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Cílem bakalářské práce bylo navrţení moţnosti nového vyuţití zámku ve dvou 

variantách a nalezení finančních zdrojů pro projekt i realizaci. První varianta zpracovává 
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1. ÚVOD 

Cílem bakalářské práce je ve dvou variantách navrhnout moţnosti nového vyuţití 

budovy zámku, která se nachází na stavební parcele č. 44 v obci Branky, č. p. 1. Vzhledem 

k tomu, ţe byla tato budova prohlášena Ministerstvem kultury v roce 1997 kulturní 

památkou, bylo nutné se v  průběhu navrhování řídit památkovým zákonem č. 20/1987 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů.  

V první části jsou ve stručné rekapitulaci vysvětleny základní pojmy v souvislosti se 

základy péče o stavební památky a jejich financování ze strukturálních fondů. 

Následující část se zabývá shrnutím základních poznatků o vymezeném území, 

průzkumech a rozborem stávajícího stavu objektu pojednávajícím v jednotlivých 

podkapitolách o širších vztazích, dopravní obsluze, technických sítích, vybavenosti, 

charakteristikou stavu objektu, konstrukčním řešení a přípojkách. 

Praktická část práce, tedy varianty vyuţití a zdroj jejich financování, je řešena ve čtvrté 

a páté kapitole. Čtvrtá kapitola se věnuje variantám návrhu moţného vyuţití objektu 

zámku s přehledem základních stavebních úprav pro navrhované varianty vyuţití včetně 

popisu nutných oprav poškozených konstrukcí. Pátá kapitola rozebírá v rámci souhrnné 

zprávy, členěné na průvodní a technickou, cíle navrhovaných řešení a předpokládané 

orientační náklady na změnu vyuţití společně se zjištěním moţných zdrojů financování jak 

projektu, tak i realizace z českých a evropských strukturálních fondů.  

V závěru je zdůvodněno navrhované vyuţití objektu. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 NÁZVOSLOVÍ 

 Památková zóna 

Památkovou zónou chápeme území, jehoţ charakter a prostředí je určen souborem 

nemovitých kulturních památek, nebo archeologických nálezů. [10] 

 Rizalit 

Rizalit je část předsunutá z průčelí stavby po celé výšce aţ o hloubku jedné okenní osy. 

 Portikus 

Portikus (přístřešek, forma podloubí), je otevřený, střechou či podlaţím krytý prostor 

předcházející hlavnímu vstupu do budovy. 

 Parter 

Parter, ve smyslu „leţící na zemi“, je v tomto textu chápán jako přízemí. 

 Klenba 

Klenba je stropní nosná konstrukce, která slouţí k přenosu zatíţení na ni působícího, 

včetně vlastní hmotnosti, šikmo do podpěr. [30] 

 Investor 

Osoba, která vyhledává nejvhodnější způsob pro zhodnocení vlastních volných 

finančních prostředků. 

 Etapizace 

Etapizací se rozumí rozdělení projektu na jednotlivé etapy, neboli fáze, v určitých 

časových úsecích. 

 Orientační propočet 

Slouţí pro získání první rámcové představy o ceně projektu. 

 Stavebně-historický průzkum 

Je hlavním nástrojem při ochraně památek. Zpracovává všechny dostupné písemné, 

nebo obrazové materiály a literaturu, aby je pak mohl sdruţit do souboru s vědecky 

dosaţitelnými poznatky. Pouţívá se při změnách historických staveb, změnách jejich 

vyuţití a rekonstrukcí. 
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2.2 ZÁKLADY PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY 

2.2.1 Pojem nemovitá kulturní památka 

Původní smysl pojmu památka ve své publikaci vysvětluje Alois Riegl (2003) jako… 

dílo lidské ruky, které bylo vytvořeno s cílem zachovat ve vědomí dalších generací stálé 

živé a přítomné jednotlivé lidské skutky či osudy. [2] Památková péče v dnešní době má 

však na mysli spíše památky umělecké a historické. Historická hodnota jako taková, byla 

uznána poprvé aţ v renesanční době. Současná platná památková legislativa dnes jiţ 

přesně definuje kulturní památku jako… nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, 

které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí 

společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce 

člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, 

umělecké, vědecké a technické, které mají přímý vztah k významným osobnostem 

a historickým událostem. [10] Ekvivalentem termínu NKP, uţívaného v legislativě je 

stavební památka, neboli obecné označení stavby významné pro její uměleckou, nebo 

historickou hodnotu. Často jde o kombinaci více důvodů.  

Velké mnoţství NKP je ve velmi špatném stavu. Pro tyto objekty se jen velmi obtíţně 

nachází nová vyuţití a tak se ruku v ruce s oddalováním jejich záchrany zhoršuje jejich 

stavebně-technický stav. V rámci celého území ČR byl zpracován Seznam 

nejohroţenějších nemovitých památek. Zámek v Brankách spadá do tohoto seznamu.  

2.2.2 Stav péče o kulturní památky 

Základním právním předpisem ve věci památkové péče je zákon č. 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči a jeho prováděcí vyhlášky. Tento vymezuje objekty kulturní hodnoty coby 

kulturní památky vyhlašované MK, na které se vztahuje péče. Zřizuje památkovou 

inspekci a zavádí potřebné sankce za porušení zákona. [25] Hlavním garantem odborné, 

výzkumné, poradenské a evidenční části výkonu památkové péče je NPÚ, který pomocí 

ÚSKP eviduje všechny kulturní památky.  

Politiku památkové péče v daných správních obvodech přeneseně zajišťují 

prostřednictvím úřadů obce, obce s rozšířenou působností a kraje. Stále opakujícími se 

důvody jsou dnešním potřebám neodpovídající nejasná a často se měnící legislativa, 

průtahy správních řízení, nebo nedostatečné kvalifikované personální zaštítění. Příčinou 

jsou ale i časté personální změny, nedostatečné finanční ohodnocení zaměstnanců, 

společenský kredit a nepochopení principu ochrany památek laickou veřejností. Střety 
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zájmů mezi developery a památkovou péčí, nebo těţce vymahatelné sankce a spíše 

nedostatky způsobující, v Evropě ojedinělé, propojení samotné památkové péče a správy 

státních hradů a zámků, situaci ještě zhoršují.    

2.2.3 Obnova kulturních památek 

Vnímání stavebních památek obecně, coby umělecko-historických děl, znesnadňuje 

jejich obnovu. Vnímání umění je totiţ subjektivní a navíc je často nepodpořeno posudkem 

nekvalifikovaného úředníka. Přesto je však úřednické zabezpečení procesu obnovy 

nezbytné. Samotný proces obnovy sestává z pěti etap: identifikace potřeby, přípravy 

projektu, realizace projektu, uţívání a vyhodnocení. Tato práce spadá do fáze příprav.  

Pro celý proces je nepostradatelný především SHP, fotodokumentace a zaměření 

současného stavu, které jsou v případě potřeby doplněny dalšími průzkumy. Důleţité je 

respektování technologií, postupů a materiálů dříve na stavbě pouţitých. Jejich vystavení 

minimálním zásahům, zajištění dlouhodobě udrţitelného stavu a snaha o co největší 

nebo alespoň adekvátní přiblíţení se původnímu vyuţití. V neposlední řadě však také 

vyuţívání kvalitních lidských zdrojů a kvalitních materiálů. Vše je samozřejmě podmíněno 

vhodností pro konkrétní účel a pouţito v případě dlouhodobé ověřenosti v daných místních 

klimatických podmínkách.  

