlastní zdroje 834.540 

Celkem 3.338.160 

CELKEM 5.647.056 

 

Tabulka č. 6.15: Přehled nákladů na etapy revitalizace [interní materiály, obec Slezské Rudoltice] 

Náklady na jednotlivé etapy revitalizace parku Slezské Rudoltice 

Rok I. Etapa Částka 

(Kč) 
2011 Obnova obecní zeleně ve 

Slezských Rudolticích 

2.308.896 

(způsobilé 

výdaje) 

 II. Etapa  

2015 Revitalizaci zámeckého parku 

Slezské Rudoltice 

3.338.160 

2011 – 2015 CELKEM 5.647.056 

 

Současnost na zámku Slezské Rudoltice 

Od roku 2004, kdy se obec stala správcem budovy, se místní samospráva i různá 

občanská sdružení (např. šermířská skupina Společenství Severských pánů) snaží 

zámecký objekt opravovat a zatraktivnit. Tím se snaží vytvořit turistická lákadla, která 

by přitáhla do této oblasti více návštěvníků a pomohla by tak tolik potřebnému 

rozvoji. Např. výstava „Slezské Rudoltice Místo múz a umění“, pořádána v červnu 

roku 2015, měla za cíl zajistit zámku post ojedinělé galerie umění, a tím také podpořit 

veřejností opomíjený osoblažský kraj. Dalším cílem bylo umožnit střet rozdílných 
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uměleckých světů. Vytvořit místo, na němž se různí umělci a návštěvníci mají 

možnost setkat a mohou nalézt nové rozhledy. Pokusit se navázat na období, kdy na 

zámku sídlil hrabě z Hodic a za jehož života se stal tento zámek světově proslulým. 

Na zámku se rovněž nachází původní byt správce, který dnes slouží jako zámecký 

apartmán pro ubytování turistů. 

Tabulka č. 6.16: Návštěvnost na zámku Slezské Rudoltice [interní materiály, obec Slezské Rudoltice] 

Návštěvnost na zámku Slezské Rudoltice 

Rok Počet 

2012 1 130 

2013 4 000 

2014 5 000 

 

V roce 2015 na zámku nalezneme stálé expozice zbraní, archeologických nálezů, 

historie zámku a obce atd., pravidelně se zde konají vernisáže převážně místních 

umělců a studentů, ale také jiné kulturní a společenské akce pořádané obcí a 

občanskými sdružení. Na výborné úrovni je rovněž spolupráce s ostatními muzei, 

zámky a kostely v regionu, které nabízejí pomoc se zapůjčením nových sbírek. 

Zapůjčit některé sbírky přislíbilo i vedení Náprstkova muzea v Praze, v jehož 

depozitáři jsou uloženy i některé vzácné předměty ze Slezských Rudoltic. 

V rekonstruované kapli se letos konal první svatební obřad. Záměrem je, aby se zde 

pořádaly také koncerty. Díky aktivitě vedení obce se tak ze zámku pomalu stává 

společenské centrum Osoblažska, které navštěvuje stále větší počet osob, viz 

tabulka č. 6.16, jako tomu bylo v jeho slavné, avšak zapomenuté, minulosti.  
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7.  POPIS VZNIKLÝCH OPATŘENÍ PŘI REGENERACI ZÁMECKÝCH  

 BROWNFIELDS A NÁVRH JEJICH ELIMINACE  

V následující kapitole je uveden popis a v závěru jsou shrnuta opatření, která mohou 

být, pro zástupce municipalit, podnětem k řešení v otázce regenerace zámeckých 

brownfields. Zobecněné návrhy vycházejí z podkapitoly 7.1.  „Souhrn překážek pro 

vybrané zámecké areály“, která popisuje příklady konkrétních překážek, které museli 

zástupci obcí/měst u vybraných zámeckých objektů vyřešit, ať už na začátku celé 

regenerace objektu nebo až po ukončení této regenerace. Z uvedených návrhů 

vyplývá jeden z cílů dizertační práce, to je navrhnout vhodná doporučení odstranění 

problémů u bývalých zámeckých objektů. 

7.1. Souhrn překážek pro vybrané zámecké areály 

Jednotlivé obce a města (popř. organizace) se musela vypořádat s rozdílnými 

překážkami při snaze o záchranu a znovu užití svých historických areálů. 

V následujících podkapitolách jsou popsány dílčí problémy a situace, se kterými se 

zástupci obcí a měst potýkali a jak je následně řešili. 

7.1.1. Zámek Paskov 

Problematika převodu majetku pod správu města se jevila jako zásadní překážka, se 

kterou se městští zastupitelé museli vypořádávat. Následně se obecní zastupitelstvo 

muselo rozhodnout, zda realizovat koupi zámeckého areálu za desítky miliónů korun. 

Již od roku 2005 zástupci města na různých úrovních projednávali a následně 

písemně požádali Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo financí ČR o převod 

celého zámeckého areálu do majetku obce. Složitá jednání se vedla s vedením 

Fakultní nemocnice Ostrava, které se odmítalo jakkoliv vyjádřit. Zámek dál po léta 

chátral a ztrácelo se z něj vše, co mělo svou hodnotu. Koupě zámku se podařila 

dotáhnout do konce až v roce 2013 a město zaplatilo v dražbě za část areálu 

27.007.777,- Kč. Sumu za, kterou by se mohly realizovat např. první opravy. Žádost 

o bezúplatný převod na město, kterou podporovala i petice občanů, byl neúspěšný. 

Přijatelné by pro město jistě bylo zakoupení zámku za symbolickou cenu 1,- Kč, za 

jakou získaly zámek od státu například Linhartovy a i další zámecké areály.  
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7.1.2. Vošárna Raduň 

Nejasné záměry původních vlastníků objektu, byly hlavním problémem, se kterým se 

museli vypořádat majitelé bývalé prádelny v Raduni. 

V 90. letech získali objekt soukromí vlastníci. Přes neujasněný podnikatelský záměr 

byly v roce 1995 podniknuty nezbytné kroky k jeho záchraně, když byl z prostředků 

Okresního úřadu v Opavě poskytnut  příspěvek  na opravu střechy a statické 

zajištění. Práce ale nebyly dotaženy do konce a objekt dále chátral. V roce 1998 byl 

tento dům zařazen  mezi ohrožené a nevyužívané kulturní památky, na jehož 

seznamu figuroval téměř 10 let. Majitelé se dostali do bankrotu a následovala etapa 

soudních exekucí. Následovaly dražby. První,  v roce  2004, nebyla úspěšná. V roce 

2007 se uskutečnila druhá dražba, kterou začalo nové období objektu. 

7.1.3. Zámek Kunín 

Zámek prošel v letech 1997 – 2006 celkovou rekonstrukcí. Úspěšná regenerace a 

následně příznivý rozvoj zámku v následujících letech napovídaly, že zámek čeká 

dobrá budoucnost. Povodně v roce 2009 však zastavily zdárně se rozvíjejícího 

provoz této historické památky. 

Zámek se v červnu roku 2009 potýkal se škodami po bleskové povodni. Ta nejen 

silně poškodila zámek a přilehlý park, ale také zhatila plánované letní akce. Obec 

musela zrealizovat opravu suterénu zámku, kde voda dosahovala 1,5 metru vysoko, 

dále pak obnovu zámeckého parku a oplocení. Zámek byl do té doby již v roli plně 

fungujícího objektu, byly s ním velké plány a cíle jak jej provozovat. Povodeň však 

úspěšný provoz zámku zabrzdila (např. exponáty v přízemí zámku byly zničené nebo 

poškozené). Zahlazení jejich stop nebylo snadné a náklady se vyšplhaly na milióny 

korun.  Po nezbytných opravách se zámek otevřel až na počátku srpna 2009.  

Níže jsou uvedeny náklady spojeny se zámkem po povodni. 

Náklady po povodni celkem – 8.254.263,- Kč 

Zámek – 4.457.461,- Kč 

Park – 3.796.802,- Kč 
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7.1.4. Zámek Linhartovy 

Zámek prošel v letech 2003 – 2005 rozsáhlou rekonstrukcí. Po pár letech provozu 

zámeckého areálu se začaly na objektu vyskytovat nedostatky a obec musela řešit 

spory ohledně provedení rekonstrukce. Rekonstrukce a opravy historických objektů 

nejsou jednoduchá záležitost. Do celého procesu vstupuje řada faktorů, které mohou 

ovlivnit výsledek díla. Od investora a jeho finančních možností, přes projektanta, 

zhotovitele, úřady památkové péče, které stanovují podmínky a technologie 

provádění oprav, a většinou trvají na použití tradičních metod a materiálů. Majitel 

zámku se také musí potýkat s nedostatkem provozních nákladů pro objekt, který 

prošel rekonstrukcí.   

Problémem zámku Linhartovy se může jevit výsledek rekonstrukce, která byla 

provedena na exteriérech zámku a nedbalost realizující firmy. Situace by se dala 

popsat následovně: rozpadá se fasáda, omítka mokvá a odpadává, barva se roztéká, 

štuky jsou rozbité.  Společnost, která realizovala opravu fasády, pochybení odmítá. 

Zástupci obce vidí největší problém Linhartovského zámku ve vlhkosti, která je 

způsobena tím, že základy zdiva zámku jsou založeny cca 0,5m pod úrovní spodní 

vody (dle stavebně historického průzkumu) a voda proniká do zdiva. Taktéž sklepní 

prostory nejsou izolovány proti zemní vlhkosti a při zvýšení hladiny spodních vod jsou 

sklepní prostory zaplavovány vodou (povodně v letech 1997 a 2007, zvýšené 

dešťové srážky). Vysychání zdiva taktéž nepomáhá vybetonování podlah ve sklepě a 

provedená cementová zpevňovací omítka cihlových kleneb stropů ve sklepě. 

7.1.5. Zámek Jindřichov 

Současná situace zámku, a s tím spojena nedostatečná administrativní kapacita pro 

řízení a realizaci celého projektu je překážka, se kterou se musí potýkat vedení obce 

Jindřichov ve Slezsku. Další překážkou je lokace zámku, který se nachází 

v Osoblažském výběžku, regionu se všemi sociálně ekonomickými důsledky, k jehož 

revitalizaci může významně přispět rozvoj cestovního ruchu (a tím se může stát 

úspěšná regenerace tohoto zámku). 
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Již v roce 2012 obec získala dotaci na projektovou dokumentaci na studii 

proveditelnosti lokality zámeckého areálu s parkem. Tato dotace měla napomoci 

představitelům obce s řešením rekonstrukce celého areálu. Až na drobné úpravy na 

objektu, jako je oprava balkónu, vstupních dveří a oken ve střední části průčelí se 

rekonstrukce zatím nerealizuje. Příležitostně je využívána původní jídelna pro 

společenské akce konané pod záštitou obce, jinak je objekt uzavřen. Před započetím 

opravy zámku bude nutný důkladný stavebnětechnický a statický průzkum všech 

záhlaví trámových konstrukcí. 

Zároveň marketingová podpora, spolu s financováním je klíčová pro úspěch 

projektu takového rozsahu. V případě zámku Jindřichov je však marketingová 

strategie a propagace záměru velmi slabá.  

7.1.6. Zámek Slezské Rudoltice 

Délku trvání rekonstrukce mohou ovlivňovat nevyjasněné a komplikované majetkové 

vztahy, které prodlužují čekání objektu na znovuobnovení. Rozdílné vize a plány v ne 

jednom případě prodloužily čekání zámků na jejich obnovu. Dále také změna ve 

vedení obce může ovlivnit předchozí záměry s plánem využití objektů.    

Například zámky Slezské Rudoltice, Brantice a Dívčí Hrad chtělo v roce 2008 prodat 

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Starostové těchto obcí protestovali, ministerstvo však 

trvalo na tom, že zámky prodá zahraniční firmě. Okolnosti prodeje vyvolaly u 

veřejnosti kritiku, pod jejímž tlakem ministerstvo obcím nabídlo možnost odkoupení 

zámků. Avšak Řád maltézských rytířů a obce Brantice a Slezské Rudoltice předložily 

průkazné dokumenty, ze kterých bylo zřejmé, že zámky patřily k historickému 

majetku obcí. Ministerstvo tedy od prodeje zámků ustoupilo, zámky (Brantice, 

Slezské Rudoltice) se staly majetkem obcí15. Zámek Dívčí Hrad je v majetku 

Ministerstva zdravotnictví ČR a zůstává veřejnosti uzavřen.  

  

                                            
15

 Obec Brantice v roce 2009 prodala objekt stavební firmě. 
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7.2. Návrhy eliminace vzniklých překážek u zámeckých areálů 

V této podkapitole jsou stručně uvedeny základní myšlenky možné eliminace 

vzniklých problémů nebo obecná doporučení, kterými je třeba se řídit v rámci 

regenerace takovéhoto typu objektu.  

První doporučení je určeno pro zástupce obcí, případně komunit, které se budou na 

regeneraci podílet.  

• Pro zástupce obcí, případně komunit – jít si za svým cílem a nenechat se odradit 

dílčími neúspěchy. Protože se vždy jedná o „běh na dlouhou trať“, je nezbytné být 

trpělivý. 

 

• Před zahájením důsledně dohledat průkazné materiály o majetkových vztazích.  

 

• V případě nevyjasněných majetkových vztahů je nezbytné usilovat, nejlépe za 

podpory místních občanů, o jejich vyjasnění (pokud má obec/město tu možnost, 

pak získání majetku do svého vlastnictví). 

 

• Pokud chcete být úspěšní je velmi důležitá spolupráce s ostatními 

spolupracujícími subjekty (NPÚ, Archivy, projekčními kancelářemi, stavební firmy 

zabývajících se revitalizací a regenerací zámeckých areálů, úřady státní správy 

atd.), nebo s obcemi a jejich zástupci, které jsou v podobné situaci. Jako 

nesporná výhoda je pro obec či město zisk osoby, „nadšence“, která má 

k danému objektu a lokalitě vztah a je ochotna poskytnout finanční pomoc.  

 

• Při uvažované spolupráci s ostatními municipalitami mající obdobné záměry je 

možná varianta vzniku spolku, podrobněji příloha č. 3. 

 

• Nevzdávat se, i přes vzniklé překážky, se kterými se v průběhu realizace projektu 

musí počítat, nebo naopak, které nelze předvídat (jako byly např. povodně v létě 

roku 2009). 

 

• Podpora ze strany veřejnosti. Informovat veřejnost prostřednictvím všech 

dostupných prostředků. Snažit se iniciovat občany do rekonstrukce objektu. 



Procesní a ekonomické aspekty regenerace zámeckých brownfields v MS kraji        Daniela Vojkovská 

2016 94 
 

 

• Zajistit administrativní kapacitu pro realizaci stávajícího projektu. S tím je spojena 

právě spolupráce s projekčními kancelářemi (v případě, že municipalita 

nedisponuje odborníky pracující v tomto oboru).  

 

• Získat a iniciovat nadšené lidi, zapálené pro dobrou a smysluplnou věc (takoví to 

lidé jsou často ochotni bez nároků na jakýkoliv zisk investovat své finance a čas, 

do prvních etap rekonstrukce, jen aby zachránili historickou památku, třeba i před 

jistou demolicí).    

 

• Správci těchto objektů, ve spolupráci se zástupci municipalit a dobrovolníky by 

měli iniciovat zajímavé akce, které by mohli zvýšit zájem návštěvníků o tento 

objekt (popř. o celou lokalitu). Realizace akcí, v průběhu celého roku, podle 

zkušeností, vedou k tomu, že se návštěvníci opakovaně do zámků vrací. 

Realizace doprovodných akcí, která zvyšuje zájem návštěvníků, také zvyšuje 

příjmy z těchto akcí. Tím se pokrývají náklady spojeny s provozem zámeckých 

areálů. 

 

• Otevření, i jen částečně regenerovaného objektu a následné otevření těchto 

zrekonstruovaných prostor napomůže municipalitě se zviditelnit v dobrém slova 

smyslu, kdy místní občané již vidí snahu a iniciaci obce nebo města. 

V zrekonstruovaných prostorech se již realizují různé činnosti, objekty začínají být 

využívané a pomalu se navracet k životu.  
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8. POPIS POSTUPŮ VYHODNOCENÍ ZÁVISLOSTÍ VE VYSLOVENÝCH 

HYPOTÉZÁCH  

Jedním z cílů dizertační práce je prokázání nebo vyvrácení obecně přijímaných tezí. 

Existují všeobecně vyplývající teze, a v rámci dizertační práce se snažím tato 

obvyklá tvrzení otestovat na konkrétních případech, neboť se jedná o reálné 

závislosti. Právě tyto závislosti mezi vybranými atributy byly testovány. Výsledek 

zkoumané závislosti je uveden v závěrečném shrnutí, které napomůže vyhodnotit 

efektivnost využití objektů, případně účinnost mezi výdaji užití zámeckých areálů. 

8.1. Postup testování statistických hypotéz 

U testování statistických hypotéz jde zpravidla vždy o řešení inverzní úlohy o 

intervalovém odhadu, Otipka, P., Šmajstrla V., (2006). 

Definice: Statistická hypotéza je tvrzení (předpoklad), které se týká neznámé 

vlastnosti rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny (i vícerozměrné) nebo jeho 

parametrů, které jsme zjistili většinou na základě náhodného výběru. 

 

Definice: Hypotéza, jejíž platnost ověřujeme, se nazývá nulová hypotéza H0. Proti 

nulové hypotéze stavíme alternativní hypotézu H1. Ta může být buď oboustranná, 

nebo jednostranná. Pak i testy jsou buď oboustranné, nebo jednostranné. 

 

Definice: Statistický test je postup, jímž prověřujeme platnost nulové hypotézy. Na 

jeho základě pak hypotézu buď přijmeme, nebo odmítneme. 

 

Definice: Testovací kritérium je náhodná veličina závislá na náhodném výběru (tedy, 

jak bylo definováno dříve, statistika) mající vztah k nulové hypotéze. 

 

Postup při testování hypotézy: 

1. Formulace nulové hypotézy H0, jejíž platnost chceme ověřit a alternativní 

hypotézy H1. 

2. Volba hladiny významnosti p. Podle závažnosti řešeného problému tak stanovíme 

hranici, při které je platnost nulové hypotézy H0 málo pravděpodobná. 
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3. Volba vhodného testovacího kritéria, s jehož pomocí jednoznačně rozhodneme o 

přijetí nebo zamítnutí nulové hypotézy H0 na hladině významnosti p a jehož 

rozdělení pravděpodobnosti známe. 

