
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství  

 

 

 

 

PROCESNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY REGENERACE 

ZÁMECKÝCH BROWNFIELDS V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

Autoreferát k disertační práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ing. Daniela Vojkovská 

Školitel: doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D. 

Ostrava 2016 

 

  



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

2 
 

OBSAH 

Poděkování ................................................................................................................................. 4 

Anotace ...................................................................................................................................... 5 

Abstract ...................................................................................................................................... 6 

1. Úvod ............................................................................................................................... 7 

2. Přehled o současném stavu řešené problematiky ........................................................... 8 

2.1. Definice lokalit typu brownfields ................................................................................... 8 

2.2. Některé charakteristiky brownfields............................................................................... 8 

2.2.1. Jednotlivé charakteristiky, které jsou pro brownfields typické se zaměřením na 

zámecké brownfields ...................................................................................................... 9 

2.3. Typy brownfields podle jejich předchozího využití ..................................................... 10 

2.4. Procesy úspěšné regenerace brownfields ..................................................................... 12 

2.5. Klíčové faktory regenerace brownfields ...................................................................... 12 

2.6. Naznačení potenciálu brownfield v místním kontextu ................................................. 13 

2.7. Brownfields z pohledu municipalit .............................................................................. 14 

2.8. Regenerace brownfields a účast občanů ....................................................................... 14 

2.9. Ekonomické aspekty regenerace brownfields .............................................................. 15 

2.9.1. Ekonomické aspekty regenerace brownfields .............................................................. 15 

3. Cíle dizertační práce ..................................................................................................... 17 

3.1. Postup řešení ................................................................................................................. 17 

4. Teoretická část - zámecké brownfields  v  Moravskolezském kraji ............................. 19 

4.1. Současný stav řešené problematiky .............................................................................. 19 

5. Úvod do problematiky historických souvislostí u zámeckých objektů po roce 1945 .. 21 

5.1. Stručné vysvětlení stavu zámeckých objektů po roce 1945 ......................................... 21 

6. Zámecké objekty použité k evaluaci hypotéz v rámci dizertační práce ....................... 22 

6.1. Seznam šesti zkoumaných zámeckých objektů ............................................................ 22 

7.       Popis vzniklých opatření při regeneraci zámeckých brownfields a návrh jejich 

eliminace....................................................................................................................... 25 

7.1. Souhrn překážek pro vybrané zámecké areály ............................................................. 25 

7.1.1. Zámek Paskov .............................................................................................................. 25 

7.1.2. Vošárna Raduň ............................................................................................................. 25 

7.1.3. Zámek Kunín ................................................................................................................ 25 

7.1.4. Zámek Linhartovy ........................................................................................................ 26 

7.1.5. Zámek Jindřichov ......................................................................................................... 26 

7.1.6. Zámek Slezské Rudoltice ............................................................................................. 27 

7.2. Návrhy eliminace vzniklých překážek u zámeckých areálů......................................... 27 

8. Popis postupů vyhodnocení závislostí ve vyslovených hypotézách ............................ 28 

8.1. Zjednodušený popis vybrané statistické metody .......................................................... 28 



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

3 
 

8.1.1. Metoda Spearmanova koeficientu pořadové korelace .................................................. 28 

8.2. Zkoumané závislosti ..................................................................................................... 28 

9.   Výsledky testování zkoumaných hypotéz předpokládaných existujících závislostí 

hodnocených v rámci dizertační práce ......................................................................... 30 

9.1. Délka chátrání objektu v závislosti na délce následné regenerace ............................... 30 

9.1.1. Závěrečné shrnutí ......................................................................................................... 30 

9.2. Délka chátrání objektu v závislosti na nákladech následné regenerace ....................... 31 

9.2.1. Vyhodnocení závislostí ................................................................................................ 31 

9.3. Počet návštěvníků zámků v závislosti na vzdálenosti od krajského města Ostrava ..... 31 

9.3.1. Vyhodnocení závislostí ................................................................................................ 31 

9.4. Počet návštěvníků zámků v závislosti na vzdálenosti objektu od okresních měst ....... 32 

9.4.1. Vyhodnocení závislostí ................................................................................................ 32 

9.5. Velikost objektu v závislosti na provozních nákladech po rekonstrukci ..................... 32 

9.5.1. Vyhodnocení závislostí ................................................................................................ 32 

9.6. Délka regenerace objektu v závislosti na zastavěné ploše ........................................... 32 

9.6.1. Vyhodnocení závislostí ................................................................................................ 32 

9.7. Příjmy ze vstupného v závislosti na počtu návštěvníků ............................................... 33 

9.7.1. Vyhodnocení závislostí ................................................................................................ 33 

9.8. Cena vstupného v závislosti na počtu návštěvníků ...................................................... 33 

9.8.1. Vyhodnocení závislostí ................................................................................................ 33 

9.9. Počet vzniklých pracovních míst v závislosti na provozních nákladech ...................... 33 

9.9.1. Vyhodnocení závislostí ................................................................................................ 33 

10. Konkrétní závěry pro realizaci v praxi ......................................................................... 34 

11. Závěr ............................................................................................................................. 35 

12. Použitá literatura ........................................................................................................... 39 

13. Výběr nejvýznamnějších vlastních  publikací se zaměřením na problematiku disertační 

práce ............................................................................................................................. 43 



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

                               

4 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Velké děkuji, patří mé školitelce, paní docentce Barbaře Vojvodíkové, za odborné a přátelské vedení 

během zpracování dizertační práce a také během celého mého doktorského studia.  