2.3 FINANCOVÁNÍ NEMOVITÝCH PAMÁTEK 

Pravděpodobně nejdůleţitější částí projektu, je zajištění jeho financování. Samotné 

financování údrţby a ochrany kulturních památek však není samostatně zakotveno 

v zákonech. § 9 zákona č. 20/1987 Sb. říká, ţe je vlastník památky… povinen na vlastní 

náklad pečovat o její zachování… [10] Jako náhrada za omezení práv vlastníka, je mu 

zákonem zaručena finanční výpomoc (§ 16 památkového zákona). Tato výpomoc je 

de facto vázána zákony týkajícími se rozpočtových pravidel č. 250/2000 Sb. a č. 218/2000 

Sb. Při zpracovávání této podkapitoly jsem čerpala poznatky především z publikace 

Stavební památky [1], kterou zpracoval autor Tomáš Pek a z diplomové práce Marie 

Kopecké – Financování ochrany kulturních památek. [5] 

2.3.1 Fakultativní přímé financování 

Optimální moţností by bylo, kdyby na sebe vydělávala památka samotná, druhou 

moţností je dotování z jiných zdrojů vlastníka (FO, PO, obec, kraj, stát). Oba případy jsou 
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zaloţeny na finanční soběstačnosti, coţ je nejjistější a zároveň časově nejméně náročná 

varianta financování. V praxi se tak děje bohuţel jen zřídka. 

Příspěvek můţe vlastníku poskytnout na jeho odůvodněnou ţádost územněsprávní 

celek, tedy obec, nebo kraj, nebo ve výjimečných případech samotné ministerstvo 

ze státního rozpočtu. Čerpání přímo ze státního rozpočtu není příliš obvyklé, většinou se 

tak děje spíše prostřednictvím programů MK, nebo program dalších ministerstev, např. 

MMR (program Podpora regionálního rozvoje 2010 – podprogram Obnova venkova), 

nebo MŢP (program Péče o krajinu). 

 Ministerstvo kultury v současné době nabízí podporu pomocí 7 programů. Program 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, Havarijní 

program, Podpora záchrany architektonického dědictví, Program péče o vesnické 

památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny jsou programy 

zabývajícími se nemovitými KP. Řeší navíc příspěvky jen jako část nákladů, s výjimkou 

zvláštního ustanovení Havarijního programu. Dalšími jsou Program restaurování movitých 

kulturních památek, Program Dotace občanským sdruţením a dva nové programy, Podpora 

pro památky UNESCO a Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností. Dále existuje ještě jiný nástroj státního rozpočtu, který však není 

prvotně určen pro zachování a obnovu památkového fondu, je jím Státní fond kultury ČR. 

Poslední dotace tímto fondem však byla udělena v roce 2006.  

Hlavními zahraničními přispěvovateli jsou evropské fondy, a to buď strukturální (ROP, 

IOP), Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, nebo komunitární program EU 

– Kultura2007. Jinou moţností jsou zahraniční fondy NFF, nebo Švýcarské fondy. 

Vlastníci mohou vyuţívat i ostatní zdroje: nadace, nadační fondy, obecně prospěšné 

společnosti, občanská sdruţení, PO, podnikatelé, nebo jednotlivci, ale třeba i dary, 

sponzorství, nebo příjmy z vlastní hospodářské činnosti. Mimořádným jednorázovým 

zdrojem můţe být také například výhra v  soutěţi, nebo výhra ceny EU Europa Nostra. 

2.3.2 Obligatorní nepřímé financování 

Nepřímým financováním je myšleno finanční zvýhodnění v rámci uplatnění daňových 

slev a uplatnění archeologického výzkumu (platí jej stát nebo prováděcí organizace). Jedna 

z moţností nepřímého financování jsou bezplatné sluţby NPÚ poskytované přímo 

vlastníkům, nebo subjektům pro PP významným (krajské a obecní úřady, občanská 
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sdruţení, specializované stavební podniky a projektanti). Podnikající FO mohou na KP 

uplatnit odpisy pořizovací ceny, nebo zvýhodněné odpisy technického zhodnocení [11]. 

Nepodnikající FO je v případě krajské, či EU dotace osvobozena od daně z příjmu. 

Od daně z nemovitosti jsou osvobozeny… stavby kulturních památek na dobu osmi let, 

počínaje rokem následujícím po vydání stavebního povolení na stavební úpravy prováděné 

vlastníkem [12] a stavby veřejně přístupných památkových objektů ve vlastnictví státu 

prohlášené za kulturní památku a dále stavby veřejně přístupných památkových objektů 

ve vlastnictví právnických a fyzických osob prohlášené za kulturní památku [13]. Dále jsou 

od darovací daně KP osvobozeny v případě nabytí mezi příbuznými v přímé řadě a 

mezi manţely [14]. 

2.3.3 Obecné zhodnocení možností 

Programy jsou byrokraticky náročné a další nevýhodou je nutnost zajištění financování 

ze strany vlastníka. Celkové vyplácení probíhá aţ zpětně, po sledované fázi udrţitelnosti, 

kdy na konci můţe dojít v případě nesplnění podmínek k sankciování ţadatele. Dalším 

negativem (vyjma Programu záchrany architektonického dědictví) je omezení pro opravy 

přesahující 2 000 000 (vč. podílu ţadatele). Toto omezení vzniklo v souvislosti 

s určováním podmínek zákonů týkajících se veřejných zakázek. Navíc pouze u Programu 

záchrany architektonického dědictví jsou oficiálně známy kritéria pro výběr ţadatele. Další 

skutečností v neprospěch vlastníka je vyloučení účasti v dalších programech. 

Další moţností jsou strukturální fondy EU. ROP podporuje financování obnovy 

s vazbou na cestovní ruch. IOP vyţaduje taktéţ vazbu na cestovní ruch a navíc je podpora 

zaměřena pouze na významné památky. PRV řeší podporu obnovy a rozvoj kulturního 

dědictví venkova. Všechny programy poskytují podpory v reţimu de minimis, tzn., 

ţe celková výše podpory poskytnuté jednomu objektu v programovém období 2007 - 2013 

nesmí překročit výši 200 000 EUR. Jinou moţností jsou komunitární víceleté programy 

poskytované přímo z rozpočtu EU. Program Kultura 2007, však poţaduje například 5% 

a finanční spoluúčast uchazeče. Peníze na opravu kulturních památek lze také získat 

v rámci Finančního mechanismu EHP/Norsko, známého pod názvem Norský finanční fond 

(NFF). Tento fond principiálně podporuje projekty, které nefinancují fondy EU. [27]  



16 

 

2.4 SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA 

Základním právním dokumentem v oblasti památkové péče je výše zmíněný 

památkový zákon. Úsek státní památkové péče je jedinou oblastí, ve které nebyl po roce 

1989 přijat nový zákon. Zákon č. 20/1987 Sb. zejména upravuje práva a povinnosti 

směrem k vlastníkům kulturních památek, ale i ostatním fyzickým a právnickým osobám 

ve vztahu k památkovému fondu. Upravuje problematiku památkových rezervací, 

památkových zón a ochranných pásem, archeologických výzkumů a nálezů. Stanoví 

pravomoc a působnost správních úřadů a zakotvuje sankce a nápravná opatření pro případ 

porušení povinností. [25]   

Základní prováděcí vyhláškou je vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se památkový zákon 

provádí, č. 187/2007 Sb., která stanovuje obsah a náleţitosti plánu území 

s archeologickými nálezy a vyhláška č. 420/2008 Sb., která stanovuje náleţitosti a obsah 

plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón.  

Se zákonem památkovým souvisí i stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, který vychází ze skutečnosti, ţe péče o památkový fond je 

zaloţena na ochraně autentičnosti památek a patří mezi veřejné zájmy (§ 19). Zahrnuje 

proto památkovou péči do úkolů územního plánování [10]. 