4. Výpočet hodnoty testovacího kritéria. 

5. Určení kritických hodnot testovacího kritéria podle typu rozdělení 

pravděpodobnosti, kterým se řídí testovací kritérium. 

6. Porovnání hodnoty testovacího kritéria s jeho kritickými hodnotami. 

7. Doporučení (přijmutí nebo zamítnutí nulové hypotézy H0)
16. 

 

8.2. Zjednodušený popis vybrané statistické metody 

Statistická metoda byla vybrána z důvodu: 

a) Používá se u méně rozsáhlých počtu dat, neprokazuje se normalita. 

b) Soubor dat používaných v dizertační práci je značně heterogenní. 

Pro ověření statistické významnosti Spearmanova koeficientu pořadové korelace 

použijeme test na nulovost Spearmanova koeficientu pořadové korelace (tj. test o 

vzájemné nezávislosti dvou proměnných)17.  

 

8.2.1. Metoda Spearmanova koeficientu pořadové korelace 

Pro dizertační práci byla vybrána metoda výpočtu Spearmanova koeficientu 

pořadové korelace, která poslouží k určení závislostí (jeden z cílů dizertační práce, 

pro prokázání hypotéz je nezbytné prokázat závislosti). Jde o neparametrickou 

metodu, která využívá při výpočtu pořadí hodnot sledovaných veličin, nevyžaduje 

tedy normalitu dat. Výhodou je, že lze tuto metodu použít pro popis jakékoliv 

závislosti – lineární i nelineární.   

                                            
16

 I když test neindikuje zamítnutí nulové hypotézy H0, je nesprávné přijmout nulovou hypotézu jako 

definitivně pravdivou. Můžeme pouze prohlásit, že není dostatek důkazů pro zamítnutí nulové 

hypotézy.  

 

17
 Nezávislost = oba ukazatelé (znaky) se navzájem neovlivňují v tom, jakých konkrétních hodnot 

nabývají. 

http://iastat.vse.cz/kontingencni_tab.html#spearman
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Výpočet Spearmanova korelačního koeficientu vychází z pořadových čísel 

proměnných xi a yi  (korelačních dvojic) naměřených u n ukazatelů výběrového 

souboru. Jsou-li hodnoty proměnných xi a yi  seřazeny vzestupně do dvou řad a 

každé hodnotě je přiděleno pořadí, pak koeficient pořadové korelace je dán vztahem:    

 
 1

6

1
2

1

2







nn

D

r

n

i

i

s  

kde,     

Di =rozdíl mezi pořadím hodnot xi a yi příslušných korelačních dvojic, 

n =počet korelačních dvojic (xi, yi).  

Vypočtený koeficient porovnáme s tabelovanými kritickými hodnotami Spearmanova 

korelačního koeficientu pro zvolené α a dané n  (viz příloha č. 5: Kritické hodnoty 

Spearmanova korelačního koeficientu 
spr

18): 

Je-li |
spr |> 

spr (α, n) => koeficient pořadové korelace je významný na hladině 

významnosti  α (tzn., že korelace sledovaných veličin byla prokázána). 

Je-li |
spr |<

spr (α, n)  => koeficient pořadové korelace je nevýznamný na hladině α (tzn., 

že korelace sledovaných veličin neexistuje). 

Testování Spearmanova koeficientu korelace: 

Testuje se hypotéza o nulové hodnotě korelačního koeficientu základního souboru, 

tedy H0: ρxy=0. Hypotéza předpokládá, že korelace neexistuje, tzn. veličiny x a y jsou 

nezávislé. Alternativní hypotéza je postavena na existenci korelace, tedy H1: ρxy≠0. 

H0: ρxy=0  statisticky nevýznamný, (mezi zkoumanými veličinami neexistuje 

závislost – lineární) 

H1: ρxy≠0  statisticky významný, (závislost existuje). 

Pokud na zvolené hladině významnosti nemůžeme zamítnout hypotézu o nulovosti 

korelačního koeficientu, přijímáme hypotézu nezávislosti mezi veličinami. V opačném 

                                            
18

 Hodnota rs je obvykle blízká hodnotě koeficientu korelace rxy a má podobný význam. 

http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn3/hypotezy.htm#hladinav
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn3/hypotezy.htm#hladinav
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případě předpokládáme lineární závislost obou veličin nebo nějakou monotónně 

stoupající či monotónně klesající závislost. 

Závěr testu: Jestliže absolutní hodnota testovacího kritéria bude větší než kritická 

hodnota Studentova rozdělení t (n-1) na hladině významnosti α:│T│>tα (n-1), 

zamítáme hypotézu H0 a přijímáme H1 (ukazatelé jsou nebo nejsou závislé). 

V našem případě jsme pro všechny uvedené příklady počítali s hodnotami: 

Hladina významnosti α=0,10 

Spolehlivost testu 1 - α=0,90, tzn., padne-li vypočtená hodnota testovacího kritéria 

do  tohoto oboru, pak testovanou nulovou hypotézu H0 nezamítneme.  

Kritický obor – obor hodnot, který svědčí ve prospěch alternativní hypotézy 

H1 (zamítáme H0). 

 

8.3. Zkoumané závislosti 

Tato podkapitola stručně popisuje vybrané závislosti, které byly v rámci dizertační 

práce zkoumány. Závislosti byly stanoveny ve vztahu k vybraným zámeckým 

objektům, jejichž popis a následná specifikace (tj. poloha, historie, postup nabytí 

majetku, financování rekonstrukce a současnost) jsou součástí podkapitoly č. 6.2. 

„Popis jednotlivých zájmových lokalit“. S těmito závislostmi bylo i nadále pracováno 

v této dizertační práci.  

Délka chátrání objektu v závislosti na délce následné regenerace 

Výpočet bude prováděn dvakrát, jednou pro celou skupinu cílových zámků (tj. pro 

šest zkoumaných objektů) a druhý výpočet bude prováděn pro zámecké areály, kde 

se předpokládá, že rekonstrukce objektů je ukončena (tj. čtyři zkoumané objekty). 

 

Délka chátrání objektu v závislosti na nákladech následné regenerace 

Cílem výpočtu bude potvrzení nebo vyvrácení hypotézy, zda se vyskytuje závislost 

mezi délkou chátrání objektu a vzniklými náklady na regeneraci objektu. Předpoklad 
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je následující, čím déle byl objekt opuštěn, tím docházelo k rozsáhlejšímu chátrání, 

viz předešlý bod. Tomu by měly odpovídat vynaložené náklady na jeho rekonstrukci.  

Počet návštěvníků zámků v závislosti na vzdálenosti od krajského města 

Ostrava 

Tento výpočet bude zkoumat závislosti umístění zámku na jejich atraktivitě. Očekává 

se, že zámky ve větší vzdálenosti od krajského, resp. od okresního města, budou 

méně navštěvovány. Z toho následně vyplývá nižší příjem ze vstupného a nižší 

prostředky na provoz zámeckých areálů.  

Počet návštěvníků zámků v závislosti na vzdálenosti objektu od okresních 

měst 

Tato analýza testuje závislosti vzdáleností zámků od jednotlivých okresních měst a 

ověřuje, zda může ovlivnit větší návštěvnost na zámcích. Zdali objekty, jejichž 

vzdálenosti od těchto měst je větší, vykazují nižší počty turistů, a naopak.  

Velikost objektu v závislosti na provozních nákladech po rekonstrukci 

Tato závislost byla zvolena za účelem potvrzení, popř. vyvrácení hypotézy, že 

velikost objektů zvyšuje provozní náklady, které v těchto případech zahrnují náklady 

nejen na energie, mzdy atp., ale mohou rovněž obsahovat výdaje na opravy a 

údržbu, výdaje na ostrahu, nákup materiálu apod., které se liší v závislosti na 

velikosti objektů.  

Délka regenerace objektu v závislosti na zastavěné ploše 

Tyto zvolené závislosti byly vybrány s cílem potvrdit nebo vyvrátit tezi, že se prokáže 

souvislost mezi tím, jak velký objekt je a jak dlouho byl tentýž objekt regenerován. 

Dobu regenerace objektu může obec do jisté míry ovlivnit, velikost objektu je daná   

(v některých případech se může stát, že obec vlastní jen část zájmového objektu).    

Příjmy ze vstupného v závislosti na počtu návštěvníků 

Predikovaná teze předpokládala potvrzení vyslovené hypotézy. Sledované hodnoty 

analyzovaly, jak silná se mezi vybranými ukazateli může prokázat vzájemná 

závislost.  
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Cena vstupného v závislosti na počtu návštěvníků 

Pro zkoumané objekty byla vyslovena hypotéza, která má potvrdit nebo vyvrátit tezi, 

zda existuje závislost mezi cenou vstupenek do jednotlivých zámků a mezi počtem 

návštěvníků. Rozbor se snažil určit, zda daná výše vstupného má vliv na počty 

návštěvníků těchto kulturních památek.  

Počet vzniklých pracovních míst v závislosti na provozních nákladech  

Pro zkoumané objekty byl porovnáván počet nově vzniklých pracovních míst v 

závislosti na provozních nákladech, které provozovatelům objektů vznikají.  Vybrané 

závislosti zjišťují, zda nově vzniklá pracovní místa ovlivňují výši nákladů na provoz 

v jednotlivých zámeckých areálech. 
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9. VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ZKOUMANÝCH HYPOTÉZ PŘEDPOKLÁDANÝCH 

EXISTUJÍCÍCH ZÁVISLOSTÍ HODNOCENÝCH V RÁMCI DIZERTAČNÍ 

PRÁCE  

9.1.  Délka chátrání objektu v závislosti na délce následné regenerace 

Výpočet byl prováděn jednou pro celou skupinu cílových zámků (u zámků Paskov a 

Jindřichov se jedná o predikci na základě rozhovoru se starosty municipalit) a druhý 

výpočet byl prováděn pro zámky, kde se dá regenerace pokládat za ukončenou. 

Tato závislost byla vybrána za účelem potvrzení vyslovené hypotézy, zda délka 

podvyužití a následné chátrání objektů má pozitivní závislost na dobu následné 

regenerace. Součástí analýzy hodnocení jsou i zámky Jindřichov a Paskov. 

Předpokládána doba regenerace se opírá o sdělení starostů a jejich predikce. Tento 

aspekt může mírně ovlivnit předpokládané výsledky, ale predikovaná doba 

v podstatě odpovídá.  

9.1.1. Výpočet 

V tabulce č. 9.17 je uveden soubor vstupních informací a podklady pro výpočet 

závislostí.  
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Tabulka č. 9.17: Vyhodnocení výpočtu koeficientu délka chátrání objektu v závislosti na délce 

následné regenerace 

Zámecké 

objekty 

Paskov
 

Vošárna Kunín   Jindřichov Linhartovy Slezské 

Rudoltice 

Délka  

chátrání  

objektu [roky] 

9 

2005 - 2014 

28  

1980 - 2008 

7  

1990 - 1997 

3  

2010 - 2012 

59  

1944 - 2003 

65  

1945 - 2010 

Délka trvání 

rekonstrukce 

[roky]* 

11  

 

4  

 

9 10 2 5 

Pořadí dle  

délky chátrání 

objektu  

3 4 2 1 5 6 

Pořadí dle  

délky trvání  

rekonstrukce 

6 2 4 5 1 3 

Rozdíl  

pořadí Di  

3 -2 2 4 -4 -3 

Di
2
  9 4 4 16 16 9 

Pozn. *: 
1 
začátek

 
v r. 2014, 

2 
r. 2008 – 2012, 

3 
r. 1997 – 2006, 

4 
začátek v r. 2012, 

5 
r. 2003 – 2005, 

 
6 
r. 2010 – 2015 

 

Součet mocnin rozdílů pořadí:  582 Di  

a Spearmanův korelační koeficient 
spr  má hodnotu:  

657,0
)136(6

586
1 




spr , 1,1spr  

Vypočtený koeficient porovnáme s tabulkou významnosti koeficientů pořadové 

korelace pro n=6 a zvolenou chybu α (Kritické hodnoty Spearmanova korelačního 

koeficientu 
spr ): 

Kritická hodnota 
spr (0,10, 6) =0,657 

 |0,657|=
spr (0,10, 6)  

http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn5/nelinear.htm#Spearm
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
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Statistický výpočet byl proveden také pro pořadovou korelaci, kdy n=4, tedy u 

objektů, které byly již úspěšně rekonstruovány a jsou otevřeny pro veřejnost.  

9.1.2. Výpočet 

V tabulce č. 9.18 je uveden soubor vstupních informací a podklady pro výpočet 

závislostí.  

Tabulka č. 9.18: Vyhodnocení výpočtu koeficientu délka chátrání objektu v závislosti na délce 

následné regenerace 

Zámecké  

objekty 

Vošárna
1
  Kunín

2
  Linhartovy

3
  Slezské Rudoltice

4 

Délka chátrání  

objektu [roky] 

28  

1980 – 2008 

7  

1990 – 1997 

59  

1944 – 2003 

65 

1945 – 2010 

Délka trvání  

rekonstrukce [roky]*  

4 9 2 5 

Pořadí dle délky  

chátrání objektu  

2 1 3 4 

Pořadí dle délky  

trvání rekonstrukce 

2 4 1 3 

Rozdíl pořadí Di  0 3 -2 -1 

Di
2
  0 9 4 1 

Pozn. *: 
1 
r. 2008 – 2012, 

3 
r. 1997 – 2006, 

3 
r. 2003 – 2005, 

4 
r. 2010 – 2015 

 

Součet mocnin rozdílů pořadí:  142 Di  

a Spearmanův korelační koeficient 
spr  má hodnotu:  

4,0
)116(4

146
1 




spr , 1,1spr  

Vypočtený koeficient porovnáme s tabulkou významnosti koeficientů pořadové 

korelace pro n=4 a zvolenou chybu α (Kritické hodnoty Spearmanova korelačního 

koeficientu spr ): 

Kritická hodnota rSp(0,10, 4)=1,000 

 |-0,4|< spr (0,10, 4)   korelační koeficient je statisticky nevýznamný. 

http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn5/nelinear.htm#Spearm
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
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9.1.3. Závěrečné shrnutí 

Vyslovená hypotéza se zamítá, není prokázána závislost mezi délkou chátrání a 

délkou jeho regenerace. Předpokládaným důvodem nepotvrzení závislosti je vliv lidí, 

kteří vstupují nelegálně do objektu za účelem zcizení některých částí, a tedy svou 

činností napomohli k devastaci budovy. A nakonec došlo k jejich úplnému opuštění a 

zavření.  Z toho vyplývá, že to jak se obec může bránit je kvalitní ostraha zámeckého 

objektu, kterou si obec může zajistit dle svých možností.   

Následně svou podstatnou roli hrají přírodní vlivy, které neskutečnou rychlostí 

nepříznivě ovlivňují stav zámků, příklad viz box č. 1.  

Délku chátrání objektu nemůže municipalita vůbec nebo jen velmi obtížně ovlivnit. Ať 

už se jedná o nevyjasněné vlastnické vztahy, viz podkapitola č. 7.1.6. a příklad 

zámeckého areálu Dívčí Hrad, nebo pak změna vlastníka a následná koupě objektu 

(příklad zámku v Paskově). Co obec naopak ovlivnit může je doba trvání 

rekonstrukce. U délky trvání rekonstrukce lze ovlivnit samotný proces. Důležitý krok 

je konstruktivní spolupráce se stavebními firmami, které mají bohaté zkušenosti s 

opravami kulturních památek, jelikož mapované objekty spadají do této kategorie.   

Municipality se také mohou rozhodnout pro individuální kroky a v některých 

případech postupovat dílčí rekonstrukcí, kdy se započaly rekonstruovat části objektu, 

aby mohly již sloužit veřejným účelům (příklad zámku Slezské Rudoltice). V ne 

jednom případě se pak rekonstrukce týkala celého zámeckého komplexu.  

Ať už se obec či město rozhodne pro dílčí rekonstrukci nebo pro rekonstrukci celého 

zámeckého areálu musí být stanoveny podmínky pro tyto opravy zahrnující celou 

řadu podmínek: 

• stavebně technický a stavebně historický průzkum (typické pro zámecké 

brownfields), 

• geologické a hydrogeologické podmínky (obecně platné), 

• údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených 

výstavbou (obecně platné), 

• uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů (typické pro 

zámecké brownfields), 

• požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků (obecně 

platné), 
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• uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek 

koordinace výstavby, 

• návrh řešení dopravy v klidu, 

• řešení likvidace odpadů nebo jejich využití, řešení likvidace splaškových a 

dešťových vod; řešení ochrany ovzduší; řešení ochrany proti hluku; řešení 

ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob (obecně platné). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BOX č. 1: 

Jak se to může stát? Můžeme udělat virtuální experiment např. se zámkem v Kuníně. Až na 

podzim začne padat listí, zakážeme kastelánovi ho uklízet. A zakážeme mu také čistit potrubí. 

Pokud bude podzim deštivý a zima bílá, voda nebude protékat ucpaným potrubím, ale zůstane na 

střeše. Stačí pouhých pár měsíců a dojde k prvnímu narušení střešní krytiny. K tomu ještě 

necháme otevřeno pár oken. Přijde první bouřka a podlahy budou zalité vodou, parkety se 

nadzvednou, popraskají a dojde k poškození podlahy (a stropů pro nižší patra). 

Až přijde jaro, zámek Kunín bude mít děravou střechu, praskliny v podlaze a zničené parkety. A co 

se stane nyní?  Majitel či správce pečlivě zavře všechna okna a až do podzimu zámek ani jednou 

nenavštíví. Nebude se větrat, nevpustí se do pokojů sluneční paprsky, takže interiéry budou 

dokonale zakonzervovány ve vlhkosti. A jaký bude konečný výsledek? Plíseň v trámech, koutech, 

na stropě. Zničený nábytek a zplesnivělý zámecký mobiliář. Takže je již snadno předvídatelné, co 

se stane s Kunínem za cca 3 roky. Postačí udělat pouze 3 základní chyby a za 10 let bude interiér 

zámku vypadat jako např. na obrázku č. 9.23 a č. 9.24. 
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Obrázek č. 9.23: Ilustrační foto objektu, kterému chyběla střecha – Interiér zámku Paskov 

[foto D.Vojkovská] 

 

Obrázek č. 9.24: Ilustrační foto objektu, kterému chyběla střecha – Interiér zámku Paskov 

[foto D.Vojkovská] 

9.2. Délka chátrání objektu v závislosti na nákladech následné regenerace 

Cílem dalšího výpočtu bylo potvrzení nebo vyvrácení hypotézy, jestli existuje 

závislost mezi dobou chátrání objektu a vzniklými náklady na regeneraci. 