Ráda bych poděkovala všem zástupcům vedení obcí a měst a dalším zaměstnancům těchto 

municipalit, provozovatelům zámeckých areálů, zástupcům vedení Muzea Novojičínska, příspěvková 

organizace a pracovníkům Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ostravě, 

kteří věnovali svůj čas v rámci osobních setkaní a emailové korespondence a byli ochotni poskytnout 

interní informace, bez kterých by tato práce nemohla vzniknout. Konkrétně bych chtěla poděkovat, 

panu Petru Baďurovi (starosta města Paskov), panu Ing. Rostislavu Müllerovi (zakladatel o. s. 

Vošárna), paní Dagmaře Novosadové (starostka obce Kunín), paní PhDr. Sylvě Dvořáčkové 

(ředitelka Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace), panu PhDr. Jaroslavovi Zezulčíkovi 

(kastelán zámku Kunín), paní Aleně Bodnárové (vedoucí odboru finančního a plánovacího obce 

Město Albrechtice), panu Ing. Hynku Vaverovi (tajemník obce Město Albrechtice), paní Bc. Andree 

Šírové (referent státní památkové péče, Městský úřad Krnov), panu Jaroslavovi Hrubému (kastelán 

zámku Linhartovy), Ing. Vlastimilu Adámkovi (starosta obce Jindřichov ve Slezsku), Ing. Mojmíru 

Pargačovi (starosta obce Slezské Rudoltice), paní Jitce Pargačové (účetní obce Slezské Rudoltice), 

panu Tomáši Zembovi (kastelán zámku Slezské Rudoltice), paní Mgr. Martě Koubové (vedoucí 

Odboru evidence, dokumentace a IS NPÚ), paní Haně Kuncové (NPÚ, oddělení dokumentačních 

fondů a knihovny) a paní Natalii Makovik (ředitelka zámecké agentury VipCastle.com, s.r.o.). 

 

V neposlední řadě bych ráda poděkovala své rodině, za velkou pomoc a oporu, bez které by tato 

práce nemohla vzniknout. 

 

 

  



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

                               

5 
 

ANOTACE 

Předložena disertační práce je zaměřena na problematiku zámeckých brownfields, které jsou 

lokalizovány v Moravskoslezském kraji (MSK). 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. 
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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. 

  

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. Vycházející 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.   

Dizertační práce je proto zaměřena na 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 procesy úspěšné regenerace 

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. 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). Jak dále uvádí Frantál, B. et al., (2013), stejně uvádí 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, 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, muže být i kontaminovaná. Vzniká pozůstatkem průmyslové, zemědělské, rezidenční, 

vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho 

regenerace“ (CzechInvest, 2008).  

2.2. 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.  
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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). 

 

2.2.1. 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. 2.3. „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 2.2.1. „Jednotlivé charakteristiky, které jsou pro brownfields typické se zaměřením 

na zámecké brownfields“). 
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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. 

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. 4.1 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).  

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.  

2.3. 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).  

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, 
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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]  

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.  

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?  
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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.  

2.4. Procesy úspěšné regenerace brownfields 

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 sprawl
1
, 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. 

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 v rámci výzkumu viz kapitola                   

č. 9. „Výsledky testování zkoumaných hypotéz předpokládaných existujících závislostí hodnocených 

v rámci dizertační práce“.  

2.5. 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 

                                            
1
 Urban sprawl lze přeložit do češtiny jako negativní plošné a živelné rozrůstání města (Rydvalová, P., Žižka, M., 2006). 
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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 nejmenším 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 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 pro to 

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.  

2.6. 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, 

• 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.
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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.  

2.7. 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 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.  

2.8. 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. 
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Jako další možné zapojení občanů se nabízí vznik „pracovní skupiny“. Ta by koordinovala aktivity 

spojené s tvorbou a vznikem dlouhodobé strategie sloužící 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 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]  

2.9. Ekonomické aspekty regenerace brownfields 

2.9.1. 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.  

Ferber, U. et al., (2006) popisuje koncepční modely vyžadující koncepční myšlení o procesu 

regenerace brownfields, a tak pomáhají rozšířit způsob rozhodování o jednotlivých 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] 
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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 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.  

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 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. 
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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 (příklad na obr. č. 3.2).  

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 

• 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  

 

3.1. Postup řešení 

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. 
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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 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.  

Posledním krokem byl závěr vyplývající z obou cílových bodů. 

  

                      

 

           

  

Obrázek č. 3.2: Areál 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 MSK. 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., viz graf č. 4.4. 

 

Graf č. 4.4:  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), dále cca 300 – 400 zámků je 

využíváno jako muzea (např. zámek Bruntál, Kunín), 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. 4.5 (Makovik, N., 2015). 