Památková péče jako součást širší kulturní politiky ČR je ovlivněna základními 

vládními strategiemi, strategickými dokumenty EU a nadnárodními závazky. Přímo 

závaznými jsou Evropská úmluva o krajině, Úmluva o ochraně archeologického dědictví 

Evropy, Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy a Druhý protokol k Haagské 

úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 Haag. [25] 

Veškeré zmíněné, pouţité či další právní předpisy týkající se tématu péče o kulturní 

nemovité památky včetně jejich financování, jsou zařazeny do seznamu zdrojů na konci 

této práce.   
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3. ZÁKLADNÍ POZNATKY O VYMEZENÉM ÚZEMÍ, 

PRŮZKUMECH A ROZBOR STÁVAJÍCÍHO STAVU  

3.1 PRŮZKUMY A ROZBORY 

Vzhledem k povaze objektu a cíli práce, bylo nutné získat co nejvíce informací 

o území, současném stavu památky a o moţnostech úprav. Tyto údaje byly zjišťovány 

prvotně pomocí územního plánu uloţeného na obecním úřadě, záznamů katastrálního 

úřadu na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, z vyjádření 

správců sítí (VaK Vsetín a. s., ČEZ Distribuce a. s., RWE Distribuční sluţby s. r. o.), 

z portálu JDTM Zlínského kraje a z ortofotomapy.  

Dalším krokem pak byla schůzka s vlastníkem objektu - tedy obecním úřadem, kvůli 

nahlédnutí do výkresové dokumentace stávajícího stavu. Vzhledem k tomu, ţe poslední 

zaměření objektu proběhlo v roce 1976, musí se počítat před započetím jakýchkoli 

stavebních úprav s novým zaměřením stávajícího stavu objektu. Součástí schůzky byla 

prohlídka objektu a pořízení fotodokumentace. Dále byl starostou obce, t. č. Mgr. 

Františkem Svobodou, poskytnut stavebně historický průzkum z roku 2006, který se stal 

spolu s výkresovou dokumentací stávajícího stavu stěţejním dokumentem pro zpracování 

této práce. 

„Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údrţbu, opravu, rekonstrukci, 

restaurování, nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si 

předem vyţádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.“ [11] 

V tomto případě však došlo k ukončení komunikace ze strany obce, která o stanovisko 

zatím nepoţádala. Z tohoto důvodu byla sjednána osobní schůzka s referentem 

památkového ústavu, za účelem konzultace moţných stavebních úprav objektu.  

Dalšími podklady tedy byla data poskytnutá Odborem pro školství, kulturu a sport, 

zastoupeným Bc. Petrem Zajícem, který poskytl tyto dokumenty: Strategie a rozvoj 

cestovního ruchu mikroregionu Valašsko-meziříčsko – Kelečsko a Dlouhodobý plán 

účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji.  

Informacemi přispěl také Městský úřad ve Valašském Meziříčí, konkrétně Odbor 

územního plánování a rozvoje, zastoupený Miroslavou Sehnalovou, který poskytl územně 

analytické podklady obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí. 
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3.2 OBEC BRANKY 

Celková katastrální výměra obce s 920 (31. 12. 2010) obyvateli je 1078 ha. Jde 

o vesnicky osídlenou venkovskou obec silničního typu. Části obce, obklopující centrální 

náves, byly vyhlášeny v roce 2009 městskou památkovou zónou. 

3.2.1 Poloha a uspořádání obce 

Obec se nachází v západní části okresu Vsetín, v severní části Zlínského kraje. Branky 

spadají pod správní obvod obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí a leţí přibliţně 

5 km jihozápadně od něj. Podhorský charakter obce je dán blízkými Hostýnskými vrchy 

a Kelečskou pahorkatinou. Branky se rozkládají v údolí potoka Loučka. Průměrné 

nadmořská výška obce je 327 m n. m., nejvyšším místem je vrch Petříkovec s 532 m n. m. 

3.2.2 Historie 

Poprvé je obec písemně zmiňována jako Bránky v roce 1270.  Sídlem šlechty a zároveň 

tedy i správním centrem na braneckém panství, se počátkem 18. století stal zámek, 

postavený F. E. Locknerem z Lockenau ve středu obce. V roce 1872 byly Bránky uvolněny 

z lenního svazku. Do roku 1849 tvořily Branky samostatné panství, od roku 1850 uţ však 

obec patřila do okresu Valašské Meziříčí. Sloučením okresu Valašské Meziříčí se obec 

stala v roce 1960 součástí okresu Vsetín. V současnosti jsou Branky samostatnou obcí.  

3.2.3 Přírodní zajímavosti 

K přírodním zajímavostem patří dva branecké památné duby. Z nichţ jeden, 

stodvacetiletý, roste u místního nádraţí a druhý, ještě starší, u Potoka Loučka. Na zámek 

navazuje 4,5 hektarový park se vzácnými dřevinami, jako jsou břestovec jiţní, jasan 

ztepilý, nebo dřezovec trojtrnný. Tento park byl v anglickém stylu zaloţen v 80. letech 

19. století a byl zároveň se zámkem v roce 1997 prohlášen MK kulturní památkou. [21, 24] 

3.2.4 Kultura a společenský život 

Místní občané dodnes udrţují rozmanité tradice. Jsou jimi například otevírání studánky 

Lipůvka, vodění medvěda, masopustní veselí (fašank), kácení máje, nebo svátek sv. 

Mikuláše. V obci je bohatá divadelní aktivita, přičemţ se Branecký ochotnický spolek řadí 

k nejvýraznějším současným místním spolkům společně se Sborem dobrovolných hasičů 

a Mysliveckým sdruţením Branky - Poličná. V neposlední řadě jsou Branky také centrem 

motoristického sportu, kvůli kterému se do obce několikrát ročně sjíţdějí přívrţenci 

motokrosu a enduru. [21, 23 ] 
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3.2.5 Obyvatelstvo a občanská vybavenost 

V obci je k dispozici základní škola niţšího stupně a mateřská škola. Dále je zde 

moţnost vyuţití víceúčelového sportovního hřiště a klidové zóny o rozloze 0,29 ha. Našli 

bychom zde knihovnu, kostel i hřbitov. Sluţby jsou zastoupeny poštovním úřadem, 

kadeřnickým salonem, nebo ordinací lékaře pro dospělé. V rámci tělovýchovné jednoty 

probíhají cvičení ţen, nebo cvičení ţen s dětmi. Existuje i moţnost navštěvovat krouţek 

ručních prací, šachový nebo turistický klub.  

3.2.6 Infrastruktura 

Obec Branky se prostřednictvím silnice II/150 napojuje ve Valašském Meziříčí 

na silnici I/57 a v Kunovicích na II/439 a dále silnicí III/43915 v Choryni na III/43913. 

Obyvatelé mohou vyuţívat autobusového spojení ze dvou místních autobusových zastávek. 

Cesta do Valašského Meziříčí trvá tímto způsobem pouhých 7 minut. Dalším dopravním 

spojením je ţelezniční trať 303 – Kojetín – Valašské Meziříčí. Statická doprava je 

vzhledem k charakteru zástavby obce řešena převáţně v rámci soukromých pozemků 

u rodinných domů. Zdrojem pitné vody pro vodovod v Brankách je ÚV Karolinka 

(povrchová voda) a Vsetín – Ohrada (podzemní voda). V obci je oddělená splašková 

a dešťová kanalizace a má vlastní ČOV. Obec je plně plynofikována. 

3.3 ZÁMEK V BRANKÁCH 

3.3.1 Poloha v rámci obce 

Budova zámku je situovaná přibliţně v centrální části obce Branky jiţně od zakřivení 

hlavní komunikace procházející obcí. Toto umístění je v podstatě podmíněno polohou jiţ 

dříve postavené středověké tvrze. Na budovu zámku na východě navazuje zámecký park.    

3.3.2 Historie 

V dřívějších dobách byla sídlem šlechty na braneckém panství středověká tvrz 

na Skaličce, která zanikla pravděpodobně začátkem třicetileté války. Aţ do počátku 18. 

století měla vrchnost pouze hospodářské dvory, tyto roku 1701 odprodal Krištof Vil. 

z Němčí Františkovi Erasmovi Locknerovi z Lockenau. Tento drţitel Bránek dal vystavět 

nové panské sídlo. Tehdejší podoba však zdaleka neodpovídá současnému stavu, byť jde 

o základní podstatu stávající hmotové konfigurace. „Zámek byl tehdy postaven 

na obdélném půdoryse v módním barokním stylu, a to jako patrová budova s mansardovou 

střechou krytá šindelem.“ [4]  
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K první historizující přestavbě zámku došlo v první polovině 19. století. Byla oproti 

líci odsazeně přidána dvě boční křídla. V letech 1886 - 1887 pak dochází k proměně 

barokního rytířského sídla na salonní zámek ve stylu romantického historismu. Kromě 

rizalitu hlavního průčelí, vzniká rovněţ nároţní věţička na jihozápadní straně, drobná 

přístavba na východní straně a na zadním průčelí mohutně vystupující rizalit. Zásahem 

posledního soukromého majitele pana Josefa Čeladníka bylo především dekorování 

interiéru a vybudování nové terasy. 