Předpokládá se, že čím déle byl objekt opouštěn, tím docházelo k rozsáhlejší 

devastaci, viz předešlý bod. Tomu by měly rovněž odpovídat vynaložené náklady na 

jeho rekonstrukci. 
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9.2.1. Výpočet 

V tabulce č. 9.19 je uveden soubor vstupních informací a podklady pro výpočet 

závislostí.  

Tabulka č. 9.19: Vyhodnocení výpočtu koeficientu délka chátrání objektu v závislosti na nákladech 

následné regenerace 

Zámecké 

objekty 

Paskov
 

Vošárna  Kunín Jindřichov Linhartovy Slezské 

Rudoltice 

Délka 

chátrání 

objektu [roky] 

9 

2005 - 2014 

28  

1980 - 2008 

7  

1990 - 1997 

3  

2010 - 2012 

59  

1944 - 2003 

65  

1945 - 2010 

Náklady na 

rekonstrukci *  

716.383,64 7.236.508 75.287.263 636.000 8.231.601,67 2.098.710,90 

Pořadí dle  

délky chátrání 

3 4 2 1 5 6 

Pořadí dle 

nákladů na 

rekonstrukci 

2 4 6 1 5 3 

Rozdíl  

pořadí Di 

-1 0 4 0 0 -3 

Di
2
  1 0 16 0 0 9 

Pozn. *: [Kč] 

 

Součet mocnin rozdílů pořadí:  262 Di   

a Spearmanův korelační koeficient 
spr  má hodnotu:  

257,0
)136(6

266
1 




spr , 1,1spr  

Vypočtený koeficient porovnáme s tabulkou významnosti koeficientů pořadové 

korelace pro n=6 a zvolenou chybu α (Kritické hodnoty Spearmanova korelačního 

koeficientu  spr ): 

Kritická hodnota spr (0,10, 6) = 0,657 

 |0,257|<
spr (0,10, 6)   korelační koeficient je statisticky nevýznamný. 

http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn5/nelinear.htm#Spearm
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
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9.2.2.  Vyhodnocení závislostí  

Závislost mezi délkou chátrání a následnými náklady na rekonstrukci nebyla 

prokázána. Tento výsledek lze vysvětlit následovně.  

Délku chátrání objektu může ovlivnit řada faktorů, včetně přírodních katastrof. 

Ukázkou takovéto disproporce je např. zámek Kunín, kdy v roce 2009 zastihly 

Moravu bleskové povodně, které neušetřily ani zámek a park v Kuníně19. A bylo tedy 

nutné přistoupit k nové rekonstrukci zámeckého objektu. Nicméně tento stav je třeba 

považovat za výjimečný a nejedná se o kontinuální chátrání 20. V případě, že by se 

z výpočtu vyloučil právě objekt v Kuníně, výsledný výpočet vychází 0,583 a výsledek 

opět vychází jako statisticky nevýznamný a závislost se znovu nepotvrzuje.  

Závěrečné shrnutí této závislosti a jedno z nejdůležitějších doporučení pro obce a 

města je bezpečné zajištění objektu a zajistit jeho čtyřiadvacetihodinové hlídání. 

 

9.3. Počet návštěvníků zámků v závislosti na vzdálenosti od krajského města 

Ostrava 

Následující výpočet je zaměřen na potvrzení hypotézy, zkoumající vazby závislosti 

lokace zámku na jejich atraktivitě. Předpokládá se, že zámky ve větší vzdálenosti od 

krajského, resp. od okresního města, budou méně navštěvovány. Z toho následně 

vyplývá nižší příjem ze vstupného a nižší prostředky na provoz zámků. Kromě 

závislosti jsou významná a zajímavá čísla evidovaných návštěvníků.  

  

                                            
19

 Povodeň v tomtéž roce zasáhla např. i zámek v obci Ropice na Frýdeckomístecku. 

20
 Pro získávání finančních prostředků z dotačních titulů byly stanoveny rozdílné podmínky v různých 

plánovacích obdobích. Např. obec Kunín získala na svou rekonstrukci finanční prostředky během 

období 1997 – 2006, zatím co např. na objekt Vošárna byly získány finance během programovacího 

období 2007 – 2013. A jinak tomu bude u zámků, které se na své rekonstrukce teprve připravují, kdy 

budou platit jiná pravidla, pro zisk finanční pomoci. Objekty se, dle své velikosti, také liší ve výši 

obdržené dotace, o kterou usilovali a rozdílní jsou také konkrétní donátoři. 
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9.3.1. Výpočet 

V tabulce č. 9.20 je uveden soubor vstupních informací a podklady pro výpočet 

závislostí.  

Tabulka č. 9.20: Vyhodnocení výpočtu koeficientu počet návštěvníků zámků v závislosti na 

vzdálenosti od krajského města Ostrava 

Zámecké objekty Paskov Vošárna Kunín Jindřichov Linhartovy Slezské 

Rudoltice 

Počet návštěvníků* 1 406 3 600 26 045 0 20 500 5 000 

Vzdálenost [km] 11,6 29,5 33,5 91 73 88 

Pořadí dle počtu 

návštěvníků 

5 4 1 6 2 3 

Pořadí dle vzdálenosti 1 2 3 6 4 5 

Rozdíl pořadí Di -4 -2 -2 0 2 2 

Di
2
 16 4 4 0 4 4 

Pozn. *: v r. 2014 

 

Součet mocnin rozdílů pořadí:  322 Di  

a Spearmanův korelační koeficient 
spr  má hodnotu:  

086,0
)136(6

326
1 




spr , 1,1spr  

Vypočtený koeficient porovnáme s tabulkou významnosti koeficientů pořadové 

korelace pro n=6 a zvolenou chybu α (Kritické hodnoty Spearmanova korelačního 

koeficientu  
spr ): 

Kritická hodnota 
spr  (0,10, 6) =0,657 

 |0,086|<
spr (0,10, 6)   korelační koeficient je statisticky nevýznamný. 

9.3.2. Vyhodnocení závislostí  

Spíše než vzdálenost jako taková je důležitější stav silniční infrastruktury, což např. 

lokace, u objektů umístěných v obcích Slezské Rudoltice a Jindřichov, je strategicky 

nevýhodná a kvalita a dostupnost silniční sítě na Osoblažsku je nedostačující. Za 

http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn5/nelinear.htm#Spearm
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
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dopravní kvalitu silnic II. a III. tříd je zodpovědný kraj, na jehož území se silnice 

nacházejí, jakožto vlastník těchto komunikací. Dobrá silniční síť umožňuje obcím 

rychlejší a komfortnější spojení s okolními obcemi a městy a zkvalitnění napojení 

sídel na silniční a železniční síť republikového a mezinárodního významu (R48, I/56, 

Peážní železniční trať č. 292) může zvýšit počty návštěvníků v objektech, může 

napomoci dostat území do povědomí občanů (a to nejen z blízkého okolí). To že 

municipalita disponuje kvalitní dopravní sítí je benefit, který ne všechny obce mají 

k dispozici. Doporučení: Je podstatné stanovit požadavky na využití území, kritéria a 

podmínky pro rozhodování o změnách v území. Zkvalitnění a rozvoj dopravního 

propojení se sousedními rozvojovými oblastmi podpoří rozvoj znevýhodněných 

oblastí. Významná by měla být rovněž podpora rozvíjení integrované hromadné 

dopravy ve vazbě na cyklistickou infrastrukturu a pěší dopravu. Dalším bodem by 

měla být podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras zejména 

nadregionálního a mezinárodního významu. 

9.4. Počet návštěvníků zámků v závislosti na vzdálenosti objektu od 

okresních měst 

Tato analýza pomůže zjistit, jestli vzdálenost zámků od jednotlivých bývalých 

okresních měst může ovlivnit větší návštěvnost na zámcích. Zdali objekty, jejichž 

vzdálenost od těchto měst je větší, vykazují nižší počty turistů, a naopak.   
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9.4.1. Výpočet 

V tabulce č. 9.21 je uveden soubor vstupních informací a podklady pro výpočet 

závislostí.  

Tabulka č. 9.21: Vyhodnocení výpočtu koeficientu počet návštěvníků zámků v závislosti na 

vzdálenosti od okresních měst 

Zámecké objekty Paskov Vošárna Kunín Jindřichov Linhartovy Slezské 

Rudoltice 

Počet návštěvníků* 1 406 3 600 26 045 0 20 500 5 000 

Vzdálenost [km]  12,4 8,6 5,1 47 29,6 45,8 

Pořadí dle počtu 

návštěvníků 

5 4 1 6 2 3 

Pořadí dle vzdálenosti 3 2 1 6 4 5 

Rozdíl pořadí Di  -2 -2 0 0 2 2 

Di
2
  4 4 0 0 4 4 

Pozn. *: v r. 2014 

 

Součet mocnin rozdílů pořadí:  162 Di  

a Spearmanův korelační koeficient 
spr  má hodnotu:  

543,0
)136(6

166
1 




spr , 1,1spr  

Vypočtený koeficient porovnáme s tabulkou významnosti koeficientů pořadové 

korelace pro n=6 a zvolenou chybu α (Kritické hodnoty Spearmanova korelačního 

koeficientu  
spr ): 

Kritická hodnota 
spr  (0,10, 6)=0,657 

 |0,543|<
spr (0,10, 6)   korelační koeficient je statisticky nevýznamný. 

9.4.2. Vyhodnocení závislostí  

Výsledek je neprokázání závislostí mezi vzdálenosti od krajského města a počty 

návštěvníků. Celý výpočet je ovlivněn několika faktory. Jeden z nich je následující. U 

zámku Paskov se nejedná o platící návštěvníky a zámek není primárně určen jako 

http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn5/nelinear.htm#Spearm
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
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expozice. O to cennější je zájem občanů o prohlídky. Zámek Jindřichov také není 

primárně určen pro návštěvníky, vykazovaný počet 0 odráží skutečnost, že obec si 

sama nevede statistiky neplacených návštěv. Počet exkurzí je v jednom kalendářním 

roce do 10 (na základě ústního sdělení pana starosty Adámka). Třetím specifickým 

objektem je Vošárna, kdy návštěvníci pochází z řad místních občanů nebo občanů 

okolních obcí. Opět nejde o expozici, jako takovou, ale především o volnočasové 

aktivity a ostatní služby. Klasickými návštěvními zámky v tomto vzorku jsou objekty 

Kunín, Linhartovy a Slezské Rudoltice. Pro tak malý vzorek, není možné stanovit 

kritickou hodnotu.  

Pro zámky realizované jako návštěvnické objekty, jsou důležité doprovodné akce 

pořádané celoročně, které zvyšují jak návštěvnost na zámcích, tak zájem a 

povědomí občanů o tyto lokace. Jako vhodný příklad lze uvést již osmý ročník 

Vánočního jarmarku, konaného 5. prosince 2015, na zámku v Linhartovech, viz 

obrázek č. 9.25. Akci navštívilo přes 2 000 návštěvníků z blízkého okolí či 

vzdálenějších měst a obcí (nejvzdálenější přijel z Brna).  

Zámky také začínají otevírat prohlídkové okruhy i v zimní sezóně a zpřístupňují pro 

veřejnost své interiéry i během tohoto období. Příkladem je i zámek v Kuníně, který 

poprvé otevře  návštěvníkům zimní prohlídkový okruh, který bude otevřen od 16. 

ledna do 13. března. Již předloni v zimě zde návštěvníci mohli vidět výstavu 

harrachovského skla, nyní se ale poprvé otevírá klasická zámecká expozice.  Zámek 

se podle kastelána zámku, pana Jaroslava Zezulčíka, v zimě otevírá kvůli značnému 

zájmu návštěvníků. 
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Obrázek č. 9.25: Parkoviště před zámkem v Linhartovech v době konání jarmarku [foto Karel Knapp] 

9.5. Velikost objektu v závislosti na provozních nákladech po rekonstrukci 

Tato závislost byla zvolena za účelem potvrzení, popř. vyvrácení hypotézy, zda 

velikost objektu (pro zjednodušení byla do výpočtu použita velikost zastavěného 

pozemku) zvyšuje provozní náklady, které v těchto případech zahrnují náklady nejen 

na energie, mzdy a s tím spojena pojištění, ale mohou rovněž obsahovat výdaje na 

opravy a udržování, výdaje na ostrahu, nákup materiálu apod., které se liší 

v závislosti na velikosti daných objektů, viz tabulka č. 9.22. Na druhou stranu do 

provozních nákladů na objekt nebyly zahrnuty výdaje, které municipality vynakládaly 

na opravy zámků z obecních rozpočtů.   
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9.5.1. Výpočet 

V tabulce č. 9.22 je uveden soubor vstupních informací a podklady pro výpočet 

závislostí.  

Tabulka č. 9.22: Vyhodnocení výpočtu koeficientu velikost objektu v závislosti na provozních 

nákladech 

Zámecké objekty Paskov
 

Vošárna  Kunín   Jindřichov   Linhartovy  Slezské 

Rudoltice 

Velikost objektu [m
2
] 11 627 211 776 3 440 2 211 2 938 

Provozní náklady 

[Kč]
*
  

498.015 60.000 1.462.146 500.000 250.314,61  216.812,73 

Pořadí dle velikosti 

objektu  

6 1 2 5 3 4 

Pořadí dle 

provozních nákladů  

4 1 6 5 3 2 

Rozdíl pořadí Di  -2 0 4 0 0 -2 

Di
2
  4 0 16 0 0 4 

Pozn. *: v r. 2014 

Součet mocnin rozdílů pořadí:  242 Di  

a Spearmanův korelační koeficient 
spr  má hodnotu:  

3143,0
)136(6

246
1 




spr , 1,1spr  

Vypočtený koeficient porovnáme s tabulkou významnosti koeficientů pořadové 

korelace pro n=6 a zvolenou chybu α (Kritické hodnoty Spearmanova korelačního 

koeficientu 
spr ): 

Kritická hodnota 
spr (0,10, 6)= 0,657 

 |0,3143|<
spr (0,10, 6)   korelační koeficient je statisticky nevýznamný. 

9.5.2. Vyhodnocení závislostí  

Výsledný korelační koeficient ukazuje, že se nepotvrdila zkoumaná závislost. Velikost 

objektů nejsou lineárně závislé na velikosti. V tabulce č. 9.22 je vidět, že objekty 

s největší plochou nemají nejvyšší provozní náklady, to stejné platí i v opačném 

http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn5/nelinear.htm#Spearm
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
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případě. V ne jednom případě záleží na podílu využití objektu a na efektivnosti jeho 

užití. Například na zámku Slezské Rudoltice správa objektu využívá k muzejním 

účelům, alespoň část již opraveného areálu, veřejnost může využít rekonstruovanou 

kapli.  

Následuje stručný popis provozních nákladů u sledovaných zámeckých areálů.  

Zámek Paskov  

Pro zámecký objekt v Paskově byly nejvyšší provozní náklady v roce 2014 

vynaloženy za výdaje na ostrahu. Objekt byl v minulosti často cílem nájezdů sběračů 

kovů, podrobněji v podkapitole 6.2.1. Zámek Paskov, „Postup nabytí majetku – 

zámek Paskov“, a tak následoval logický krok investovat do těchto výdajů.  

 Vošárna Raduň 

V objektu bývalé prádelny jsou vynakládány drobné náklady např. na úklid (a s tím 

spojena mzda) a náklady na běžný chod  Vošárny. 

Zámek Kunín 

Na zámku Kunín byly v roce 2014 nejvyšší provozní náklady spojeny s výdaji na 

mzdy, odvody na pojištění a náklady na vodu, elektřinu a plyn. Další významná 

položka ve výdajích je spojena s výdaji na odvoz komunálního odpadu, telefonní 

hovory a různé poplatky (internet, reklama, autorské – za pronajaté sbírky). 

Zámek Jindřichov 

Nejvýznamnější položka provozních nákladů jsou náklady na vytápění rozsáhlého 

zámeckého objektu. Tato položka se v rozmezí let 2012 – 2014 pohybovala u tohoto 

objektu od 300.000 – 500.000,-Kč (pro výpočet byla zvolena částka 500.000,-Kč).  

Zámek Linhartovy 

Co se týče provozních nákladů zámku v Linhartovech, největší náklady byly v roce 

2014 vynaloženy na spotřebu elektrické energie, opravy a údržbu a na nákup služeb. 

Další nemalé výdaje jsou spojeny s investičními výdaji a pojištěním. 

Zámek Slezské Rudoltice 

Náklady na průvodce (brigádnici během letní sezóny) tvořili nejvyšší nákladovou 

položku v roce 2014. Náklady na energie byly druhou významnou položkou pro 

zámek. Ostatní důležité náklady činili výdaje na materiál (úklid apod.) a pojištění atd.   
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9.6. Délka regenerace objektu v závislosti na zastavěné ploše 

Tyto zvolené závislosti byly vybrány s cílem zjistit, zdali se prokáže souvislost mezi 

tím, jak velký objekt je a jak dlouho byl stejný objekt regenerován, viz tabulka č. 9.23. 

Délku regenerace objektu může obec do jisté míry ovlivnit, velikost objektu (jedná se 

o zastavěnou plochu stavby) je daná (v některých případech se může stát, že obec 

vlastní jen část objektu).    

9.6.1. Výpočet 

V tabulce č. 9.23 je uveden soubor vstupních informací a podklady pro výpočet 

závislostí.  

Tabulka č. 9.23: Vyhodnocení výpočtu koeficientu délka regenerace objektu v závislosti na jeho 

velikosti 

Zámecké objekty Paskov
 

Vošárna  Kunín   Jindřichov Linhartovy  Slezské 

Rudoltice 

Délka regenerace objektu 

[roky] 

11 4 9 10 2 5 

Velikost objektu [m
2
]  11 627 211 776 3 440 2 211 2 938 

Pořadí dle délky 

regenerace objektu 

6 2 4 5 1 3 

Pořadí dle velikosti objektu 6 1 2 5 3 4 

Rozdíl pořadí Di  0 -1 -2 0 2 1 

Di
2
  0 1 4 0 4 1 

 

Součet mocnin rozdílů pořadí:  102 Di  

a Spearmanův korelační koeficient 
spr  má hodnotu:  

714,0
)136(6

106
1 




spr , 1,1spr  

Vypočtený koeficient porovnáme s tabulkou významnosti koeficientů pořadové 

korelace pro n=6 a zvolenou chybu α (Kritické hodnoty Spearmanova korelačního 

koeficientu 
spr ): 

Kritická hodnota 
spr (0,10, 6)=0,657 

http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn5/nelinear.htm#Spearm
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
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 |0,714|>
spr (0,10, 6)   korelační koeficient je statisticky významný. 