 

Graf č. 4.5: Využití zámeckých objektů v České republice [Makovik, N., 2015] 
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V MSK se nachází 94 objektů, viz tabulka č. 4.1, které lze označit jako zámky, bývalé zámecké 

objekty (vč. zámků, které nejsou Národním památkovým ústavem (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 našem území, 

které byly prohlášeny za kulturní památku, se blíží k 1 200.    

 

Tabulka č. 4.1: 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 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. 

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 užitkových předmětů tak, aby zámek poskytoval alespoň 

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

 

6.1. Seznam šesti zkoumaných zámeckých objektů 

Hypotézy byly testovány na šesti objektech. 

• Zámek Paskov – obr. č. 6.3 

• Vošárna Raduň – obr. č. 6.4 

• Zámek Kunín – obr. č. 6.5 

• Zámek Jindřichov – obr. č. 6.6 

• Zámek Linhartovy – obr. č. 6.7 

• Zámek Slezské Rudoltice – obr. č. 6.8 
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Obrázek č. 6.3: Zámek Paskov [foto D.Vojkovská] 

 

  

Obrázek č. 6.4: Vošárna Raduň [foto D.Vojkovská] 

 

 

Obrázek č. 6.5: Zámek Kunín [foto D.Vojkovská] 
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Obrázek č. 6.6: Zámek Jindřichov [foto D.Vojkovská] 

 

 

Obrázek č. 6.7: Zámek Linhartovy [foto D.Vojkovská] 

 

 

Obrázek č. 6.8: Zámek Slezské Rudoltice [foto D.Vojkovská] 
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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.  

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 zastavili zdárně se rozvíjejícího provoz této historické památky. 
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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.  

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). 

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.  
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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 obcí. Zámek Dívčí Hrad je v majetku Ministerstva 

zdravotnictví ČR a zůstává veřejnosti uzavřen.  

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.  

• 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 

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. 

• 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. 

• Zajistit administrativní kapacitu pro realizaci projektu. S tím je spojena 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, příp. účinnost mezi výdaji užití zámeckých areálů. 

 

8.1. 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).  

8.1.1. 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.   

 

8.2. 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 stručný popis a 

následná specifikace jsou součástí kapitoly č. 6. „Zámecké objekty použité k evaluaci hypotéz 

v rámci dizertační práce“.  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 je následující, čím déle byl 

objekt opuštěn, tím docházelo k rozsáhlejšímu chátrání, viz předešlý bod. Tomu by měly odpovídat 

vynaložené náklady na jeho rekonstrukci.  

  

http://iastat.vse.cz/kontingencni_tab.html#spearman
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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.  

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. 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 

ostraha zámeckého objektu, kterou si obec může zajistit dle svých možností.  Následně svou roli hrají 

přírodní vlivy, které neskutečnou rychlostí nepříznivě ovlivňují stav zámků, viz obrázek č. 9.9. 

 

Obrázek č. 9.9: Ilustrační foto objektu, kterému chyběla střecha – Interiér zámku Paskov [foto D.Vojkovská] 

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). 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), 
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• 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), 

• 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). 

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. 

9.2.1. 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 Kuníně. A bylo tedy nutné přistoupit k nové rekonstrukci zámeckého 

objektu. Nicméně tento stav je třeba považovat za výjimečný a nejedná se o kontinuální chátrání. 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.  

9.3.1. Vyhodnocení závislostí  

Korelační koeficient vyšel statisticky nevýznamný. 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. 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. 
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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.  

9.4.1. 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 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.  

Zámky také začínají otevírat prohlídkové okruhy i v zimní sezóně a zpřístupňují pro veřejnost své 

interiéry i během tohoto období.  

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. Na druhou stranu do provozních nákladů na 

objekt nebyly zahrnuty výdaje, které municipality vynakládaly na opravy zámků z obecních 

rozpočtů.   

9.5.1. Vyhodnocení závislostí  

Výsledný korelační koeficient ukazuje, že se nepotvrdila zkoumaná závislost. Velikost objektů 

nejsou lineárně závislé na velikosti. V tabulce je vidět, že objekty s největší plochou nemají nejvyšší 

provozní náklady, to stejné platí i v opačném případě. V ne jednom případě záleží na podílu využití 

objektu a na efektivnosti jeho užití. Na zámku Slezské Rudoltice správa objektu využívá k muzejním 

účelům, alespoň část již opraveného areálu, veřejnost může využít rekonstruovanou kapli.  

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. 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. 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 
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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. 

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.  

9.7.1. Vyhodnocení závislostí  

Korelační koeficient vyšel statisticky významný. 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.   

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. Vyhodnocení závislostí  

Byla prokázána závislost mezi cenou vstupného a počtem návštěvníků historických objektů. 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, viz tabulka č. 9.2, že stanovení vyšší ceny by návštěvníky jistě 

neodradila.  

Tabulka č. 9.2: 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. 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 napomohlo ke snížení nezaměstnanosti v obci.  
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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 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 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 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. Avšak zde je 
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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).  

• 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. 8.2. „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.  

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. 
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• 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).  

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 
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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 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. 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 podobná 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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