Na počátku 40. let 20. století dochází vinou zásahu Podpůrného dělnického spolku 

Zbrojovky Brno, která zde buduje komplex rekreačních zařízení, k naprostému zániku 

historické podoby areálu a dochází k postupné ztrátě významu původního šlechtického 

sídla a degradaci samotné budovy. K hlavním úpravám dochází především v interiéru. 

Dochází ke zrušení vstupního portálu a sálu, dále jsou zazděny některé okenní a dveřní 

otvory a naopak probourány jiné. 

3.3.3 Exteriér 

Reprezentativnost zámku je v současnosti negativně ovlivněna především v nádvoří 

stojící několikapatrovou správní budovou o třech nadzemních podlaţích ze 40. let 

20. století, která zásadně potlačuje pohledovost hlavního průčelí zámku. Dále novodobými 

necitelnými přístavbami a neudrţovaným zámeckým parkem. 

Samotná budova zámku je nepravidelného, přibliţně obdélného půdorysu s několika 

vystupujícími, či ustupujícími hmotami. Objekt je v severovýchodní čtvrtině částečně 

podsklepen, má dvě nadzemní podlaţí, podkroví a je zastřešen mansardovou střechou. 

Symetričnost narušují především čtvercová přízemní přístavba, nároţní věţ a ústřední 

rizalit na zahradním průčelí. Jiţní, tedy průčelní fasáda je členěna do dvou podlaţí 

na mírně vystupujícím soklu, oddělených profilovanou římsou, nesoucích dynamicky 

komponovaný štít zastřešený zaoblenou střešní konstrukcí. Nároţní věţ posazená 

na zúţeném podnoţí v pravé části průčelí je zastřešena helmicovou centrální střešní 

konstrukcí. Okenní otvory a jejich rámy se vyskytují v několika různých formátech.  

3.3.4 Interiér 

Formální členění dispozice objektu je víceméně symetrické podle příčné osy, která je 

vymezena hlavním a zahradním průčelím. Ve střední ose parteru, je umístěn komunikační 

půltrakt a přilehlé trakty jsou orientovány k průčelím. Komunikační část v přízemí je 
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členěna na vstupní prostor a hlavní schodiště vedoucí do druhého patra. V sekundární 

vstupní hale se nachází přístup do podsklepené severovýchodní části. 

Druhé nadzemní podlaţí je členěno obdobně jako parter. Hlavní schodiště navazuje 

na příčně orientovaný komunikační půltrakt. Odtud vedou vstupy do panských pokojů. 

Toto podlaţí představovalo reprezentativnější část zámku, neboli tzv. „piano nobile“. 

Z  tohoto podlaţí jsou přístupné po sekundárním schodišti podkrovní prostory. Ve střední 

části podkrovních prostorů, jsou situovány světlíky, které na niţší patro propouštějí světlo, 

a okolo kterých obíhá podkrovní trakt mansardové střechy, zčásti vyuţívaný převáţně 

ke skladovacím účelům.  

3.3.5 Konstrukční řešení 

Suterénní podlaţí je vyzděno z kamene. Konstrukční systém objektu se třemi 

nadzemními a jedním podzemním podlaţím je řešen jako kombinovaný. Obvodová nosná 

konstrukce, je smíšená cihlo-kamenná tl. 900 mm. Nosné vnitřní stěny jsou z cihelného 

zdiva tl. 400 – 800 mm. Centrální část podkroví je obezděna nosnými zdmi tl. 500 mm. 

Stropní konstrukce nad 1.PP je kamenná klenba. Strop nad 1.NP je částečně proveden jako 

cihelná klenba, částečně jako dřevěný trámový strop se záklopem a podhledem s omítkou. 

Strop nad 2.NP je rovněţ také jako dřevěný trámový se záklopem a podhledem s omítkou. 

Sedlová střešní konstrukce je kryta plechovou krytinou. Konstrukční typ dřevěného 

vaznicového krovu je leţatá stolice. Hlavní schodiště z 1.NP do 2.NP je kamenné 

tříramenné. Konstrukce oken je dvojitá kastlová. 

3.3.6 Přípojky 

Přípojka vody je v současné době přivedena pod podlahu levé místnosti u hlavního 

průčelí. Stávající vodovodní řad z PVC DN 100 vede podél objektu. Jako vnějšího 

odběrného místa pro zásobování poţární vodou bude vyuţito hydrantu umístěného 

na zelené ploše 20 m před objektem. Objekt má 7 svodů s HL 600 DN 125 dešťové 

kanalizace napojených na stávající kanalizaci, u nichţ je zapotřebí osazení novým lapačem 

splavenin. Objekt nemá řešenu kanalizační přípojku pro splaškovou vodu. V současnosti 

objekt zatím není připojen na stávající obecní STL plynovod z PE DN 40 s provozním 

přetlakem do 400 kPa. Stávající přípojková skříň silnoproudou soustavy 3+NPE, stř. 50 

Hz, 400/230V, TN-S se nachází v obvodovém zdivu v jihozápadní části objektu. 
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4. NÁVRH MOŽNÉHO VYUŽITÍ 

4.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ  

Kulturní památku je vlastník povinen uţívat způsobem, který odpovídá jejímu kulturně 

politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu. [11] Ve skutečnosti není 

z hlediska vyuţití památka nijak mimořádným objektem. [1]  

Kulturní vyuţití stavebních památek, či vyuţití v cestovním ruchu, nebo pro účely 

místní a státní správy, se stalo jakýmsi stereotypem. Tato vyuţití mohou mít účinky stejně 

negativní, jako jiná vyuţití a navíc nejsou finančně soběstačné. „Je evidentní, že velké 

množství registrovaných kulturních památek se nikdy nestane předmětem přímého 

ekonomického využití, že se jejich zapojení do ekonomického procesu, bude vždy odehrávat 

spíše v druhé rovině ekonomické externality.“ [3] Ideálním případem z hlediska stavebně 

technického i z hlediska památkové péče opírající se o současnou legislativu, by byla 

původní funkce objektu, coţ je však mnohdy nemoţné.  

Není vhodné, snaţit se za kaţdou cenu oţivit původní funkci v případě, ţe tato funkce 

nijak nepřispívá rozvoji v ţádném jeho smyslu, a kdy se objekt stává svým způsobem 

pouhým „exponátem“ bez hlubšího a přínosnějšího vyuţití. V současné době se rozmáhá 

v souvislosti se snahou o ekonomizaci v rámci vyuţívání kulturních památek trend 

spočívající v kombinování sluţeb, účelů a aktivit. 

Ve světě se v případě nových vyuţití kulturních památek většinou jedná o kombinaci 

bydlení, tradičních řemesel, výroby biopotravin a vazby na umění a kulturu. Posledním 

trendem je pronajímání rezidencí na krátkodobé dovolené, popřípadě vyuţívání prostor 

pro pořádání kurzů. V Itálii je například tradiční vyuţívání v rámci podílnických projektů, 

ve Španělsku se rozmáhá vyuţití KP pro hotelové řetězce, mnohdy však spojené se ztrátou 

autenticity historických objektů. 