9.6.2. Vyhodnocení závislostí  

Spearmanův koeficient pořadové korelace vyšel statisticky významný. Lze tedy 

konstatovat, že zastavěná plocha objektu ovlivňuje čas nutný k jeho regeneraci. 

Vzhledem k cílům práce tento aspekt by měl být zvažován při tvorbě pravidel pro 

poskytování dotací, kdy také zastavěná plocha samotného objektu ovlivňuje přidělení 

výše dotace. Do závěrečného shrnutí této závislosti by měl být zmíněn faktor 

trpělivosti a času. Projekty na regeneraci historických objektů, které se obce a města 

rozhodly realizovat, potřebují dostatek času, který je nutný věnovat již při počátečním 

rozhodování, zda realizovat nákladnou investici a dále pak při tvorbě a samotné 

realizace projektu. Trpělivost je dále bezesporu důležitá při spolupráci se 

zainteresovanými subjekty. 

Druhý faktor, který souvisí s délkou přesahující jedno funkční období, je kontinuita 

započaté aktivity. Starosta obce je dle ustanovení § 103 zákona o obcích volen 

zastupitelstvem obce z řad svých členů. Požadavky na osobu starosty se tedy 

odvíjejí od požadavků na volbu zastupitele obce. Funkční období zastupitelstva je dle 

čl. 102 odst. 2 Ústavy ČR zásadně čtyřleté. Žádná další omezení aktuálně neexistují. 

 

9.7. Příjmy ze vstupného v závislosti na počtu návštěvníků 

Sledované hodnoty, tj. příjmy ze vstupného a množství návštěvníků, analyzovaly, jak 

silná se mezi vybranými ukazateli může prokázat vzájemná závislost.  
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9.7.1. Výpočet 

V tabulce č. 9.24 je uveden soubor vstupních informací a podklady pro výpočet 

závislostí.  

Tabulka č. 9.24: Vyhodnocení výpočtu koeficientu příjmy ze vstupného v závislosti na počtu 

návštěvníků 

Zámecké objekty Paskov
 

Kunín   Jindřichov   Linhartovy  Slezské Rudoltice 

Příjmy ze vstupného [Kč] 0 405.59

6 

0 248.960 61.620 

Počet návštěvníků* [osoby]  1 406 26 045 0 20 500 5 000 

Pořadí dle příjmů ze 

vstupného 

1,5 5 1,5 4 3 

Pořadí dle počtu návštěvníků 2 5 1 4 3 

Rozdíl pořadí Di  0,5 0 0,5 0 0 

Di
2
  0,25 0 0,25 0 0 

Pozn. *: v r. 2014 

 

Součet mocnin rozdílů pořadí: 5,02 Di  

a Spearmanův korelační koeficient 
spr  má hodnotu:  

975,0
)125(5

5,06
1 




spr , 1,1spr  

Vypočtený koeficient porovnáme s tabulkou významnosti koeficientů pořadové 

korelace pro n=5 a zvolenou chybu α (Kritické hodnoty Spearmanova korelačního 

koeficientu 
spr ): 

Kritická hodnota 
spr (0,10, 5)= 0,800 

 |0,975|>
spr (0,10, 5)   korelační koeficient je statisticky významný. 

9.7.2. Vyhodnocení závislostí  

Hodnota korelačního koeficientu se blíží hodnotě 1. Bylo tedy prokázáno, že výše 

počtu osob, které navštíví tyto sledované objekty, výrazně ovlivní příjmy ze 

vstupného. Příjmy ze vstupného následně mohou pomoci při snížení nákladů, které 

na zámcích během jejich provozu vznikají.   

http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn5/nelinear.htm#Spearm
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
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9.8.  Cena vstupného v závislosti na počtu návštěvníků 

Pro zkoumané objekty byla porovnávána cena vstupenek do jednotlivých zámků v 

závislosti na počtu návštěvníků. Rozbor se snažil stanovit, zda daná výše vstupného 

má vliv na počty návštěvníků těchto kulturních památek.  

9.8.1. Výpočet 

V tabulce č. 9.25 je uveden soubor vstupních informací a podklady pro výpočet 

závislostí.  

Tabulka č. 9.25: Vyhodnocení výpočtu koeficientu cena vstupného v závislosti na počtu návštěvníků 

Zámecké objekty Paskov
 

Kunín   Jindřichov   Linhartovy  Slezské 

Rudoltice 

Cena vstupného [Kč] 0 80 0 30 30 

Počet návštěvníků* [osoby]  1 406 26 045 0 20 500 5 000 

Pořadí dle ceny vstupného 1,5 5 1,5 3.5 3.5 

Pořadí dle počtu návštěvníků 2 5 1 4 3 

Rozdíl pořadí Di  0,5 0 -0,5 0,5 -0,5 

Di
2
  0,25 0 0,25 0,25 0,25 

Pozn. *: v r. 2014 

 

Součet mocnin rozdílů pořadí: 12 Di  

a Spearmanův korelační koeficient 
spr  má hodnotu:  

95,0
)125(5

16
1 




spr , 1,1spr  

Vypočtený koeficient porovnáme s tabulkou významnosti koeficientů pořadové 

korelace pro n=5 a zvolenou chybu α (Kritické hodnoty Spearmanova korelačního 

koeficientu 
spr ): 

Kritická hodnota spr (0,10, 5)= 0,800 

 |0,95|>
spr (0,10, 5)   korelační koeficient je statisticky významný. 

http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn5/nelinear.htm#Spearm
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
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9.8.2. Vyhodnocení závislostí  

Byla prokázána závislost mezi cenou vstupného a počtem návštěvníků historických 

objektů, výsledný korelační koeficient se blíží hodnotě 1. To že koeficient vyšel 

statisticky významný, můžeme vysvětlit jako realistický odkad možnosti stanovení 

ceny především pro vyšší položky. Závislost je opačná než se předpokládala. 

Tabulka č. 9.26 ukazuje ceny vstupenek.  

Je ale otázkou, zda vyšší vstupné opravdu znamená vyšší počet návštěvníků nebo 

se jedná o dobrý odhad možností, jak vysokou cenu stanovit, aniž by provozovatelé 

objektů odradili návštěvníky. Za úvahu stojí, zda by si např. na zámku v Linhartovech 

nemohli dovolit stanovit vyšší cenu. Dle mého názoru, je v tomto případě cena 

vstupného tak nízká, že stanovení vyšší ceny by návštěvníky jistě neodradila.  

Tabulka č. 9.26: Ceny vstupného na jednotlivých zámeckých objektech 

Zámecké objekty Kunín   Linhartovy  Slezské Rudoltice 

Cena [Kč] 100,- /* 60,-  40,- /* 20,-  40,- /* 20,-  

Pozn.: v r. 2014; * snížené vstupné (děti, senioři) 

 

9.9. Počet vzniklých pracovních míst v závislosti na provozních nákladech  

Pro zkoumané objekty byl porovnáván počet nově vzniklých pracovních míst v 

závislosti na provozních nákladech, které provozovatelům objektů vznikají. Vybrané 

závislosti zjišťují, zda vzniklá pracovní místa ovlivňují výši nákladů na provoz 

v jednotlivých zámeckých areálech. 

9.9.1. Výpočet 

V tabulce č. 9.27 je uveden soubor vstupních informací a podklady pro výpočet 

závislostí.  
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Tabulka č. 9.27: Vyhodnocení výpočtu koeficientu počet vzniklých pracovních míst v závislosti na 

provozních nákladech 

Zámecké objekty Paskov
 

Vošárna  Kunín   Jindřichov   Linhartovy  Slezské 

Rudoltice 

Počet pracovních 

míst (*odhad) 

*19 0,5 3,5 *15 - 20 1 0 

Provozní náklady  

** [Kč]  

498.015 60.000 1.462.146 500.000 250.314,61 216.812,73 

Pořadí dle počtu 

pracovních míst 

6 2 4 5 3 1 

Pořadí dle 

provozních nákladů 

4 1 6 5 3 2 

Rozdíl pořadí Di  -2 -1 2 0 0 -1 

Di
2
  4 1 4 0 0 1 

Pozn.: ** v r. 2014 

Součet mocnin rozdílů pořadí:  102 Di  

a Spearmanův korelační koeficient 
spr  má hodnotu:  

7143,0
)136(6

106
1 




spr , 1,1spr  

Vypočtený koeficient porovnáme s tabulkou významnosti koeficientů pořadové 

korelace pro n=6 a zvolenou chybu α (Kritické hodnoty Spearmanova korelačního 

koeficientu 
spr ): 

Kritická hodnota 
spr (0,10, 6)= 0,657 

 |0,7143| > 
spr (0,10, 6) korelační koeficient je statisticky významný. 

9.9.2. Vyhodnocení závislostí  

Hodnota vypočteného korelačního koeficientu je vyšší než kritická hodnota. Bylo 

prokázáno, že existuje závislost mezi počtem vzniklých pracovních míst a provozními 

náklady, které v objektu vznikají. Díky úspěšné regeneraci objektů, mohla vzniknout 

nová pracovní místa (náklady na pracovníka jsou součástí provozních nákladů). To 

také napomohlo ke snížení nezaměstnanosti v obci a jeho okolí.  

http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn5/nelinear.htm#Spearm
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/tabulky.htm#Spearman
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10. KONKRÉTNÍ ZÁVĚRY PRO REALIZACI V PRAXI  

Návrh vhodných doporučení k odstranění vzniklých problémů u bývalých zámeckých 

objektů mohou být užitečná pro zástupce obcí a měst, popř. pro neziskové 

organizace, kteří vlastní zámecké objekty a řeší shodné problémy s jejich 

znovuobnovením a nalezením účelného záměru nového využití. Všeobecná 

doporučení, nebo primární myšlenky možné eliminace vzniklých překážek, kterými je 

třeba se řídit v rámci regenerace takovéhoto typu objektu, vycházejí z konkrétních 

příkladů u šesti sledovaných objektů.  

Můžeme konstatovat, že řešení problému brownfields je neoddiskutovatelnou 

nutností moderní ekonomiky. V České republice se díky vstupu do EU a možnosti 

čerpání peněz ze strukturálních fondů vytvořily předpoklady, aby obce i neziskové 

organizace aktivně vstoupili do regenerace objektů, mající ve své správně, a mohly 

tak přispět k rozvoji.  

Sledované lokality skýtají značný potenciál dalšího rozvoje a jejich realizace má 

pozitivní sociální a ekonomický dopad na danou oblast. Je však důležité mít na 

paměti, že znovunavrácení zájmových lokalit do městského prostředí vyžaduje 

značné časové, lidské a finanční zdroje a informace. Tyto klíčové atributy by měli mít 

zástupci obcí a měst na paměti při rozhodování se o jejich vstupu do náročného 

procesu regenerace historického objektu.  

Nezastupitelnou úlohu v celém procesu regenerace stojí tedy finanční nástroje. Je 

třeba proto zdůraznit, že na počátku celého procesu stály vlastní prostředky 

(investovány i ze soukromých zdrojů, např. u objektu bývalé prádelny Vošárna). Tyto 

osoby nebo organizace vložily své prostředky bez předchozího příslibu, že dotace 

dostanou a nesly tak celé riziko, zda budou moci rekonstrukci dokončit. V případě 

obcí a měst byly počáteční finance investovány z obecních rozpočtů, kdy jejich 

vedení muselo pečlivě naplánovat a rozhodnout o investování nemalých částek do 

dílčích kroků rekonstrukce.    

Řešení problému brownfields je „běh na dlouhou trať“. Není to jen otázka zdrojů 

materiální povahy. Regenerace brownfields, zejména v regionech se slabší 

ekonomickou bází, vyžaduje změnu přístupu k plánování. Změnou od klasické 
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proměny materiálních struktur (budov) měst či obcí, směrem k inteligentnímu využití 

stávajícího, změnou v definování problémů a způsobu myšlení o rozvoji municipalit. 

Před zahájením procesu rekonstrukce je nutné dohledat prokazatelné dokumenty o 

vlastnických vztazích směřující k zájmovému objektu. Bez nevyjasněných 

majetkových vztahů nelze realizovat další postupy vedoucí k jakékoliv regeneraci. 

Další potencionální riziko si osoby a organizace nesou po realizaci úspěšné 

rekonstrukce staveb. Riziko toho, zda bude, časově náročná příprava, zisk finančních 

dotací, renovace a uvedení objektu do běžného chodu, úspěšná. Zda vynaložené, a 

to nejen finanční prostředky, ale také úsilí, energie a čas splní plánované cíle, které 

byly vizí celého projektu. V tomto kontextu je třeba chápat jako roli neziskových 

organizací v procesu rozvoje obcí za významný, nezbytný a v současnosti asi i 

nezastupitelný.  

A nakonec je zde riziko udržitelnosti. Riziko toho, že i přes veškerou vynaloženou 

snahu zainteresovaných stran, zde naplánovaný a následně realizovaný projekt, 

který má na to být úspěšný, ztroskotá na nezájmu a neangažovanosti místních 

občanů. Proto význam dlouhodobých cílů zmíněných kroků, např. zlepšení vztahu 

občanů ke své obci, zvýšení důvěry občanů ve funkčnost veřejné správy, vytvoření 

podmínek pro trvalou spolupráci veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru, 

zvýšení zájmu občanů o stav životního prostředí v obci, je neoddiskutovatelný. 
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11.  ZÁVĚR 

V dizertační práci byly stanoveny dva cíle.   

První z cílů dizertační práce byl popis a navržení zjednodušeného postupu 

způsobu eliminace vzniklých procesních a částečně ekonomických problémů, 

které se mohou vyskytnout u zámeckých brownfields. Navrhovaná doporučení 

vycházela z podkapitoly č. 7.1. „Souhrn překážek pro vybrané zámecké areály“. Tyto 

konkrétní problémy vycházely ze skutečných situací, které nastaly v rámci procesů 

regenerace zámeckých objektů. Zainteresované osoby se potýkaly s celou řadou 

rozdílných překážek ať už při počáteční snaze o získání staveb do svého vlastnictví, 

dále při přípravě projektů obnovy zámeckých areálů, nebo až po následné 

regeneraci, která se jevila jako úspěšná a objekty začaly postupně žít svým životem.  

Z obecných doporučení, uvedených v podkapitole č. 7.2. „Návrhy eliminace vzniklých 

překážek u zámeckých areálů“ vyplývá následující doporučení nebo shrnutí: 

 

• Pro zástupce veřejné správy obcí a měst – být odhodlaný dosáhnout 

stanoveného záměru, nenechat se odradit, věřit a být přesvědčený, že s 

vynaloženým úsilím a odhodláním bude dosaženo úspěšné realizace. Bezesporu 

je důležité jít si za předem daným cílem. 

 

• Vznik spolku, popř. dobrovolného sdružení vlastnící bývalé zámecké brownfields. 

Klíčové je najít další subjekty, které mohou řešit obdobné problémy. Jelikož se 

v České republice vyskytuje cca 500 objektů (charakterizovaných jako zámky, 

hrady a tvrze) vlastnící obce a dalších cca 1 450 objektů (stejné charakteristiky), 

které jsou v majetku soukromých vlastníků, firem, spolků apod., podrobněji 

v podkapitole č. 4.1. „Současný stav řešené problematiky“, dá se předpokládat, že 

i tito majitelé historických objektů řeší obdobné problémové situace. Založení 

takovéhoto společenství by sjednocovalo tyto majitelé, nabízelo možnosti ke 

společným setkání, pořádání kolektivních akcí a řešení společných záměrů.   

 

• Lokace zámeckých areálů. I pro místa, která se zdají být na první pohled méně 

atraktivní, co se týče návštěvnosti zámeckých areálů, a nejsou situována 

v turisticky zajímavých lokalitách (což např. zámky na Osoblažsku, nebo v okolí 



Procesní a ekonomické aspekty regenerace zámeckých brownfields v MS kraji        Daniela Vojkovská 

2016 125 
 

města Ostravy beze sporu jsou) se může rozvíjet úspěšná regenerace bývalých 

zámeckých objektů.  

 

• Objekt musí zůstat v povědomí občanů. Bývalé zámecké areály mohou na řadě 

míst často působit jako symboly zašlé slávy, místa minulosti, která se v případě 

nezájmu mění v místa „zakázaná“ a mizí z mentální mapy obyvatel (což je třeba 

příklad zámku ve Slezských Rudolticích před počátkem jeho rekonstrukce, kdy 

místní občané, pokud to tak můžeme zmínit, měli pramalé povědomí o existenci 

zámku v obci).  

 

• Z výše uvedeného bodu vyplývá následující, a tou je důležitá podpora místních 

občanů. Z různých příkladů z praxe je vidět, že občanům vůbec není lhostejná 

situace v jejich bydlišti, ke kterému mají bezesporu vztah a mají zájem a snahu 

změnit své okolí. Co se týká sledovaných objektů, jsou to příklady, kdy se jedná o 

areály, které jsou spjaty s historií místa a občané nechtějí přijít o tyto výjimečné 

stavby. Někdy jsou s místem svázání nostalgicky (rodiště), někdy je pojí pracovní 

vzpomínky. Proto by municipality neměli na podporu a spolupráci s občany 

zapomínat. 

 

• Získání finančních prostředků k realizaci záměru. Realizace takovýchto projektů 

je finančně značně náročná. Až na výjimky, není v silách majitelů těchto objektů 

uskutečnit nákladné opravy historických budov svépomocí. Obce v MSK mohou 

díky podpory EU, např. program Interreg V-A Česká republika – Polsko, získat 

dotace na realizaci oprav zámeckých areálů, podrobněji v příloze č. 2. Avšak zde 

je nutná dlouhodobá a precizní příprava projektů a obce musí počítat s ne vždy 

kladným výsledkem ze strany poskytovatele dotace.   

 

• V ekonomicky slabých oblastech je revitalizaci brownfields nutné pomoci vládními 

výdaji, vyvolávajícími investice soukromé. Opodstatněnost použití vládních výdajů 

souvisí s jejich intenzivnější multiplikací v zaostalých oblastech v porovnání 

s oblastmi vyspělými. To pak může v konečném efektu znamenat transformaci 

ekonomicky slabé oblasti v ekonomicky silnou při současném vyřešení problému 

brownfields (Kraft, J., 2005).  
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• Investice představující přerozdělení prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch 

řešení problému brownfields v ekonomicky slabých oblastech by mělo řešit nejen 

problém zmíněných problematických objektů, ale též působit na komplexní 

revitalizaci ekonomicky slabé oblasti, přičemž platí, že čím je oblast ekonomicky 

slabší, tím jsou investované prostředky efektivněji využity (Kraft, J., 2005).  

 

Druhý z cílů dizertační práce bylo ověření platnosti všeobecně přijímaných tezí 

na základě vyslovených výchozích hypotéz, které zkoumají předpokládané 

existující závislosti u zámeckých, nebo jinak s historií obce spojených areálů. 

Detailněji je jim věnováno v podkapitole č. 8.3. „Zkoumané závislosti“.  

Z vyslovených výchozích hypotéz vychází následující jednotlivé závěry: 

• Délka chátrání objektu v závislosti na délce následné regenerace 

Nebyla prokázána závislost mezi délkou chátrání a délkou jeho regenerace. 

Předpokládaným důvodem nepotvrzení závislosti je vliv osob, které nelegálně 

vstupují do objektu za účelem zcizení některých částí, a tedy svou činností 

napomáhají k devastaci budovy. Z toho vyplývá, že to jak se obec může bránit je 

kvalitní ostraha zámeckého objektu, kterou si obec může zajistit dle svých možností. 

Svou podstatnou roli hrají také přírodní vlivy, které neskutečnou rychlostí nepříznivě 

ovlivňují stav zámků.  

Délku  chátrání objektu nemůže municipalita vůbec nebo jen velmi obtížně  

ovlivnit. Ať už se jedná o nevyjasněné vlastnické vztahy nebo změnu vlastníka a 

následnou koupi objektu (příklad zámku v Paskově). Co naopak obec ovlivnit může je 

délka trvání rekonstrukce. U délky trvání rekonstrukce lze ovlivnit samotný proces. 

Důležitý krok je konstruktivní spolupráce se stavebními firmami, které mají zkušenosti 

s opravami kulturních památek, jelikož mapované objekty spadají do této kategorie. 

Rekonstrukce a opravy historických objektů nejsou jednoduchou záležitostí. Do 

celého v procesu vstupuje řada faktorů, které mohou ovlivnit výsledek díla. Od 

investora a jeho finančních možností, přes projektanta, zhotovitele, úřady památkové 

péče, které stanovují podmínky a technologii provádění oprav, kde většinou trvají na 

použití tradičních metod a materiálů.  



Procesní a ekonomické aspekty regenerace zámeckých brownfields v MS kraji        Daniela Vojkovská 

2016 127 
 

Municipality se také mohou rozhodnout pro individuální kroky a v některých 

případech postupovat dílčí rekonstrukcí, kdy se započaly rekonstruovat části objektu, 

aby mohly již sloužit veřejným účelům (příklad zámku Slezské Rudoltice). V ne 

jednom případě se pak rekonstrukce týkala celého zámeckého komplexu. 

•  Délka chátrání objektu v závislosti na nákladech následné regenerace        

Závislost mezi délkou chátrání a následnými náklady na rekonstrukci nebyla 

prokázána. Délku chátrání objektu může ovlivnit řada faktorů, včetně přírodních 

katastrof. Závěrečné shrnutí této závislosti a jedno z nejdůležitějších doporučení pro 

obce a města je bezpečné zajištění objektu a zajistit jeho čtyřiadvacetihodinovou 

ostrahu. 

• Počet návštěvníků zámků v závislosti na vzdálenosti od krajského města Ostrava 

Spíše než vzdálenost jako taková je důležitější stav silniční infrastruktury, což např. 

lokace, u objektů umístěných v obcích Slezské Rudoltice a Jindřichov, je strategicky 

nevýhodná a kvalita a dostupnost silniční sítě na Osoblažsku je nedostačující. Je 

podstatné stanovit požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování 

o změnách v území. Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními 

rozvojovými oblastmi podpoří rozvoj znevýhodněných oblastí. Významná by měla být 

rovněž podpora rozvíjení integrované hromadné dopravy ve vazbě na cyklistickou 

infrastrukturu a pěší dopravu. Dalším bodem by měla být podpora rozvoje turistických 

pěších a cyklistických tras zejména nadregionálního a mezinárodního významu. 

• Počet návštěvníků zámků v závislosti na vzdálenosti objektu od okresních měst 

Výsledek je neprokázání závislostí mezi vzdálenosti od krajského města a počty 

návštěvníků. Celý výpočet je ovlivněn několika faktory.  

a) U zámku Paskov se nejedná o platící návštěvníky a zámek není primárně určen 

jako expozice. O to cennější je zájem občanů o prohlídky.  

b) Zámek Jindřichov také není primárně určen pro návštěvníky, vykazovaný počet 0 

odráží skutečnost, že obec si sama nevede statistiky neplacených návštěv. Počet 

exkurzí je v jednom kalendářním roce do 10 (na základě ústního sdělení pana 

starosty Adámka).  
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c) Třetím specifickým objektem je Vošárna, kdy návštěvníci pochází z řad místních 

občanů nebo občanů okolních obcí. Opět nejde o expozici, jako takovou, ale 

především o volnočasové aktivity a ostatní služby.  

d) Klasickými návštěvními zámky v tomto vzorku jsou objekty Kunín, Linhartovy a 

Slezské Rudoltice. Pro tak malý vzorek, není možné stanovit kritickou hodnotu. 

e) Pro zámky realizované jako návštěvnické objekty, jsou důležité doprovodné akce 

pořádané celoročně, které zvyšují jak návštěvnost na zámcích, tak zájem a 

povědomí občanů o tyto lokace. Zámky také začínají otevírat prohlídkové okruhy 

i v zimní sezóně a zpřístupňují pro veřejnost své interiéry i během tohoto období. 

 

• Velikost objektu v závislosti na provozních nákladech po rekonstrukci 

 

Výsledný korelační koeficient ukazuje, že se nepotvrdila zkoumaná závislost. Velikost 

objektů nejsou lineárně závislé na velikosti. V ne jednom případě záleží na podílu 

využití objektu a na efektivnosti jeho užití.  

 

• Délka regenerace objektu v závislosti na zastavěné ploše 

Spearmanův koeficient pořadové korelace vyšel statisticky významný. Lze tedy 

konstatovat, že zastavěná plocha objektu ovlivňuje čas nutný k jeho regeneraci.  

Vzhledem k cílům práce by měl být tento aspekt zvažován při tvorbě pravidel pro 

poskytování dotací, kdy také zastavěná plocha samotného objektu ovlivňuje přidělení 

výše dotace. Do závěrečného shrnutí této závislosti je uváděn také faktor trpělivosti a 

času. Projekty na regeneraci historických objektů, které se municipality rozhodly 

realizovat, potřebují dostatek času, který je nutný věnovat již při počátečním 

rozhodování, zda realizovat nákladnou investici a dále pak při tvorbě a samotné 

realizaci projektu. Trpělivost je dále bezesporu důležitá při spolupráci se 

zainteresovanými subjekty.  

Druhý faktor, který souvisí s délkou přesahující jedno funkční období, je kontinuita 

započaté aktivity. 

• Příjmy ze vstupného v závislosti na počtu návštěvníků 

Hodnota korelačního koeficientu se blíží hodnotě 1. Bylo tedy prokázáno, že výše 

počtu osob, které navštíví tyto objekty, výrazně ovlivní příjmy ze vstupného. Příjmy 
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ze vstupného následně mohou pomoci při snížení nákladů, které na zámcích během 

jejich provozu vznikají. 

• Cena vstupného v závislosti na počtu návštěvníků 

Byla prokázána závislost mezi cenou vstupného a počtem návštěvníků historických 

objektů, výsledný korelační koeficient se blíží hodnotě 1. To že koeficient vyšel 

statisticky významný, můžeme vysvětlit jako realistický odkad možnosti stanovení 

ceny především pro vyšší položky. Závislost je opačná než se předpokládala. Je ale 

otázkou, zda vyšší vstupné opravdu znamená vyšší počet návštěvníků nebo se jedná 

o dobrý odhad možností, jak vysokou cenu stanovit, aniž by provozovatelé objektů 

odradili návštěvníky. Za úvahu stojí, zda by si např. na zámku v Linhartovech 

nemohli dovolit stanovit vyšší cenu. Dle mého názoru, je v tomto případě cena 

vstupného tak nízká, že stanovení vyšší ceny by návštěvníky jistě neodradilo.  

• Počet vzniklých pracovních míst v závislosti na provozních nákladech 

Hodnota vypočteného korelačního koeficientu je vyšší než kritická hodnota. Bylo 

prokázáno, že existuje závislost mezi počtem vzniklých pracovních míst a provozními 

náklady, které v objektu vznikají. Díky úspěšné regeneraci zámeckých objektů, mohla 

vzniknout nová pracovní místa (náklady na pracovníka jsou součástí provozních 

nákladů). To také napomohlo ke snížení nezaměstnanosti v obci a jeho okolí.  

Soubor brownfields areálů použitých v této práci zahrnuje podobné typy  brownfields, 

tzv. rezidenční, sociální brownfields, bývalé zámecké objekty. Města a obce, ve 

kterých se objekty nacházejí, jsou podobné svou velikostí (do 5 000 obyvatel), 

ekonomickou výkonností či historií. Záměrně byla věnována zvýšená pozornost 

procesu regenerace a hlavním aktérům regenerace brownfields v souladu s hlavním 

tématem práce, to jest ekonomickým a manažerským přístupem. Regenerace 

brownfields (v této práci není věnována pozornost technickému řešení, a proto ani v 

závěru nejsou technické aspekty zmiňovány) není a nikdy nebude jednoduchá 

a proces je složitý a zdlouhavý. Tyto prostory pro nás ale představují ekonomický 

rozvoj, nabízejí příležitosti pro územní rozvoj. Takovéto příležitosti je potřeba využít. 

Příklady úspěšných regenerací zmíněných v této práci ukazují, že regenerace je 

možná a následný efekt je pro municipalitu výrazně pozitivní.  
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14.1. Příloha č. 1: Evidence a dokumentace památkového fondu 

Národní památkový ústav poskytuje prostřednictvím webové aplikace MonumNet 

veřejný dálkově přístupný ÚSKP ČR. Seznam, ve kterém jsou evidovány části 

památkového fondu ČR, chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

v platném znění. Do ÚSKP ČR se zapisují kulturní památky prohlášené MK ČR podle 

§ 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Dále se do 

ÚSKP ČR zapisují národní kulturní památky (včetně movitých), památkově chráněná 

území (památkové rezervace a památkové zóny) podle jednotlivých druhů (městské, 

vesnické, archeologické, krajinné, aj.), památky zapsané na Seznam světového 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO a památková ochranná pásma.  

V aplikaci MonumNet jsou o jednotlivých nemovitých kulturních památkách uváděny 

tyto informace:  

 Památka: (v položce se často uvádí jen typ objektu, jindy i název konkr. objektu) 

 Ochrana stav/typ uzavření: (obvykle údaj typu „zapsáno do státního seznamu 

před r. 1988“, „prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury“ nebo 
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„zapsáno do státního seznamu a zrušeno prohlášení“, v tabulkových přehledech 

nahrazený jednopísmennou barevnou zkratkou). 

 Památkou od: (datum), případně též památkou do: (datum) 

 Číslo v rejstříku ÚSKP: Památky vyhlášené dříve mají identifikační číslo složené 

ze dvou částí, z nichž každá identifikuje danou památku i samostatně: první číslo 

je pořadové číslo v rámci ústředního seznamu (pěticiferné), za lomítkem je pak 

číslo dřívějšího oblastního (krajského) seznamu (1 až 8) a za spojovníkem 

pořadové číslo v rámci oblastního seznamu (jednociferné až čtyřciferné). Nověji 

vyhlášené památky (od ledna 2003) mají pouze číslo z ústředního seznamu, a to 

šesticiferné, začínající číslicí 1. 

 Identifikátor záznamu (IdReg): 

 Sídelní útvar (město/ves): část obce, katastrální území, název ulice či obdobný 

údaj o umístění, číslo popisné, číslo orientační, obec (obecní úřad), obec s 

rozšířenou působností, příslušný stavební úřad a finanční úřad, historická země 

(v tabulkových přehledech nahrazený jednopísmennou barevnou zkratkou). 

 Výčet parcel, v některých případech i s bližší specifikací staveb na jednotlivých 

parcelách. 

Evidenci však neposkytuje následující informace o jednotlivých nemovitých kulturních 

památkách, které by databázi zkompletovaly: 

 vlastník pozemku, 

 rozměry pozemku/areálu/zastavěná plocha/užitná plocha, 

 využití areálu v minulosti, 

 využití areálu v současnosti, 

 náklady na revitalizaci objektu. 

Co v ÚSKP ČR nenajdeme vůbec, je databáze historických objektů, které již nejsou 

zapsány jako kulturní památka. Mnoho zámků v naší republice památkově chráněno 

není. Pokud bychom tedy chtěli znát přesný počet, kolik je na území České republiky 

všech historických památek, jednotlivých hradů, zámků a ostatních historických 

budov, budeme tápat. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADdeln%C3%AD_%C3%BAtvar
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parcela
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14.2. Příloha č. 2: Charakteristika Moravskoslezského kraje 

Moravskoslezský kraj zásadním způsobem změnil svůj ráz a charakter. Především 

Ostravsko, Karvinsko a Třinecko patřilo od 19. století k důležitým průmyslovým 

regionům nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Ostravská aglomerace vznikla na 

základě industriálních procesů souvisejících s těžbou černého uhlí a těžkým 

průmyslem. V posledních letech však kraj prochází rozsáhlou restrukturalizací a z 

dříve převážně průmyslového regionu se MSK stal jedním z nejzelenějších míst 

republiky s řadou zajímavostí. Neopomenutelná je historická tradice tohoto kraje, 

která se mimo jiné odráží v nepřehlédnutelném množství památek (stavebních, 

technických i kulturních a historických). 

Moravskoslezský kraj byl vybrán záměrně, jako specifická lokalita, do značné míry 

opomíjená, co se týče návštěvnosti historických objektů, viz tabulka č. 12.28. MSK je 

rozčleněn do 6 turistických oblastí, z nichž každá může nabídnout řadu těchto 

památek. Dle údajů z Institutu turismu prvních 5 míst v návštěvnosti za roky 2012 a 

2013 obsadili objekty, viz tabulka č. 12.29, mezi nimiž nefiguruje ani jeden zámek. 

 

Tabulka č. 12.28: Památkové objekty a návštěvnost podle krajů [MK-NIPOS] 
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Tabulka č. 12.29:  Návštěvnost turistických cílů – TOP 5 Moravskoslezský kraj [Institut turismu - 

ČCCR CzechTourism, NIPOS, Správa jeskyní ČR, Unie českých a slovenských zoologických zahrad, 

provozovatelé jednotlivých objektů] 

TOP 5 Moravskoslezský kraj 2012 2013 

Turistické cíle 
Počty návštěvníků na jednotlivých 

objektech (tis.) 

1 Dolní oblast Vítkovic, Landek Park 533,1 679,0 

2 Zoologická zahrada Ostrava 434,7 430,9 

3 Svět miniatur, Sklep strašidel a Slezskoostravský hrad 

Ostrava 

315,7 271,8 

4 Dinopark Ostrava 135,0 135,0 

5 Regionální muzeum Kopřivnice 88,9 94,2 

 

Budeme-li vnímat kraj nadregionálně, pak je jeho poloha na hranici 3 států téměř ve 

středu evropského prostoru velice výhodná.  Zejména blízkostí Hornoslezské 

aglomerace a jeho návazností na polské příhraničí se profiluje význam MSK ve 

vztahu k Polsku.  

Oblast MSK a oblasti v jeho polském příhraničí (vojvodství Slezské, Opolské) 

patří k potenciálně  nejlépe integrovaným přeshraničním prostorům ve střední 

Evropě. Cílem regionální rozvojové politiky by tedy mělo být dobudování návaznosti 

rozvojových os, které by více napomohly k dobře se rozvíjející spolupráci mezi 

českou a polskou stranou. Výsledkem komplexního hodnocení je vymezení hranic 

studovaných objektů, které reprezentují modelové příklady pro vznik a rozvoj 

spolupráce obcí zabývajících se stejnou problematikou. Nutno totiž říci, že zámky, a 

to nejen v MSK, ale v celé České republice mají, bohužel, přívlastek zchátrala 

problematická nemovitost. Mnohdy obce nabídnou raději takový to objekt k prodeji 

soukromé osobě (např. Chotěbuz, Mladecko) nebo dochází k tomu nejhoršímu, kdy 

historická budova chátrá až do stavu, kdy je nutná celková demolice.  

Jako jedna z možností, jak budovat a rozšiřovat česko-polské vztahy na komunální 

úrovni a zároveň se snažit zachovat v obci své kulturní dědictví je účast v programu 
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Interreg  V-A Česká republika – Polsko21, který byl schválen EK koncem června 

2015. Města a obce v příhraniční části MSK tak budou mít možnost navázat na 

česko-polskou přeshraniční spolupráci a realizovat společné projekty. Program 

Interreg V-A Česká republika – Polsko je realizován prostřednictvím 5 prioritních os a 

jejich priorit viz tabulka č. 12.30.  

Tabulka č. 12.30: V-A Česká republika – Polsko [Interreg  V-A Česká republika – Polsko] 

 

Pro ochranu kulturního dědictví se nabízí prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních 

a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. Plánovaná alokace prostředků EFRR 

na tuto prioritní osu dosahuje 135.733.026,00 EUR, což představuje 60 % programu. 