4.2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ 

Rozhodovací proces týkající se nového vyuţití NKP je spojen s mnoha faktory, které 

mohou ovlivnit výsledné rozhodnutí. V případě, ţe původní funkce nevyhovuje současným 

poţadavkům a moţnostem, je vlastník nucen řešit ještě intenzivněji všechny okolnosti 

mající vliv na rozhodnutí o vyuţití objektu.  
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V případě ČR by se o úrovni zabezpečení kulturních památek dalo dlouze polemizovat, 

coţ se také v odborných kruzích neustále děje. Na jednu stranu si stále více uvědomujeme 

důleţitost jedinečného kulturního dědictví. Na druhou stranu zde stále figuruje mnoho 

přeţitků.  

Lépe kulturně a ekonomicky rozvinuté regiony si mohou dovolit věnovat daleko více 

prostředků ve prospěch obnovy památkového fondu. Dokladem takového kulturního 

uvědomění a přesvědčivosti směrem k investorovi, by mohl být počet památek, pro které 

se nalezlo vyuţití na úkor počtu daleko levnějších a snadnějších novostaveb. Valašský 

region má v této záleţitosti velmi uvědomělý přístup.   

Další skutečností ovlivňující budoucí vyuţití objektu je jeho geografická poloha, 

vzdálenost od města, od centra obce. Ale ani poloha přímo v centru obce nemusí znamenat 

výhodu. Objekt můţe být nevhodně zasazen do okolního prostředí, nebo můţe být okolní 

zástavba negativně poznamenána necitlivým novodobým stavebním zásahem.  

Pětikilometrová vzdálenost zámku od Valašského Meziříčí způsobuje nezájem 

ze strany investorů. Navíc se objekt nachází na silniční spojnici Bystřice pod Hostýnem 

a Valašského Meziříčí, která bohuţel nespadá mezi nijak významné trasy. Samotná poloha 

objektu v rámci obce situaci nijak nezlepšuje. Historické urbanistické členění obce, kdy 

centrum vymezoval zámek, bývalý Horní dvůr (dnes kartonáţní firma), dnešní obecní úřad 

a kostel, by mohlo působit velmi atraktivně ve spojení s dominantou zámku. Bohuţel, 

pozemek bývalého statku koupila v roce 2000 firma Jindřich Švidrnoch, která si zde 

postavila administrativní budovu, skladovací a výrobní halu. Mimo to zde jiţ ve 40. letech 

20. století byla postavena čtyřpatrová správní budova, která naprosto zničila původní 

podobu areálu. Centrum obce se tedy přesunulo na malou náves situovanou v hlavním 

lomu páteřní obecní komunikace.     

Problém by mohl být v prostornosti objektu, která v historii mohla být pro zámecké 

sídlo spíše nedostatečná, vzhledem k současnému vyuţití je však naopak vzhledem 

k souvislostem příliš velká. V současnosti je častou volbou pro takto rozsáhlé objekty 

polyfunkční vyuţití, coţ je dle mého názoru směr, kterým se bude ubírat i tato KP. 

Podstatný je stavebně-technický stav, ve kterém se objekt nachází. Zámek není od 80. 

let vyuţíván. Navzdory této negativní skutečnosti a díky udrţovacím pracem, o které se 

obec od roku 2005 pokouší, je objekt v relativně stavebně slušném stavu. Nejakutnějším 
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problémem jsou v současnosti nefunkční střešní ţlaby a svody. Kdyţ však budou 

opraveny, a objekt tak bude zajištěn proti vlhkosti způsobující narušení zděných konstrukcí 

a krovů, mohl by tento stav být i dlouhodobě udrţitelný. Ovšem s předpokladem 

pokračujících udrţovacích prací. 

Zámek v Brankách byl navrţen na kulturní památku, protoţe dokládá podobu 

vesnického sídla z 2. pol. 19. stol. V návrhu nového vyuţití se proto snaţím vyuţít alespoň 

z části tohoto potenciálu – počítám s obnovením kulturně-společenské funkce prostorů 

ve 2.NP. Zároveň předpokládám snahu o co nejbliţší přiblíţení se poslední historizující 

úpravě objektu z 1. pol. 19. stol.  

Jedny z nejdůleţitějších faktorů jsou moţnosti financování a úmysl vlastníka. 

Problematice financování kulturních památek je věnována samostatná kapitola 2.3. Obecně 

vlastníkům můţe jít o nevyuţitý potenciál a hodnotu nemovité kulturní památky, nebo 

o její ekonomickou efektivnost, resp. návratnost investic do obnovy a provozu. Vţdy platí, 

ţe proto, aby byla doceněna hodnota NKP, je třeba, aby byl vlastník nejenom uvědomělý, 

ale zároveň, aby jeho cíle byly reálné a úmysly nebyly krátkodobé.  

4.3 PŮVODNÍ VYUŽITÍ OBJEKTU 

Dříve představoval objekt reprezentativní šlechtické sídlo. Jedním z hlavních cílů při 

realizaci nového vyuţití, bude snaha o co nejpřesnější obnovu stavu objektu po druhé 

historizující opravě z přelomu let 1886/87. V této době vzniká… rovněž nárožní věžička 

kruhového půdorysu na JZ straně, dále drobná přístavba na východní straně, otevřená 

svými francouzskými okny směrem k okolní zahradě, a na zadním průčelí centrální, 

mohutně vystupující, i když poněkud zúžený rizalit, vymezený po stranách taktéž nárožními 

věžemi, tentokrát však polygonálního půdorysu. [4] Chodby prvního patra byly po úpravě 

osvětlovány světlíky. Historizující úprava byla narušena poprvé někdy před rokem 1918 

odstraněním lucerny z arkýře, podruhé pak v roce 1830, kdy byla místo strţené střechy 

východní přístavby vybudována nová terasa přístupná přes původně okenní otvor. 

K největším škodám došlo při poslední razantní přestavbě zámku ve 40. letech 20. století. 

Byl zde postaven dřevěný letní pavilon spojený pergolou se zámkem a před hlavní průčelí 

byla postavena třípodlaţní správní budova. Byl zrušen vstupní portál, sál a točité schodiště 

v oktogonální věţi. Dále byly zazděny některé okenní a dveřní otvory a naopak probourány 

jiné.  
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V roce 1949 byl areál zestátněn a přešel pod správu Ústřední národní pojišťovny, která 

jej pronajímala Československo-řecké společnosti. Sousední správní budova slouţila v 50. 

letech k ubytování dětí řeckých emigrantů. Po válce slouţil zámek pravděpodobně 

ke skladovacím účelům a teprve v roce 1952 v něm byly v 1.NP zřízeny byty, které byly 

vyuţívány jen do roku 1983. Od tohoto roku je objekt nevyuţíván a chátrá. Od roku 1983 

spadal sice pod správu provozovatele vedlejší správní budovy, ve které byla dětská 

psychiatrická léčebna, Okresního ústavu národního zdraví, ten však v roce 2004 ukončil 

bez náhrady činnost. Obě budovy byly poté bezúplatně převedeny do obecního majetku, 

avšak s podmínkou zřízení domova důchodců. 

V souvislosti s plánovaným vyuţitím je nutné maximálně respektovat hodnotné 

konstrukce a prvky. Se stavebními konstrukcemi a klenbami vzhledem k tomu, ţe patří 

k podstatě objektu, manipulovat nelze. Určitě je však vhodné obnovit portál v přízemí, 

vrátit oknům v sálu původní tvar, tedy odstranit sníţení stropů a zazdívky oblouků 

nad okny a osadit okenní rámy mající stejný tvaru jako má okno ve štítu. V neposlední 

řadě by mělo dojít k obnově samotného sálu, fasád včetně štukových prvků a pouţít 

pálenou, nebo šablonovou krytinu při obnově střechy, v současné době kryté plechem. 

4.4 VÝCHOZÍ VARIANTY NÁVRHU VYUŽITÍ 

Při navrhování jsem se řídila doporučeními pro obnovu ze SHP. Uţ od první varianty 

jsem počítala s otevřením portiku, tedy zrušením příček, které dělily vstupní prostor na tři 

místnosti a zrušením otvorů v hlavním průčelí, aby tak bylo dosaţeno původního vzhledu. 