51.000.000,00 EUR této sumy je určeno na zlepšení přeshraniční dostupnosti 

kulturního a přírodního dědictví skrze investice do silniční infrastruktury, a 84.733.026 

EUR na využití vnitřního potenciálu oblasti podpory vztahující se k výše uvedenému 

dědictví. Rozsah finanční alokace na prioritní osu 2 vyplývá z vysoké absorpční 

kapacity operací z oblasti využití zvláštních kulturních a přírodních zdrojů 

příhraničního území, a to jak z oblasti obnovy těchto zdrojů, tak z oblasti jejich 

zpřístupnění. Vysoký a trvalý zájem o danou oblast potvrzují projekty žadatelů v 

období 2007 – 2013, kdy srovnatelný rozsah finančních prostředků         

(115.000.000 EUR) byl bez větších komplikací využit. Vysoký rozsah finančních 

prostředků určených na tuto prioritní osu odpovídá jak klíčové roli zaměstnanosti pro 

                                            
21

 Interreg  V-A Česká republika – Polsko navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce 

Česká republika - Polská republika 2007 – 2013 a na Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA 

Česká republika – Polská republika, který probíhal v letech 2004 – 2006. 
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rozvoj regionu, tak předpokládané vysoké finanční náročnosti a velkému počtu 

operací, jejichž realizace se předpokládá právě v prioritní ose 2. Ve Stanovisku EK 

pro Českou republiku je mezi prioritami evropské územní spolupráce zmíněna 

nutnost odstranění nedostatků v oblasti dopravní dostupnosti příhraničních regionů. 

V případě Stanoviska EK pro Polskou republiku se pak zmiňuje potřeba odstranění 

hlavních nedostatků v dopravě, potřebě zvýšení dostupnosti příhraničních oblastí s 

přihlédnutím k veřejným službám v oblasti multi-modální dopravy a záměru 

odstranění veškerých překážek bránících mobilitě pracovníků. První příjem žádostí 

má, dle klíčových milníků projektu, proběhnout začátkem prosince 2015.  

V rámci přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou může 

být využito nabytých zkušeností z předchozích programových období za účelem 

rozvoje integrovaného územního rozvoje dotačního území. Při tom mohou být dále 

posilovány stávající vztahy a budou využity potenciály v dotačním území. 

Prostřednictvím posilování institucionálních kapacit pro přeshraniční spolupráci 

mohou být eliminovány bariéry pro místní územní rozvoj, nebo týkající se jiných 

správních aspektů. Projekty, předložené v rámci programu mohou přispět v rámci 

stanovených investičních priorit ke zlepšení situace v oblasti integrovaného rozvoje, 

např. v méně rozvinutých oblastech.  

Součástí programu je nástroj Fond mikroprojektů, sloužící k upevňování 

vzájemné spolupráce a sounáležitosti na lokální úrovni (20 % prostředků z 

programu).  
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14.3. Příloha č. 3: Vznik spolku, dobrovolného sdružení, měst a obcí vlastnící 

historické objekty  

Téměř každá municipalita má své charakteristické kulturní bohatství, které je 

odlišuje od svého okolí a dodává jeho obyvatelům pocit identity. Někdy je možné 

najít detailní povědomí o kulturním dědictví pouze na úrovni celostátních 

databází a statistik, ale často místní obyvatelé toto dědictví nepovažují za něco 

výjimečného neboť je součástí jejich každodenního života, především v případě, kdy 

se jedná o objekty nevyužívané, podvyužité nebo nevyužívané. Pěkným příkladem 

oživení svépomoci otevření těchto prostor je příklad neogotického zámečku Galanta 

na Slovensku (http://www.nkga.sk/). 

Často obec, bez rozdílu velikosti, usiluje o to být výjimečná. Nabídnout svým 

občanům a návštěvníkům něco, co by se setkalo s příznivým ohlasem, něco s čím by 

se lidé mohli ztotožnit, co by místní mohli přijmout za své a co by turisty přimělo, aby 

se znovu, a rádi, vraceli, pokud možno ještě v hojnějším počtu. Aby tato situace 

mohla nabýt reálných rozměrů, měla by obec být schopná poskytnout kvalitní služby, 

s čímž se rozvíjí možnost nabídky nových pracovních příležitostí, a to nejen pro 

místní občany. Jako výsledek je pak pro obec samozřejmě spokojený občan, ale 

mohlo by být i ocenění, které jí zajistí zviditelnění a prestiž, a s tím vším je 

samozřejmě spojen přísun dalších finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že téma 

dizertační práce jsou zámecké brownfields, je právě těmto objektům věnována 

pozornost. Regenerace, znovuoživení a navrácení takového unikátního objektu 

představuje výzvu a velkou příležitost právě pro zviditelnění obce, zlepšení jejího 

image a zlepšení celkového klimatu v obci. Na druhou stranu představuje tato aktivita 

i nemalou finanční zátěží striktním závazkem pro vedení obce.  

Na první dojem by se mohlo zdát, že obce vlastnící podobné typy nemovitostí si jsou 

vzájemnou konkurencí v jednotlivých regionech. V současné době se s jistou mírou 

nadnesení může hovořit o osamělých bojovnících hledajících možnou, udržitelnou a 

akceptovatelnou cestu k regeneraci svého zámeckého brownfield.   

Existence kooperace, spolku, měst a obcí vlastnící budovy historického 

významu, by mohla poskytnout přehled a možnost poskytnutí informací pro obce a 

její zástupce mající podobnou vizi a záměr.  
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Proto je tato kapitola, nad rámec cílů dizertační práce, věnována návrhu stanov pro 

zřízení spolku, který by mohl právě tyto služby (možnosti) zajišťovat. Organizace by 

fungovala na bázi spolku neboli dobrovolného sdružení22. 

  

                                            
22

 Sdružení, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 ve spojení s       

§ 214. [Zákon č. 89/2012 Sb.] 
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14.4. Příloha č. 4: Návrh stanov pro spolek (majitelé nemovitostí historického 

významu, zapsaný spolek) 

K založení spolku občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.) vyžaduje, aby se 

alespoň tři osoby (vedené společným zájmem) shodly na obsahu stanov, resp. 

schválily stanovy na ustavující schůzi. Zakladatelským právním jednáním spolku jsou 

tedy stanovy. 

První členové statutárního orgánu musí být v procesu zakládání spolku určeni. Je-li 

spolek zakládán na ustavující schůzi, budou první členové statutárního orgánu 

zvoleni na ustavující schůzi, což bude uvedeno v zápise z ustavující schůze, který 

bude přílohou návrhu na prvozápis spolku. Bude-li spolek zakládán konsensem 

zakladatelů, pak dle § 226 odst. 2 občanského zákoníku všichni zakladatelé podávají 

návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku. 

Obligatorními orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, což však 

nemusí být dva různé orgány.  Nejvyšším orgánem spolku je primárně orgán, 

který takto označí stanovy. Až v případě, že stanovy mlčí, stanoví občanský 

zákoník podpůrně, že nejvyšším orgánem je členská schůze. 

Pro doplnění je třeba uvést, že z hlediska organizační struktury upravuje občanský 

zákoník rámcově rovněž kontrolní komisi a rozhodčí komisi, které však nemusí 

spolky vytvářet obligatorně. 

Co se týká funkčního období členů volených orgánů, určuje toto zákon dispozitivně 

v délce 5 let, přičemž stanovy mohou funkční období jednotlivých (či všech) orgánů 

upravit odlišně. 

Stanovy mohou určit, že se zasedání členské schůze bude konat formou dílčích 

členských schůzí, což je praktické zejména v případech, kdy se členská základna 

nachází na rozsáhlejším území. V takovém případě musí stanovy určit rovněž 

období, v němž se všechna zasedání musí konat. Stanovy mohou také vymezit 

záležitosti, o nichž formou dílčích členských schůzí rozhodnout nelze. 

Stanovy mohou dále určit, že působnost členské schůze plní shromáždění 

delegátů, což bude účelné zejména v případě spolků s rozsáhlou členskou 

základnou. § 256 
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Lze tedy uzavřít, že je na uvážení zakladatelů, jaký model vnitřní organizace bude 

nejlépe vyhovovat naplňování cílů, které založením spolku sledují, a jakým 

způsobem tedy budou normovat vnitřní organizační strukturu spolku. 

Dle § 219 občanského zákoníku mohou stanovy založit pobočný spolek jako 

organizační jednotku spolku. 

Stanovy mohou určit vznik různých druhů členství a vymezit práva a povinnosti 

spojené s jednotlivými druhy členství. Z hlediska vzniku členství mohou stanovy 

určit, jakým způsobem bude po vzniku spolku vznikat členství a určit orgán, který 

bude rozhodovat o přijetí za člena spolku. Neurčí-li stanovy takový orgán, rozhoduje 

nejvyšší orgán spolku. Stanovy mohou přirozeně určit podmínky, které musí uchazeč 

o členství splňovat. Z hlediska praxe přijímání členů bude rovněž vhodné upravit 

alespoň rámcově proces podávání přihlášky za člena a základní náležitosti přihlášky. 

Stanovy mohou dále určit výši a splatnost členského příspěvku nebo určit orgán, 

který o těchto otázkách bude rozhodovat a jakým způsobem. 

Spolek není povinen vést seznam členů, tedy mlčí-li stanovy v této otázce, seznam 

členů se nevede. 

Způsoby zániku členství ve spolku dle občanského zákoníku jsou vystoupení, 

vyloučení či další způsoby uvedené ve stanovách či v zákoně. Současně je třeba 

respektovat jednu ze základních zásad práva spolků, že nikomu nesmí být bráněno 

vystoupit ze spolku, tedy vyvarovat se jakýchkoli překážek vystoupení. 

Členství ze zákona zaniká rovněž v případě nezaplacení členského příspěvku ani 

v přiměřené lhůtě určené spolkem ve výzvě k zaplacení, je-li člen na tento následek 

ve výzvě upozorněn. Zákon nicméně připouští, aby mechanismus zániku členství pro 

nezaplacení členského příspěvku upravily stanovy jinak, eventuálně lze zákonnou 

úpravu určitým způsobem doplnit, např. upravit konkrétní délku dodatečné lhůty, po 

jejímž uplynutí členství bez dalšího zanikne, nebo vázat zánik členství i v tomto 

případě na rozhodnutí některého z orgánů spolku. Vždy je třeba zvážit konkrétní 

potřeby spolku. 

Zákon rovněž upravuje mechanismus vyloučení člena spolku, a sice z důvodu 

závažného porušení povinnosti vyplývající z členství, pokud člen nezjedná nápravu v 

přiměřené lhůtě ani po výzvě spolku. Proces vyloučení člena lze rovněž ve stanovách 

upravit odlišně. 
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Ve stanovách je rovněž vhodné pamatovat na možnou budoucí likvidaci spolku a 

určit, jakým způsobem má být naloženo s likvidačním zůstatkem, neboť zákon 

počítá s tím, že s likvidačním zůstatkem se naloží primárně podle stanov.  

Forma stanov 

Ke splnění vyžadované formy stanov postačí doložit k návrhu na prvozápis spolku 

stanovy v písemné formě s podpisy zakladatelů (bez úředního ověření). 

Povinnými náležitostmi jsou (§ 218): 

1. Název a sídlo spolku: Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo 

„zapsaný spolek“, postačí i zkratka „z. s“. Název spolku musí být odlišný od již 

existujících právnických osob, nahlédněte tedy před výběrem nejprve 

do veřejného rejstříku.  

2. Účel spolku: Je-li jako hlavní poslání spolku uvedena ochrana přírody a krajiny, 

získá spolek možnost účastnit se řízení, v nichž budou dotčeny zájmy ochrany 

přírody a krajiny (viz text “účast spolků v řízeních”). 

3. Práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou 

práva a povinnosti vznikat. 

4. Určení statutárního orgánu: Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat 

jménem spolku. Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo 

individuální (předseda).  

  

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx
http://www.eps.cz/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovani-cinnost/rada/ucast-v-rizenich-podle-zvlastnic
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14.5. Příloha č. 5: Vzorové stanovy spolku 

Vzorové stanovy spolku 

STANOVY 

Majitelé nemovitostí historického významu, z. s. 

 

I. 

Základní ustanovení 

(Název, sídlo a forma) 

Spolek s názvem Majitelé nemovitostí historického významu, z.s. (dále jen 

„spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. Sídlem je ………... 

Spolku bylo přiděleno IČ: …………………  

 

II. 

Charakter Spolku 

Spolek je dobrovolným, neziskovým a samosprávným svazkem majitelů nemovitostí 

mající historický význam, v němž se sdružili vlastníci těchto objektů k aktivní činnosti 

na jejich záchranu a regeneraci, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně 

prospěšné činnosti v oblasti ochrany kulturního dědictví. 

 

III. 

Základní účely Spolku  

 (účel stanov) 

1. Hledat řešení, jak zachránit devastované nemovité památky.  

2. Vytvářet široké možnosti užívání obnovených nemovitých památek pro 

zájemce z řad veřejnosti, ostatních spolků atd. 

3. Budovat a udržovat vzniklou síť členů a dále ji rozšířit o zahraniční členy.   
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4. Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a 

samosprávy, s ostatními organizacemi i jednotlivci. 

5. Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, 

vzdělávání apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně 

prospěšné činnosti a osvětovou činností. 

 

IV. 

Hlavní činnosti Spolku 

 

1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se 

svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. III. těchto stanov. Žádná z hlavních 

činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. 

2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z grantů a 

sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. V. těchto stanov. Je-li 

při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí 

nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní 

činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.  

3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti: 

 Zachování architektonického dědictví v regionu. 

 Ochrana nemovitých kulturních památek a již nechráněných památek. 

 Výměna zkušeností s úspěšnou regenerací historických památek. 

 Zajišťovat v oblasti obnovy a zachování kulturního dědictví vzdělávání svých 

členů, jejich školení (přednášky, semináře). 

 

V. 

Vedlejší činnosti Spolku 

 

Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek 

vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu 
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hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto 

činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. IV. těchto 

stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.  

VI. 

Členství 

A) Druhy členství 

1. Členství ve Spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou 

spojena rozdílná členská práva a povinnosti. 

2. Členství se rozlišuje na: 

a) řádné 

b) přidružené 

3. Řádným členem Spolku se může stát každá fyzická osoba, starší 18 let, nebo 

právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností Spolku a hodlá se 

podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy Spolku. 

4. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí 

jiného zástupce. 

5. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází 

na jeho právního nástupce. 

6. Členství vzniká dnem, kdy rada Spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě 

jeho písemné žádosti. Žádost musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, 

adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou 

adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Rada spolku o 

přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání žádosti. 

7. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se 

z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem 

podílet se na činnosti Spolku a přispívat k naplnění jeho účelu. 

8. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje rada Spolku na základě žádosti 

zájemce o přidružené členství. 
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B) Členská práva a povinnosti 

1. Člen spolku má právo zejména: 

a) podílet se na činnosti Spolku 

b) být pravidelně informován o dění ve Spolku 

c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku 

d) a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době 

e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku 

f) žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. VII. Stanov  

2. Člen spolku je povinen zejména: 

g) dodržovat stanovy Spolku 

h) aktivně se podílet na činnosti Spolku 

i) pravidelně se informovat o dění ve Spolku 

j) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku 

3. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku. 

 

C) Zánik členství 

1. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby: 

a) oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, 

b) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, 

jiných vnitřních předpisů Spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku nebo 

jiných členských povinností, 

c) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, 

d) zánikem Spolku bez právního nástupce. 
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D) Zánik členství vyloučením 

1. Vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. 

Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto 

rozhodnutí přezkoumala členská schůze.  

2. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě 

výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit členské schůzi. 

3. Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. 

Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo 

stanovami. 

 

VII. 

Seznam členů 

1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí 

následující údaje: 

 

Fyzické osoby   Právnické osoby 

 

Jméno a příjmení    Název 

Bydliště      Sídlo 

Datum narození  IČ 

Tel. č./ email   Tel. č./ email 

    Osoba jednající jménem člena ve Spolku 

 

2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výkonný výbor Spolku. Výkonný výbor 

provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku 

členství. Výkonný výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů 

od zániku členství. 
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3. Výkonný výbor je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů 

každému členovi, který o výpis požádá.  

4. Seznam členů je uveřejněn na webových stránkách Spolku. Odesláním žádosti 

dle čl. VI. bodu 6 stanov člen Spolku vyjadřuje souhlas se zveřejněním seznamu 

členů, který obsahuje údaje člena dle čl. VII. 

 

IX. 

Orgány Spolku 

1. Organizační strukturu Spolku tvoří: 

a) Členská schůze 

b) Výkonný výbor 

c) Kontrolní komise 

 

2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů Spolku, 

jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého 

orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech 

zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VI. odst. C) Spolku, uplynutím 

funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí. 

 

X. 

Členská schůze 

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším 

orgánem Spolku.  

2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok. Do její 

působnosti náleží: 

a) schválila případné změny stanov, 

b) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně 

tuto radu spolku odvolala, 
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c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející 

období, 

d) určila koncepci činnosti spolku na další období, 

e) stanovila výši členských příspěvků, 

f) schválila rozpočet spolku na příští období, 

g) rozhodla o vyloučení člena spolku, 

h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, 

i) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov. 

 

3. Členská schůze je svolávána Výkonným výborem podle potřeby, nejméně však 

jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky 

sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku. 

4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána 

mimořádná Členská schůze. 

5. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze 

přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. Usnesení členská schůze přijímá 

většinou hlasů přítomných členů. 

6. Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni 

členové Spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat 

vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o 

skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku 

mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout. 

7. Jednání Členské schůze řídí předseda volený Členskou schůzí na začátku 

zasedání. 

8. Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do 30 dnů 

od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal 

nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání 

svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla 

přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. 
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XI. 

Výkonný výbor 

1. Výkonný výbor je statutárním orgánem Spolku.  

2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské 

základy na členské schůzi. Členové Výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení 

do funkce předsedu. 

3. Výkonný výbor řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními 

směrnicemi spolku i usneseními Členské schůze po celé své funkční období.  

4. Do působnosti Výkonného výboru náleží: 

a) svolávat Členskou schůzi, 

b) dohlížet na dodržování Stanov, 

c) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky 

publikovat v rámci Spolku, 

d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost 

spolku, 

e) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr, 

f) přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení, 

g) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných 

spolupracovníků, 

h) schvalovat interní organizační normy Spolku, vést a řídit práci Spolku. 

 

XII. 

Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li 

Spolek činnost v souladu s právními předpisy, Stanovami, případně dalšími 

vnitřními předpisy Spolku. 
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2. Kontrolní komise má 3 členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s 

výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem 

funkce likvidátora. 

3. Funkční období členů kontrolní komise je pětileté.  

4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve 

vztahu k orgánům Spolku a členům Spolku. 

5. Kontrolu činnosti Spolku provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo 

závažného podnětu ze strany ostatních orgánů Spolku či členů Spolku. V 

rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do 

potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů Spolku či zaměstnanců 

vysvětlení k dané záležitosti. 

6. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména: 

a) kontrola hospodaření Spolku, 

b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze 

státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů Spolku. 

7. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu 

výkonný výbor a následně i členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání. 

 

XIII. 

Majetek a hospodaření Spolku 

1. Zdrojem majetku Spolku jsou zejména: 

a) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní, 

b) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména turistické 

a osvětové činnosti, 

c) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, 

granty apod. 

d) dary. 

Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost 

podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. V. těchto Stanov.  
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2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. 

Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku 

naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít k úhradě 

nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.  

3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani 

právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To 

nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z 

tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či 

sjednaná na základě platných smluv. 

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem 

řádného naplňování poslání a cílů Spolku. 

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku 

v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku. 

6. Výkonný výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména 

pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve 

smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je 

správou majetku Spolku pověřen.  

7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výkonným 

výborem. 

8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve 

vnitřních předpisech a směrnicích Spolku. 

 

XIV. 

Zánik a likvidace Spolku 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí 

Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

2. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor 

sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a 

zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku. 
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3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví 

návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-

li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen 

vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze 

předchozí návrh zamítla.  

4.  Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.  

 

XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne ………, jejíž 

konání je potvrzeno zápisem ze dne ……… . 

2. Znění těchto stanov je účinné od ……… 

3. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se 

řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku. 
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14.6. Příloha č. 6: Zákon č. 89/2012 Sb. 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, Pododdíl 2: Spolek 

Zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník 

… 

Pododdíl 2: Spolek 

§ 214 

(1) Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování 

spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm. 

(2) Vytvoří-li spolky k uplatňování společného zájmu nový spolek jako svůj svaz, 

vyjádří v názvu nového spolku jeho svazovou povahu. 

§ 215 

(1) Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z 

něho. 

(2) Členové spolku neručí za jeho dluhy. 

§ 216 

Název spolku musí obsahovat slova "spolek" nebo "zapsaný spolek", postačí však 

zkratka "z. s.". 

§ 217 

(1) Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž 

naplňování je spolek 

založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže. 

(2) Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání nebo jiné 

výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném 

využití spolkového majetku. 

(3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy 

spolku. 

 

Založení spolku 

§ 218 

Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov; stanovy obsahují alespoň 

a) název a sídlo spolku, 
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b) účel spolku, 

c) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou 

práva a povinnosti vznikat, 

d) určení statutárního orgánu. 

§ 219 

Stanovy mohou založit pobočný spolek jako organizační jednotku spolku nebo určit, 

jakým způsobem se pobočný spolek zakládá a který orgán rozhoduje o založení, 

zrušení nebo přeměně pobočného spolku. 

§ 220 

(1) Určí-li stanovy, že členství je různého druhu, vymezí zároveň práva a povinnosti 

spojené s jednotlivými druhy členství. 

(2) Omezit práva nebo rozšířit povinnosti spojené s určitým druhem členství lze jen 

za podmínek určených předem ve stanovách, jinak se souhlasem většiny dotčených 

členů. To neplatí, má-li spolek k omezení práv nebo rozšíření povinností spravedlivý 

důvod. 

§ 221 

Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku. 

 

Ustavující schůze 

§ 222 

(1) Spolek lze založit i usnesením ustavující schůze tvořícího se spolku. Na ustavující 

schůzi se obdobně použijí ustanovení o členské schůzi. 

(2) Návrh stanov vypracuje a další zájemce o založení spolku svolá vhodným 

způsobem k ustavující schůzi svolavatel. Správnost a úplnost listiny přítomných ověří 

svolavatel nebo osoba jím pověřená. 

§ 223 

Každý, kdo se dostaví na ustavující schůzi a splňuje podmínky pro členství ve 

spolku, se zapíše do listiny přítomných, podepíše se k údaji o svém jménu a bydlišti 

nebo sídlu. Správnost a úplnost listiny přítomných ověří svolatel nebo osoba jím 

pověřená. Platí, že osoby zapsané v listině přítomných podaly řádnou přihlášku do 

spolku. 

§ 224 

(1) Ustavující schůzi zahájí svolavatel nebo osoba jím pověřená. Sdělí ustavující 

schůzi počet přítomných a seznámí ji s jednáními, která svolavatel v zájmu spolku již 
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učinil. Dále navrhne ustavující schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího 

i případných dalších činovníků. 

(2) Ustavující schůze volí členy těch orgánů, které podle určení zákona a stanov 

zvolit má. 

(3) Ustavující schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných v době hlasování. 

(4) Kdo hlasoval proti přijetí návrhu stanov, může od přihlášky do spolku odstoupit. O 

tom musí být učiněn záznam v listině přítomných opatřený podpisy odstupujícího a 

toho, kdo záznam učinil. 

§ 225 

Účastní-li se ustavující schůze alespoň tři osoby, mohou schválit stanovy podle         

§ 218. 

Vznik spolku 

§ 226 

(1) Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. 

(2) Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba 

určená ustavující schůzí. 

(3) Není-li spolek do veřejného rejstříku zapsán do třiceti dnů od podání návrhu na 

zápis a není-li v této lhůtě ani vydáno rozhodnutí o odmítnutí zápisu, považuje se 

spolek za zapsaný do veřejného rejstříku třicátým dnem od podání návrhu. 

§ 227 

Pokračuje-li spolek v činnosti i poté, co byl jeho zápis do veřejného rejstříku 

odmítnut, použijí se ustanovení o společnosti. 

Pobočný spolek 

§ 228 

(1) Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního 

spolku. Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném 

stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném rejstříku. 

(2) Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku 

a vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku. 

§ 229 

(1) Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. 

(2) Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní spolek. 

(3) Není-li rozhodnutí o zápisu nebo o jeho odmítnutí vydáno do třiceti dnů od podání 

návrhu na zápis, považuje se pobočný spolek za zapsaný do veřejného rejstříku. 
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(4) Z právních jednání pobočného spolku vzniklých přede dnem jeho zápisu do 

veřejného rejstříku je hlavní spolek oprávněn a zavázán společně a nerozdílně s 

pobočným spolkem. Ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku ručí 

hlavní spolek za dluhy pobočného spolku v rozsahu určeném stanovami. 

§ 230 

(1) Zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek. 

(2) Hlavní spolek nezanikne dříve, než zaniknou všechny pobočné spolky. 

§ 231 

Nabytím statusu veřejné prospěšnosti pro hlavní spolek nabývají tento status i 

pobočné spolky. Vzdá-li se hlavní spolek statusu veřejné prospěšnosti, nebo je-li mu 

odejmut, pozbývají jej i pobočné spolky. 

Členství 

§ 232 

(1) Neurčí-li stanovy jinak, váže se členství ve spolku na osobu člena a nepřechází 

na jeho právního nástupce. 

(2) Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže 

právnická osoba určí jiného zástupce. 

§ 233 

(1) Po vzniku spolku může členství v něm vzniknout přijetím za člena nebo jiným 

způsobem určeným stanovami. 

(2) Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od 

okamžiku, kdy se stane členem spolku. 

(3) O přijetí za člena rozhoduje orgán určený stanovami, jinak nejvyšší orgán spolku. 

§ 234 

Má se za to, že vznikem členství v pobočném spolku vzniká i členství v hlavním 

spolku; to platí i o zániku členství. 

§ 235 

Stanovy mohou určit výši a splatnost členského příspěvku nebo určí, který orgán 

spolku určí výši a splatnost členského příspěvku a jakým způsobem. 

§ 236 Seznam členů 

(1) Vede-li spolek seznam členů, stanovy určí, jakým způsobem provádí v seznamu 

členů zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku. Stanovy dále určí, jak 

bude seznam členů zpřístupněn, anebo že zpřístupněn nebude. 



Procesní a ekonomické aspekty regenerace zámeckých brownfields v MS kraji        Daniela Vojkovská 

2016 163 
 

(2) Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady 

potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě 

potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení 

požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení 

žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany. 

(3) Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm 

zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je 

neúplný. 

Zánik členství 

§ 237 

Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, nebo dalšími způsoby 

uvedenými ve stanovách nebo v zákoně. 

§ 238 

Neurčí-li stanovy jinak, zanikne členství, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v 

přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento 

následek ve výzvě upozorněn. 

§ 239 

(1) Neurčí-li stanovy něco jiného, může spolek vyloučit člena, který závažně porušil 

povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě 

spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li 

spolku zvlášť závažnou újmu. 

(2) Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. 

§ 240 

(1) Neurčí-li stanovy jiný orgán, rozhoduje o vyloučení člena statutární orgán. 

(2) Neurčí-li stanovy jinak, může návrh na vyloučení podat v písemné formě kterýkoli 

člen; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti 

kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, 

žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. 

§ 241 

(1) Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, 

aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala rozhodčí komise, ledaže stanovy určí 

jiný orgán. 
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(2) Příslušný orgán zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu 

nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných 

případech. 

§ 242 

Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o 

svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto 

právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří 

měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy 

byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; 

jinak toto právo zaniká. 

Organizace spolku 

§ 243 

Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise, 

rozhodčí komise a další orgány určené ve stanovách. Stanovy mohou orgány spolku 

pojmenovat libovolně, nevzbudí-li tím klamný dojem o jejich povaze. 

§ 244 

Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda). 

Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší orgán 

spolku. 

§ 245 

Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu, které se příčí dobrým mravům, 

nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, 

se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v 

záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout. 

§ 246 

(1) Neurčí-li stanovy funkční období členů volených orgánů spolku, je toto období 

pětileté. 

(2) Neurčí-li stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet 

neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu 

příslušného k volbě. 

(3) Neurčí-li stanovy jinak, použijí se pro svolání, zasedání a rozhodování 

kolektivních orgánů spolku § 156 a § 159 odst. 2 a přiměřeně též ustanovení o 

členské schůzi. 
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§ 247 Nejvyšší orgán spolku 

(1) Stanovy určí, který orgán je nejvyšším orgánem spolku; do jeho působnosti 

zpravidla náleží určit hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov, 

schválit výsledek hospodaření spolku, hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich 

členů a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

(2) Je-li podle stanov statutární orgán spolku i jeho nejvyšším orgánem a není-li s to 

vykonávat působnost po dobu delší než jeden měsíc, může alespoň pětina členů 

spolku svolat shromáždění všech členů spolku; na shromáždění přechází působnost 

nejvyššího orgánu spolku. To neplatí, určí-li stanovy něco jiného. 

(3) Neurčí-li stanovy jinak, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze; ustanovení 

§ 248 až 257 se na členskou schůzi použijí, pokud stanovy neurčí něco jiného. 

Členská schůze 

§ 248 

(1) Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát 

do roka. 

(2) Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny 

členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku 

zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět 

podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. 

§ 249 

(1) Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě určené 

stanovami, jinak nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé 

místo, čas a pořad zasedání. 

(2) Je-li zasedání svoláno podle § 248, může být pořad zasedání proti návrhu 

uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal. 

(3) Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se 

ho účastnit. 

§ 250 

(1) Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo 

svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí 

spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené 

náklady. 

(2) Je-li zasedání svoláno podle § 248, může být odvoláno či odloženo jen na návrh 

nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.  
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§ 251 

Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení 

záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské 

schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit 

zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je 

poskytnout. 

§ 252 

(1) Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení 

přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. 

(2) Určí-li stanovy při úpravě různých druhů členství ve spolku, že je s určitým 

druhem členství spojen pouze hlas poradní, nepřihlíží se k tomuto hlasu pro účely 

odstavce 1. 

§ 253 

(1) Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté 

zajistí volbu předsedy zasedání a případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu 

stanovy. 

(2) Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská 

schůze usnese na předčasném ukončení zasedání. 

(3) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze 

rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní 

hlasovat. 

§ 254 

(1) Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od 

jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo 

koho tím pověřila členská schůze. 

(2) Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je 

zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká 

usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. 

(3) Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených 

stanovami. Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle spolku. 

 

§ 255 Dílčí členské schůze 

Stanovy mohou určit, že se zasedání členské schůze bude konat formou dílčích 

členských schůzí, případně též, o kterých záležitostech tímto způsobem rozhodnout 
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nelze. Připustí-li stanovy zasedání dílčích členských schůzí, určí rovněž období, v 

němž se všechna zasedání musí konat. Pro schopnost usnášet se a pro přijímání 

usnesení se zúčastnění členové a odevzdané hlasy sčítají. 

 

§ 256 Shromáždění delegátů 

(1) Stanovy mohou určit, že působnost členské schůze plní shromáždění delegátů. 

(2) Každý delegát musí být volen stejným počtem hlasů. Není-li to dobře možné, 

mohou stanovy určit pro volbu delegátů rozumnou odchylku. 

 

§ 257 Náhradní zasedání členské schůze 

(1) Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární 

orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 

patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z 

pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. 

Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, 

na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. 

(2) Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech 

zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti 

libovolného počtu členů, ledaže stanovy určí něco jiného. 

(3) Rozhoduje-li členská schůze na zasedání dílčích členských schůzí nebo 

rozhoduje-li namísto ní shromáždění delegátů, postupuje se podle odstavců 1 a 2 

obdobně. 

Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku 

§ 258 

Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může 

navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor 

se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. 

§ 259 

Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se 

navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho 

roku od přijetí rozhodnutí. 
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§ 260 

(1) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, 

aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu spolku hodném právní ochrany 

neplatnost rozhodnutí nevyslovit. 

(2) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně 

zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře. 

§ 261 

(1) Porušil-li spolek základní členské právo člena závažným způsobem, má člen 

právo na přiměřené zadostiučinění. 

(2) Namítne-li to spolek, soud právo na zadostiučinění členu spolku nepřizná, nebylo-

li uplatněno 

 

a) v době stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí, nebo 

b) do tří měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, byl-li tento návrh 

zamítnut podle § 260. 

Kontrolní komise 

§ 262 

(1) Zřídí-li stanovy kontrolní komisi, vyžaduje se, aby měla alespoň tři členy. Neurčí-li 

stanovy jinak, volí a odvolává členy kontrolní komise členská schůze. Určí-li stanovy, 

že členy kontrolní komise jmenuje nebo odvolává statutární orgán, nepřihlíží se k 

tomu. 

(2) Neurčí-li stanovy další omezení, není členství v kontrolní komisi slučitelné s 

členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora. 

§ 263 

Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek 

činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další 

působnost. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, 

jakož i další orgány určené stanovami. 

§ 264 

V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů 

spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců 

vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 
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Rozhodčí komise 

§ 265 

Je-li zřízena rozhodčí komise, rozhoduje sporné záležitosti náležející do spolkové 

samosprávy v rozsahu určeném stanovami; neurčí-li stanovy působnost rozhodčí 

komise, rozhoduje spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků a 

přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku. 

§ 266 

(1) Neurčí-li stanovy jinak, má rozhodčí komise tři členy, které volí a odvolává 

členská schůze nebo shromáždění členů spolku. 

(2) Členem rozhodčí komise může být jen bezúhonná zletilá a plně svéprávná osoba, 

která ve spolku nepůsobí jako člen statutárního orgánu nebo kontrolní komise. 

Nenavrhl-li nikdo vyslovení neplatnosti volby člena rozhodčí komise pro nedostatek 

bezúhonnosti, platí s výhradou změny okolností, že byla zvolena bezúhonná osoba. 

(3) Z činnosti rozhodčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání 

nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě. 

§ 267 

Řízení před rozhodčí komisí upravuje jiný právní předpis. 

 

§ 268 Zrušení spolku 

(1) Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, 

nebo i bez návrhu v případě, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn, 

a) vyvíjí činnost zakázanou v § 145, 

b) vyvíjí činnost v rozporu s § 217, 

c) nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, 

nebo 

d) brání členům ze spolku vystoupit. 

(2) Ustanovení § 172 není dotčeno. 

 

Likvidace spolku 

§ 269 

(1) Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle 

spolku všem členům. 
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(2) Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to 

požádá. 

§ 270 

(1) Nelze-li povolat likvidátora jinak, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu 

některého z členů statutárního orgánu. Není-li to možné, jmenuje soud likvidátorem i 

bez jeho souhlasu některého člena spolku. 

(2) Likvidátor jmenovaný podle odstavce 1 nemůže z funkce odstoupit, může však 

navrhnout soudu, aby jej z funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě 

požadovat, aby funkci vykonával. 

§ 271 

Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění 

dluhů spolku nezbytné. 

§ 272 

(1) Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem podle stanov. Určí-li stanovy spolku se 

statusem veřejné prospěšnosti, že má být likvidační zůstatek použit k jiným než 

veřejně prospěšným cílům, nepřihlíží se k tomu. 

(2) Nelze-li s likvidačním zůstatkem naložit podle stanov, nabídne likvidátor likvidační 

zůstatek spolku s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační 

zůstatek obci, na jejímž území má spolek sídlo. 

Nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož 

území má spolek sídlo. Získá-li likvidační zůstatek obec nebo kraj, použije jej jen k 

veřejně prospěšnému cíli. 

§ 273 

Obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, ustanovení § 272 se 

nepoužije a likvidátor naloží s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí 

příslušného orgánu. 

 

Fúze spolků 

§ 274 

Zúčastněné spolky uzavírají smlouvu o fúzi jako smlouvu o sloučení spolků, nebo 

jako smlouvu o splynutí spolků. 
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§ 275 

Smlouva o fúzi obsahuje alespoň údaje o názvu, sídle a identifikující údaj každého ze 

zúčastněných spolků s uvedením, který spolek je zanikající a který nástupnický, a 

rozhodný den. 

§ 276 

(1) Smlouva o splynutí spolků obsahuje i ujednání o stanovách nástupnického 

spolku. 

(2) Dojde-li při sloučení ke změně stanov nástupnického spolku, obsahuje smlouva o 

sloučení také ujednání o této změně. 

§ 277 

(1) Společně s návrhem smlouvy o fúzi vyhotoví členové statutárních orgánů 

zúčastněných spolků i zprávu vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky 

fúze. Zprávu lze vyhotovit i jako společnou pro všechny zúčastněné spolky. 

(2) Zpráva vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze nemusí být 

vyhotovena, jsou-li všichni členové zúčastněného spolku členy jeho statutárního 

nebo kontrolního orgánu nebo souhlasí-li s tím všichni členové zúčastněného spolku. 