Dále jsem musela brát ohled na hodnotné prvky (klenby, dlaţby, rámy, omítky), 

nebo uvaţovat o neutrálním, či rušivém zdivu. 

V průběhu navrhování jsem uvaţovala o různých variantách vyuţití objektu, od kterých 

jsem musela z různých důvodů upustit. Například funkce vhodná pro rozvoj cestovního 

ruchu – hotel, či informační centrum obce s průvodci bohuţel nebyla reálná, vzhledem 

k poloze obce, k její vzdálenosti od nejbliţšího většího města Valašského Meziříčí, 

vzhledem k atraktivnosti objektu a jeho lokálnímu významu. Sociální zařízení – chráněné 

bydlení, pečovatelská sluţba, nebo dům sociálních sluţeb, nepřicházelo v úvahu vzhledem 

k negativnímu postoji kraje a nelukrativnosti polohy objektu. Výsledným řešením tedy 

měla být varianta na bázi zdravotnického zařízení, nebo také například střediska volného 

času, vzdělávání, setkávání, sluţeb, či multifunkčního kulturního domu. 
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Nejdříve jsem vycházela z některých myšlenek, které nastolila projektová dokumentace 

pro stavební povolení akce Dům s pečovatelskou sluţbou z roku 2007. Má alternativa 

počítala v přízemí s ordinací zubního lékaře a s místností pro vrchní sestru. V SZ části 

pak byla navrţena místnost pro rehabilitaci, ze stejné chodby přístupná knihovna 

s internetovou místností a ve východní přístavbě posilovna přístupná pro veřejnost. V 2.NP 

pak byly navrţeny byty pro starší občany, kancelář ředitele a archív. Jako nevhodné se 

však jevilo kříţení provozů – především ve 2.NP, které bylo společné pro kancelářské a 

obytné prostory. Navíc dispozice nebyla vyhovující pro umístění bytů.  

Další variantu jsem pojala daleko více komerčně, s ohledem na budoucí soběstačnost 

objektu. V 1.NP jsem však navrhla několik provozů (zubař, rehabilitace, posilovna, 

restaurace), ve 2.NP jsem ponechala byty orientované k průčelí a do severní části jsem 

umístila kancelářské prostory. Situace, kdy se opět mísí v jedné úrovni uţitná a obytná 

funkce, by se dala jednoduše stavebně vyřešit umístěním dělící konstrukce, coţ by však 

patřilo mezi stavební zásahy, kterých jsem se chtěla spíše vyvarovat. Po konzultaci 

s typoloţkou jsem upustila i od myšlenky příliš vysokého počtu provozů v přízemí 

a snaţila se dále spíše o funkční sjednocení.  

Ve třetí variantě jsem přemýšlela nad vyuţitím prostor v rámci jednoho, či dvou 

provozů, které by mohly být komerčně vyuţitelné. Přemýšlela jsem o restauraci, která by 

byla umístěna v přízemní přístavbě, s místnostmi pro studenou a teplou kuchyni a 

přes chodbu přístupným pronajímatelným salonem. Problém by byl především v chodbou 

odděleném salonku, který ač lukrativně umístěn, by ztrácel na vyuţitelnosti, coţ by 

neprospívalo budoucímu majiteli, který by musel platit nájem z celé plochy restaurace.  

V předposlední variantě se vracím k funkci zdravotnické. K průčelí do levé části 

objektu umisťuji ordinaci zubaře s čekárnou a s přidruţeným hygienickým zařízením. 

V pravé části přízemí navrhuji dětského lékaře s místností pro sestru a ordinací pro kojence 

a zvlášť ordinaci praktického lékaře. Tato varianta měla nedostatky zejména v chybějícím 

prostoru pro infekční místnost a čekárně, která byla společná pro dva různé doktory.  

4.5 VARIANTA Č. 1 

4.5.1 Popis  

Výsledná varianta č. 1 – Multifunkční centrum, vychází z předchozích předpokladů a 

opuštěných alternativ. Počítá se v ní s otevřením portiku, tedy zrušením příček, které jej 
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dělily na tři místnosti a zrušením okenních otvorů. Skrze portik je přístupný hlavní vchod 

do vstupního vestibulu. Odtud se vchází do menší haly s hlavním schodištěm stoupajícím 

do nadzemního patra. Z této haly vedou i severní a východní chodba, které ústí ven 

z objektu do zahrady a do dvora.  

Ve vestibulu bude potřeba upravit západní zeď a pult spojující vestibul s recepcí a 

šatnou. S klubovnou je recepce propojena skrze otvor, kvůli dohledu nad přítomnou 

mládeţí a zajištění výpůjčních předmětů pro klubovnu. Samotná klubovna bude přístupná 

buď přímo pod hlavním schodištěm z ústřední komunikace objektu, nebo přes místnost se 

skříňkami pro úschovu vlastních věcí, do které se bude rovněţ vcházet z ústřední chodby.  

Z východní chodby přístupné místnosti situované u hlavního průčelí s nároţní věţí, 

bude zámecká galerie. Většinu času zde bude obecní expozice týkající se historie, kultury a 

tradic Branek a jejich okolí, ale také historie samotného zámku. Z východní chodby vede 

skrze sklápěcí schodiště přístup do podzemního podlaţí, situovaného pod severní částí 

objektu, o přibliţně čtvrteční rozloze, vyuţívaného ke skladovacím účelům. 

Celá zbylá část zámku je pojata jako relaxačně-sportovní. V levém rohu se nacházejí tři 

místnosti vymezené pro wellness. V pravé části objektu, z východní komunikace přístupná 

šatna, vede do masáţní místnosti, nebo do posilovny situované v přízemní přístavbě. 

V ortogonálním výstupku je kromě vedlejšího vchodu pro zaměstnance situováno 

hygienické zařízení pro návštěvníky centra. 

Hlavní schodiště vedoucí do 2.NP ústí do stěţejní komunikace, ze které jsou přístupné 

všechny provozy nacházející se v tomto patře, navíc odtud v severní části vede schodiště 

do 3.NP. Přes vedlejší komunikaci je přístupný hlavní prostor reprezentující budovu – 

společenský sál. Hlavní místnost je orientovaná celou svou delší stranou k hlavnímu 

průčelí. Prostor vznikl zrušením příček, které jej dříve dělily na tři menší místnosti. Druhou 

částí je atraktivně umístěná místnost u pravé části hlavního průčelí s přístupem do arkýře.  

Z pravé vedlejší chodby vede vstup do malé kanceláře se zázemím, které vzniklo 

spojením dvou dříve příčkou rozdělených malých místností. Prostory celé západní části 

2.NP budou mít kancelářskou funkci. Předpokládá se vyuţití těchto prostor jako 

pronajímatelných projekčních, konferenčních místností, nebo školících středisek. Dvě 

velké místnosti s kancelářským provozem v západním a jiţním rohu objektu jsou 

propojeny skrze společné zázemí. V případě potřeby investorů na rozdělení do dvou 
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nesouvislých provozů je moţnost po domluvě uzamknout jedny ze dvou dveří vedoucích 

k zázemí s tím, ţe druhá kancelář by se zařídila v rámci vlastní plochy. V severním rohu 

budovy je situován prostor pro rozvoj místních akčních skupin se zázemím. Místnost můţe 

být pojata jako multifunkční, s moţností vyuţití pro více skupin, v rámci krouţků, spolků, 

nebo například místního divadelního spolku. 

S prostory ve třetím nadzemním patře, podkrovím, se počítá pro skladování pomůcek, 

které z důvodu bezpečnosti, nebo potřebného prostoru, nemohou zůstat po celou dobu 

v místnosti rozvojových činností. Podkroví však bude slouţit také jako úloţný prostor 

pro předměty spojené s provozem a kulturními akcemi probíhajícími ve společenských 

sálech.  