§ 278 

Zasedání členské schůze, kterému bude návrh smlouvy o fúzi předložen ke 

schválení, musí ten, kdo je svolává, ohlásit nejméně třicet dnů před jeho konáním. V 

této lhůtě musí být zpřístupněny všem členům 

a) návrh smlouvy o fúzi, 

b) stanovy nástupnického spolku, 

c) výkaz majetku a závazků všech zúčastněných spolků ne starší než šest měsíců a 

d) zpráva vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze, je-li její 

vyhotovení nutné. 

§ 279 

(1) Zúčastněné spolky zveřejní nejméně třicet dnů před zasedáním členské schůze 

společné oznámení, v němž uvedou, jakých spolků se fúze týká a jaký spolek se 

stane nástupnickým spolkem. 

(2) Není-li spolek příjemcem plnění z veřejného rozpočtu, má-li zanedbatelný počet 

věřitelů a je-li celková výše dluhů zanedbatelná, postačí, pokud doručí oznámení 

známým věřitelům. 
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§ 280 

Přihlásí-li věřitel zúčastněného spolku pohledávku do šesti měsíců ode dne, kdy se 

zápis fúze stal vůči němu účinným, má právo na dostatečnou jistotu, zhorší-li se 

dobytnost pohledávky. Prokáže-li věřitel, že se v důsledku fúze dobytnost pohledávky 

zhorší podstatným způsobem, má právo na dostatečnou jistotu ještě před zápisem 

fúze do veřejného rejstříku. 

§ 281 

(1) Návrh smlouvy o fúzi schvalují členské schůze zúčastněných spolků. Členská 

schůze může návrh smlouvy o fúzi jen schválit, nebo odmítnout. 

(2) Zasedání členských schůzí zúčastněných spolků může být svoláno i jako 

společné. Tehdy členské schůze zúčastněných spolků hlasují o návrhu smlouvy o 

fúzi odděleně. Pokud se však po schválení návrhu smlouvy o fúzi volí členové orgánů 

nástupnického spolku, mohou členské schůze zúčastněných spolků rozhodnout, že 

budou o těchto členech hlasovat společně. 

§ 282 

Ten, kdo za zúčastněný spolek návrh smlouvy o fúzi podepisuje, připojí k podpisu 

kromě dalších náležitostí také údaj, že návrh smlouvy schválila členská schůze 

spolku a kdy se tak stalo. Smlouva o fúzi je přijata usnesením členské schůze 

posledního ze zúčastněných spolků o schválení návrhu smlouvy o fúzi a jejím 

podpisem za tento spolek. 

§ 283 

Návrh na vyslovení neplatnosti smlouvy o fúzi lze podat jen společně s návrhem na 

neplatnost usnesení členské schůze schvalujícího tuto smlouvu. Právo domáhat se 

neplatnosti má jen zúčastněný spolek nebo osoba oprávněná podat návrh na 

vyslovení neplatnosti členské schůze. 

§ 284 

(1) Návrh na zápis fúze do veřejného rejstříku podávají společně všechny 

zúčastněné spolky. Jedná-li se o fúzi splynutím, podepíší návrh také členové 

statutárního orgánu nástupnického spolku. 

(2) Na základě návrhu provede příslušný orgán zápis fúze tak, že k témuž dni 

vymaže ve veřejném rejstříku zanikající spolky, poznamená, kdo je jejich právní 

nástupce, a při fúzi 
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a) sloučením poznamená u nástupnického spolku den účinnosti sloučení a názvy, 

adresy sídla a identifikující údaje spolků, které se s nástupnickým spolkem sloučily, a 

případné další změny u nástupnického spolku, pokud v důsledku fúze nastaly, 

b) splynutím provede zápis nástupnického spolku a poznamená u něho názvy, 

adresy sídla a identifikující údaje spolků, které jsou jeho právní předchůdci. 

 

§ 285 

Po zápisu fúze do veřejného rejstříku nelze smlouvu o fúzi změnit nebo zrušit. 

 

§ 286 

Zápisem fúze nabývají členové zanikajícího spolku členství v nástupnickém spolku. 

 

§ 287 

(1) Nepodají-li zúčastněné spolky návrh na zápis fúze do šesti měsíců ode dne, kdy 

byla smlouva o fúzi uzavřena, může ten ze zúčastněných spolků, který byl připraven 

návrh podat, od smlouvy o fúzi odstoupit. Odstoupí-li od smlouvy i jen jedna strana, 

zaniká tím závazek všech stran založený smlouvou. 

(2) Nepodají-li zúčastněné spolky návrh na zápis fúze do jednoho roku ode dne, kdy 

byla smlouva o fúzi uzavřena, platí, že od smlouvy odstoupily všechny zúčastněné 

spolky. 

(3) Společně a nerozdílně se spolkem, který způsobil, že návrh na zápis fúze nebyl 

podán včas, nahradí ostatním spolkům škodu z toho vzniklou členové jeho 

statutárního orgánu vyjma těch, kteří prokáží, že vyvinuli dostatečné úsilí, aby návrh 

byl podán včas. 

 

Rozdělení spolku 

§ 288 

(1) Při rozdělení sloučením uzavírají zúčastněné spolky smlouvu o rozdělení. 

(2) Smlouva o rozdělení obsahuje alespoň 

 

a) údaje o názvu, sídle a identifikující údaj zúčastněných spolků s uvedením, který 

spolek je zanikající a které jsou 

nástupnické, 

b) určení, jaký majetek a dluhy zanikajícího spolku přejímají nástupnické spolky, 
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c) určení, kteří zaměstnanci zanikajícího spolku se stávají zaměstnanci jednotlivých 

nástupnických spolků, 

d) rozhodný den. 

(3) Dochází-li v důsledku rozdělení sloučením ke změně stanov některého z 

nástupnických spolků, obsahuje smlouva o rozdělení také dohodu o této změně. 

(4) Nestanoví-li smlouva o rozdělení jinak, nabývá každý člen zanikajícího spolku ke 

dni účinnosti rozdělení členství ve všech nástupnických spolcích. 

 

§ 289 

(1) Při rozdělení se založením nových spolků vyhotoví rozdělovaný spolek projekt 

rozdělení. 

(2) Projekt obsahuje alespoň 

a) údaje o názvu, sídle a identifikující údaj zúčastněných spolků s uvedením, který 

spolek je zanikající a které jsou nástupnické, 

b) určení, jaký majetek a dluhy zanikajícího spolku přejímají nástupnické spolky, 

c) určení, kteří zaměstnanci zanikajícího spolku se stávají zaměstnanci jednotlivých 

nástupnických spolků, 

d) návrh stanov nástupnických spolků, 

e) rozhodný den. 

(3) Nestanoví-li projekt rozdělení jinak, nabývá každý člen zanikajícího spolku ke dni 

účinnosti rozdělení členství ve všech nástupnických spolcích. 

 

§ 290 

(1) Není-li ze smlouvy o rozdělení nebo z projektu rozdělení zřejmé, jaký majetek 

přechází z rozdělovaného spolku na nástupnické spolky, platí, že nástupnické spolky 

jsou spoluvlastníky takového majetku. 

(2) Není-li ze smlouvy o rozdělení nebo z projektu rozdělení zřejmé, jaké dluhy 

přecházejí z rozdělovaného spolku na nástupnické spolky, platí, že nástupnické 

spolky jsou z těchto dluhů zavázány společně a nerozdílně. 

 

§ 291 

(1) Při rozdělení sloučením se ustanovení o fúzi použijí obdobně. 

(2) Při rozdělení se založením nových spolků vyhotoví statutární orgán 

rozdělovaného spolku společně s projektem rozdělení i zprávu vysvětlující 



Procesní a ekonomické aspekty regenerace zámeckých brownfields v MS kraji        Daniela Vojkovská 

2016 175 
 

hospodářské i právní důvody a důsledky rozdělení. Zpráva nemusí být vyhotovena, 

jsou-li všichni členové spolku členy jeho statutárního orgánu, anebo souhlasí-li s tím 

všichni členové spolku. 

 

§ 292 

(1) Zasedání členské schůze, kterému bude předložena smlouva o rozdělení nebo 

projekt rozdělení ke schválení, musí ten, kdo je svolává, ohlásit nejméně třicet dnů 

před jeho konáním. 

(2) Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 spolek zpřístupní ve svém sídle všem členům 

zprávu statutárního orgánu vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky 

rozdělení, je-li její vyhotovení nutné. Zpráva musí obsahovat, 

a) jedná-li se o rozdělení sloučením, návrh smlouvy o rozdělení, stanovy 

nástupnického spolku a výkaz majetku a závazků všech zúčastněných spolků ne 

starší než šest měsíců, nebo 

b) jedná-li se o rozdělení se založením nových spolků, projekt rozdělení, výkaz 

majetku a závazků rozdělovaného spolku, jakož i zahajovací rozvahy a návrh stanov 

nástupnických spolků. 

§ 293 

(1) Nejméně třicet dnů před zasedáním členské schůze zveřejní rozdělovaný spolek 

oznámení, v němž uvede, jakého spolku se rozdělení týká a které spolky se stanou 

jeho spolky nástupnickými. V oznámení rozdělovaný spolek též upozorní věřitele na 

jejich právo podle § 301. 

(2) Není-li spolek příjemcem plnění z veřejného rozpočtu, má-li zanedbatelný počet 

věřitelů a je-li celková výše dluhu zanedbatelná, postačí, pokud doručí oznámení 

známým věřitelům. 

§ 294 

(1) Smlouvu o rozdělení schvalují členské schůze zúčastněných spolků. Ustanovení 

§ 282 se použije obdobně. 

(2) Projekt rozdělení schvaluje členská schůze rozdělovaného spolku. 

(3) Členská schůze může smlouvu o rozdělení nebo projekt rozdělení jen schválit, 

nebo odmítnout. 

§ 295 

(1) Rozdělovaný spolek podá návrh na zápis rozdělení do veřejného rejstříku. Jedná-

li se o rozdělení sloučením, podají společný návrh spolek rozdělovaný i nástupnický. 
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(2) Na základě návrhu provede příslušný orgán zápis rozdělení tak, že k témuž dni 

vymaže ve veřejném rejstříku zanikající spolek, poznamená, kdo je jeho právní 

nástupce, a při rozdělení 

 

a) sloučením poznamená u nástupnického spolku den účinnosti rozdělení sloučením 

a název, adresu sídla a identifikující údaj spolku, který se s nástupnickým spolkem 

sloučil a případné další změny u nástupnického spolku, pokud v důsledku rozdělení 

nastaly, 

b) se založením nových spolků provede zápis nástupnických spolků a poznamená u 

něho název, adresu sídla a identifikující údaj spolku, který je jeho právním 

předchůdcem. 

§ 296 

Po zápisu rozdělení do veřejného rejstříku nelze smlouvu o rozdělení ani projekt 

rozdělení změnit nebo zrušit. 

§ 297 

(1) Nepodají-li při rozdělení sloučením zúčastněné spolky návrh na zápis rozdělení 

do šesti měsíců ode dne, kdy byla smlouva o rozdělení uzavřena, může ten ze 

zúčastněných spolků, který byl připraven návrh podat, od smlouvy o rozdělení 

odstoupit. Odstoupí-li od smlouvy i jen jedna strana, zanikají tím závazky všech stran 

založené smlouvou. 

(2) Nepodají-li při rozdělení sloučením zúčastněné spolky návrh na zápis rozdělení 

do jednoho roku ode dne, kdy byla smlouva o rozdělení uzavřena, platí, že od 

smlouvy odstoupily všechny zúčastněné spolky. 

(3) Společně a nerozdílně se spolkem, který způsobil, že návrh na zápis rozdělení 

nebyl podán včas, nahradí ostatním spolkům škodu z toho vzniklou členové jeho 

statutárního orgánu vyjma těch, kteří prokáží, že vyvinuli dostatečné úsilí, aby návrh 

byl podán včas. 

§ 298 

Nepodá-li rozdělovaný spolek při rozdělení se založením nových spolků návrh na 

zápis rozdělení do jednoho roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí o rozdělení přijato, ruší 

se marným uplynutím lhůty rozhodnutí o rozdělení. 
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§ 299 

(1) Každý z nástupnických spolků ručí společně s ostatními nástupnickými spolky za 

dluhy přešlé z rozdělovaného spolku na další nástupnický spolek. 

(2) Dá-li si rozdělovaný spolek ocenit své jmění posudkem znalce ustanoveného mu 

soudem podle jiného zákona, a to včetně odděleného ocenění jmění přecházejícího 

na jednotlivé nástupnické spolky, a splní povinnost zveřejnění podle § 269, ručí 

každý nástupnický spolek za dluhy podle odstavce 1 jen do výše čistého jmění 

nabytého rozdělením. 

(3) Právo z ručení podle odstavců 1 a 2 nemohou uplatnit věřitelé, jimž se dostalo 

jistoty podle § 300. 

§ 300 

Přihlásí-li věřitel zúčastněného spolku pohledávku do šesti měsíců ode dne, kdy se 

zápis rozdělení stal vůči němu účinným, má právo na dostatečnou jistotu, pokud 

prokáže, že se dobytnost pohledávky zhorší. Prokáže-li věřitel, že se v důsledku 

rozdělení dobytnost pohledávky podstatným způsobem zhorší, má právo na 

dostatečnou jistotu ještě před zápisem rozdělení do veřejného rejstříku. 

§ 301 

(1) Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo, aby mu kterýkoli 

ze zúčastněných spolků sdělil do jednoho měsíce od doručení žádosti, jaké jmění 

přechází rozdělením na jednotlivé nástupnické spolky. 

(2) Nedostane-li se dlužníku zaniklého spolku sdělení, kdo je po rozdělení spolku 

jeho věřitelem, může plnit kterémukoli z nástupnických spolků. Nedostane-li se 

věřiteli zaniklého spolku sdělení, kdo je po rozdělení spolku jeho dlužníkem, může 

požadovat plnění od kteréhokoli z nástupnických spolků. 

§ 302 

Určí-li stanovy, že o fúzi nebo rozdělení spolku rozhoduje jiný orgán než členská 

schůze, použijí se z ustanovení o fúzi nebo rozdělení spolku na rozhodování 

takového orgánu přiměřeně ustanovení o členské schůzi. 
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14.7. Příloha č. 7: Kritické hodnoty Spearmanova korelačního koeficientu rsp 

n 
α(2): 0,20 
α(1): 0,10 

0,10 
0,05 

0,05 
0,025 

0,02 
0,01 

0,01 
0,005 

0,005 
0,0025 

0,002 
0,001 

4 1,000 1,000           

5 0,800 0,900 1,000 1,000       

6 0,657 0,829 0,886 0,943 1,000 1,000   

7 0,571 0,714 0,786 0,893 0,929 0,964 1,000 

8 0,524 0,643 0,738 0,833 0,881 0,905 0,952 

9 0,483 0,600 0,700 0,783 0,833 0,867 0,917 

10 0,455 0,564 0,648 0,745 0,794 0,830 0,879 

11 0,427 0,536 0,618 0,709 0,755 0,800 0,845 

12 0,406 0,503 0,587 0,678 0,727 0,769 0,818 

13 0,385 0,484 0,560 0,648 0,703 0,747 0,791 

14 0,367 0,464 0,538 0,626 0,679 0,723 0,771 

15 0,354 0,446 0,521 0,604 0,654 0,700 0,750 

16 0,341 0,429 0,503 0,582 0,635 0,679 0,729 

17 0,328 0,414 0,485 0,566 0,615 0,662 0,713 

18 0,317 0,401 0,472 0,550 0,600 0,643 0,695 

19 0,309 0,391 0,460 0,535 0,584 0,628 0,677 

20 0,299 0,380 0,447 0,520 0,570 0,612 0,662 

21 0,292 0,370 0,435 0,508 0,556 0,599 0,648 

22 0,284 0,361 0,425 0,496 0,544 0,586 0,634 

23 0,278 0,353 0,415 0,486 0,532 0,573 0,622 

24 0,271 0,344 0,406 0,476 0,521 0,562 0,610 

25 0,265 0,337 0,398 0,466 0,511 0,551 0,598 

26 0,259 0,331 0,390 0,457 0,501 0,541 0,587 

27 0,255 0,324 0,382 0,448 0,491 0,531 0,577 

28 0,250 0,317 0,375 0,440 0,483 0,522 0,567 

29 0,245 0,312 0,368 0,433 0,475 0,513 0,558 

30 0,240 0,306 0,362 0,425 0,467 0,504 0,549 

31 0,236 0,301 0,356 0,418 0,459 0,496 0,541 

32 0,232 0,296 0,350 0,412 0,452 0,489 0,533 

33 0,229 0,291 0,345 0,405 0,446 0,482 0,525 

34 0,225 0,287 0,340 0,399 0,439 0,475 0,517 

35 0,222 0,283 0,335 0,394 0,433 0,468 0,510 

36 0,219 0,279 0,330 0,388 0,427 0,462 0,504 

37 0,216 0,275 0,325 0,383 0,421 0,456 0,497 

38 0,212 0,271 0,321 0,378 0,415 0,450 0,491 

39 0,210 0,267 0,317 0,373 0,410 0,444 0,485 

40 0,207 0,264 0,313 0,368 0,405 0,439 0,479 

41 0,204 0,261 0,309 0,364 0,400 0,433 0,473 

42 0,202 0,257 0,305 0,359 0,395 0,428 0,468 

43 0,199 0,254 0,301 0,355 0,391 0,423 0,463 

44 0,197 0,251 0,298 0,351 0,386 0,419 0,458 

45 0,194 0,248 0,294 0,347 0,382 0,414 0,453 

46 0,192 0,246 0,291 0,343 0,378 0,410 0,448 

47 0,190 0,243 0,288 0,340 0,374 0,405 0,443 

48 0,188 0,240 0,285 0,336 0,370 0,401 0,439 

49 0,186 0,238 0,282 0,333 0,366 0,397 0,434 
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50 0,184 0,235 0,279 0,329 0,363 0,393 0,430 

51 0,182 0,233 0,276 0,326 0,359 0,390 0,426 

52 0,180 0,231 0,274 0,323 0,356 0,386 0,422 

53 0,179 0,228 0,271 0,320 0,352 0,382 0,418 

54 0,177 0,226 0,268 0,317 0,349 0,379 0,414 

55 0,175 0,224 0,266 0,314 0,346 0,375 0,411 
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