4.5.2 Zhodnocení 

Vzhledem k tomu, ţe z finančního hlediska se s vyuţitím budovy ještě dlouhou dobu 

nepočítá, je těţké předem odhadnout optimální vyuţití. Tato první varianta se podle mě 

nejvíce blíţí reálným moţnostem vyuţití, které by časem mohly nastat. Optimální 

z hlediska kulturní památky by bylo, kdyby si obec ponechala zámek pro vlastní účely, jak 

je zmíněno jiţ v kapitole č. 4.2, ve které se zabývám faktory ovlivňujícími moţnosti 

vyuţití, a z nichţ vyplývají moţnosti pro vyuţití zámku v Brankách. Ze závěrů této 

kapitoly vychází i zvolené multifunkční vyuţití – nejpříhodnější volba pro nové vyuţití tak 

velkého objektu jako je vesnické sídlo v tak malé a odlehlé obci, jako jsou Branky. 

Varianta má snahu přiblíţit se původní funkci sídla tím, ţe ve druhém nadzemním patře 

počítá s obnovou společenských reprezentativních prostor. Další záleţitostí je objekt 

zviditelňující zámecká galerie. Navíc vytváří tato varianta prostor pro rozvoj místních 

skupin a mládeţe a nabízí prostory pro moderní projekční školící střediska, coţ by 

společně s wellness částí přízemí mohlo přispívat k soběstačnosti budoucího provozu.      

4.6 VARIANTA Č. 2 

4.6.1 Popis 

Výsledná varianta č. 2 – Zdravotnické obecní středisko, vychází sice z podobných 

předpokladů jako varianta č. 1, avšak klíčovou je v tomto případě podmínka ministerstva 

zdravotnictví ČR. V roce 2005 se obec při bezúplatném převedení zámku do obecního 

majetku zavázala vyuţít takto nabytou budovu pro zdravotnické, nebo sociální účely, pod 

hrozbou několikamilionových pokut. Nadále je však důleţitá i snaha o přiblíţení se 

historické funkci a podobě objektu. 
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V levé části situované u hlavního průčelí je navrţen provoz ordinace zubního lékaře se 

sestrou spolu s přilehlým hygienickým zařízením. To je přístupné jak z ordinace, tak 

z hlavní chodby pod schodišťovou podestou. Čekárna k této orientaci je k ní přilehlá 

zprava a je přístupná stávajícím dveřním otvorem přímo z portiku nebo z hlavní chodby, 

tím pádem pacienti nepřijdou do styku s pacienty jiných doktorů, či uţivateli vyuţívajícími 

2.NP. U průčelí v pravé části je navrţena gynekologická ambulance se sestrou, přístupná 

z východní chodby, do které lze vejít buď ze schodišťové haly, nebo ze dvora vedlejším 

vchodem pro zaměstnance. K této místnosti přiléhá zleva čekárna pro pacienty, pro kterou 

by bylo nutné zřídit nový dveřní otvor, aby bylo zamezeno moţnosti nákazy při jinak 

hrozícím styku pacientů různých ordinací. 

Ve východní přístavbě je navrţena ordinace praktického lékaře, ke které vede přístup 

skrze malou předsíň z východní komunikace, nebo přes skladovou místnost ze sesterny. 

Do sesterny se vchází také z východní chodby, nebo skrze zleva k ní přiléhající čekárny. 

Do čekárny bude muset být proraţen nový dveřní otvor, kvůli rozčlenění původního 

prostoru na dvě nové místnosti. V čekárně počítám se zrušením části stávající novodobé 

příčky a zároveň se zřízením nové příčky, čímţ vznikne oddělená infekční místnost. 

Do této místnosti budou mít infekčně nakaţení pacienti přístup rovnou po vstupu 

do objektu vedlejším vchodem od parkoviště v zahradě. Zamezí se tak kontaktu těchto 

pacientů s ostatními uţivateli objektu a pacienty. Ve zbývající části objektu jsou navrţeny 

rehabilitace spojené s masáţemi, doplněné o sklad a hygienické zařízení. V ortogonální 

části objektu je rovněţ navrţeno hygienické zařízení.  

Ve 2.NP opět počítám s obnovením společensko-kulturní funkce v podobě velkého 

reprezentativního sálu členěného do dvou prostor. Tyto jsou opět lukrativně orientovány 

k hlavnímu průčelí, do prostor původního historického sálu. Zbývající prostory podlaţí 

jsou členěny podobně jako v první variantě na pronajímatelné kancelářské prostory. Vlevo 

jsou tyto prostory opět spojeny společným zázemím. Ostatní dvě kanceláře mají své vlastní 

zázemí, ale disponují menší plošnou rozlohou. V polygonálním výklenku je opět 

orientováno hygienické zařízení. Z hlavní osové komunikace vede přes sekundární 

schodiště přístup do podkrovních prostor. 3.NP je stejně jako v první variantě vyuţíváno 

ke skladovacím účelům, především pro zařízení týkající se pořádání kulturních akcí v sále.    
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4.6.2 Zhodnocení 

Tato varianta se sice podřizuje podmínce MZ ČR a zároveň se snaţí respektovat 

v určité míře původní společenskou funkci. Stejně jako kraj nepodpořil vybudování 

domova pro důchodce, nemusel by podpořit ani nové vyuţití zámku coby zdravotnického 

střediska. Navíc je tato varianta závislá na větším mnoţství stavebních úprav. Úpravy však 

nejsou ţádoucí vzhledem k hodnotě konstrukcí a jejich povrchových úprav. S vyšším 

mnoţstvím zásahů klesá autentičnost a zároveň rostou náklady na obnovu KP. Dále tato 

moţnost daleko méně počítá se zapojením místních obyvatel, coţ nepřispívá rozvoji 

venkova stejně. Zdravotní středisko totiţ není tak přístupné veřejnosti jako multifunkční 

dům, tím pádem klesá hodnota KP a také šance na soběstačnost provozu.  

4.7 Přehled základních stavebních úprav  

Adaptace stávajícího stavu objektu počítá s několika vnějšími či vnitřními úpravami 

konstrukcí, prostor v souladu s poţadavky NPÚ. Jde o přizpůsobení vnitřní dispozice 

pomocí zbourání některých rušících konstrukcí, nebo naopak provedení nových příček, 

přizpůsobení objektu pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a 

instalace rozvodů. 

4.7.1 Varianta č. 1 – Multifunkční centrum 

- odstranění příčky v budoucí masáţní místnosti, 

- odstranění příčky dělící budoucí zázemí kanceláře v pravé střední části 2.NP, 

- vybourání pultového otvoru do recepce v 1.NP a otvoru do recepce, 

4.7.2 Varianta č. 2 – Zdravotnické středisko 

- vybourání otvoru okenního a nahrazení dveřním do čekárny gynekologické ordinace, 

- provedení nové příčky pro vytvoření infekční místnosti v čekárně praktického lékaře, 

- vybourání nového dveřního otvoru ze severní chodby do čekárny praktického lékaře. 

4.7.3 Úpravy společné pro obě varianty 

- odstranění dělících konstrukcí včetně otvorů a parapetů v 1.NP v průčelní zdi portiku, 

- kompletní demontáţ trámových stropů nad 1.NP a 2.NP se zachováním kleneb 

- v sále ve 2.NP odstranění všech příček včetně dveřních otvorů, vybourání vstupu 

- odstranění a demontáţ poškozených dřevěných podlah v sále a dlaţeb v 1.NP, 
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- demontáţ střechy včetně krovů a kovového světlíku, výplní otvorů, dřevěného obloţení 

dveřních zárubní, dřevěného obloţení v místnosti u nároţní věţe v přízemí, repasování 

a umístění prvků a konstrukcí na původní místo a demontáţ betonového soklu, 

- demontáţ sníţeného podhledu, rozebrání nadpraţí u původních oken a obnovení 

obloukového nadpraţí v sále v 2.NP.  
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5. SOUHRNNÁ ZPRÁVA 

5.1 VARIANTA Č. 1  

5.1.1 Úvodní údaje 

Název akce: Návrh vyuţití budovy zámku v obci Branky 

Kraj: Zlínský 

Místo: Branky 

Katastrální území: Branky (541648) 

Parcela č.: 44 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro rozhodnutí o změně stavby 

Název a adresa zadavatele: obec Branky, 756 45, Branky č. p. 6 

Zpracovatel dokumentace: Michaela Pěluchová 

5.1.2 Výchozí podklady  

 část projektové dokumentace pro stavební povolení z roku 2007, 

 výkresová dokumentace stávajícího stavu, zaměření z roku 1976, 

 katastrální mapa,  

 ortofotomapa, 

 JDTM Zlínského kraje, 

 fotodokumentace, 

 SHP z roku 2006, 

 územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí. 

5.1.3 Průvodní zpráva 

1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

a) Poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce 

Zámek se nachází na stavební parcele č. 44 v katastrálním území Branky. Objekt leţí 

v zastavěné části obce, poblíţ místa, kde se ostře zakřivuje hlavní komunikace. Pozemek je 

v katastru evidován jako „zastavěná plocha a nádvoří“. 

b) Údaje vydané (schválené) územně plánovací dokumentací 

Podle územního plánu se jedná o stabilizované území, jehoţ funkce a uspořádání se 

nebude měnit. 

c) Moţnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
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Zámek je přístupný ze dvora, do kterého ústí sjezd z komunikace II/150. V areálu je 

navrţeno nové parkoviště. Objekt bude napojen stávající přípojkou na obecní vodovodní 

řad DN 100 z PVC. Jako vnější odběrné místo pro zásobování poţární vodou bude vyuţit 

hydrant umístěný na nádvoří. Odvod dešťových vod bude řešen stávajícími svody, které 

budou opraveny. Protoţe objekt nemá v současné době kanalizační přípojku, bude odvod 

splaškových vod řešen pomocí nové přípojky napojené na stávající řad. Zámek bude nově 

připojen i na obecní STL plynovod z PE DN 40. Přes přípojkovou skříň silnoproudu 

soustavy 3+NPE, stř. 50 Hz, 400/230V, TN-S je objekt napojen na elektrický proud.  

d) Poloha vůči záplavovému území 

Areál, ve kterém se zámek nachází, sice leţí v blízkosti potoka Loučka, ale ţádné 

záplavy zde nehrozí. Zámek tak není blízkostí potoka nijak ohroţen. [29] 

2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Účel uţívání stavby 

Zámek se stane po realizaci návrhu nového vyuţití multifunkčním centrem, ve kterém 

fungují tyto provozy: zámecká galerie, klubovna, wellness, masáţe, posilovna, kancelářské 

prostory se školícím střediskem, společenský sál a prostor pro rozvoj místních akčních 

skupin. Cílem bylo zachovat co nejvěrněji historizující podobu a funkci objektu společně s 

podporou rozvoje venkova v rámci nového vyuţití.  

b) Etapizace výstavby 

Etapizace se bude odvíjet od dostupnosti finančních prostředků. 

3. Orientační údaje o stavbě 

a) Základní údaje o kapacitě stavby 

Zastavěná plocha: 608,00 m
2
  

Obestavěný prostor: 9.728,00 m
3
 

Počet nadzemních podlaţí: 3 

Počet podzemních podlaţí: 1 (částečně podsklepeno) 

V 1.NP varianty č. 1 se nachází galerie, klubovna a wellness sluţby. V 2.NP je umístěn 

společenský sál s kapacitou 60 osob a kancelářské prostory. 

b) Předpokládané zahájení stavby 

Zahájení je odkázáno na získání potřebných financí pro obnovu. 
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5.1.4 Technická zpráva 

1. Popis stavby a zdůvodnění výběru  

Zámek je vystavěn v barokním slohu. Po mnoha přestavbách a dlouholetém neuţívání 

objekt v současné době chátrá. Vzhledem k tomu, ţe jde v tomto případě o KP, je 

architektonické a dispoziční řešení jednoznačně dáno. Viz předchozí kapitola č. 3.3. 

Vzhledem k tomu, ţe předmětem práce je studie, jejímţ cílem je návrh změny vyuţití 

stávajícího objektu, je pozemek předem určen. Podnět pro zadání s ţádostí o zpracování 

studie přišel od obce. 

2. Zásady urbanistického a architektonického řešení 

a) Architektonické řešení 

Objekt byl původně vystavěn v barokním slohu. Časem však v důsledku několika 

přestaveb, z nichţ k poslední, historizující, došlo v 80. letech 19. století, však bylo jeho 

architektonické řešení změněno. V roce 1997 byl objekt vyhlášen NKP. Z tohoto důvodu je 

architektonické ztvárnění v souladu se SHP a stanoviskem Odboru školství, kultury a 

sportu jednoznačně dáno.  

b) Dispoziční řešení 

Objekt má tři nadzemní podlaţí, z nichţ jedním je podkroví a je částečně podsklepen. 

V 1.PP jsou umístěny sklady. V 1.NP vede centrální vstup do vstupního vestibulu a 

následně do chodbového traktu s hlavním schodištěm. Z tohoto prostoru vede směrem 

na východ další chodba, z níţ je přístupná galerie, posilovna a šatna. Směrem na sever 

od schodiště vede vstup do další haly, která zpřístupňuje masáţe a wellness centrum se 

zázemím. V severním výběţku 1.NP zámku je umístěno hygienické zařízení.  

Ve 2.NP se ze schodišťového prostoru vchází do hlavní chodby, která směrem na jih 

zpřístupňuje společenský sál a kancelářské prostory. V severní části ze z chodby vchází 

do místnosti pro rozvoj místních skupin a dalších kancelářských prostor. Ve výběţku 

na severu je opět situováno hygienické zařízení. Z tohoto podlaţí je sekundárním 

schodištěm zpřístupněno 3. NP.  

Centrální část podkroví je obezděna. U hlavního průčelí se nachází jediná samostatná 

místnost. Kolem centrální obezdívky je po všech stranách půdní podstřešní prostor.    

3. Zásady stavebně-technického řešení 

a) Objekt zámku 
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Konstrukční řešení objektu vychází se stávajícího objektu, původně vystavěného 

v barokním slohu. Stávající objekt má smíšený konstrukční systém s mansardovou 

střechou. Vzhledem k několika desetiletím, bez uţívání, je objekt ve značně zchátralém 

stavu. Vzhledem k tomu, ţe je objekt NKP, musí být dodrţeny způsoby a tvary 

jednotlivých prvků a stavebních konstrukcí. 

b) Základové konstrukce 

Zůstávají původní, kamenné. 

c) Svislé konstrukce 

Vnitřní i vnější nosné zdi zůstávají stávající, kromě určitých povrchových úprav a 

parapetů oken u vstupu a nadpraţí oken ve 2.NP.  

d) Schodiště 

Hlavní schodiště vedoucí do 2.NP zůstává stávající tříramenné kamenné, 

bez stavebních úprav. Kamenné schodiště do 1.PP bude očištěno a v případě potřeby, 

budou provedeny opravy. Dřevěné schodiště do 3.NP opraveno a v případě zjištění 

nevratných poškození, bude nahrazeno novým se stejnými parametry.   

e) Vodorovné konstrukce 

Strop v 1.PP bude zachován, pouze s úpravou finálních vrstev. 

Klenbové stropy z cihel v 1.NP zůstanou zachovány, pouze s obnovou omítky, se 

zachováním štukových prvků a barevných odstínů. Kazetový strop v klubovně bude 

zachován v celém rozsahu. 

Ve 2.NP se dle SHP předpokládá kompletní demontáţ dřevěného trámového stropu a 

nahrazení novým stropem se stejným konstrukčním sloţením. 

Před realizací je nutno provést sondáţ stávajících konstrukcí a provést statické 

posouzení.  

f) Střešní konstrukce 

Z důvodu velmi špatného stavu, je nutná celková výměna stávající nosné střešní 

konstrukce. Původní tvar leţaté stolice s umístěním doplňujících prvků vazby bude 

zachován. Po výměně krovové soustavy bude na místo stávající plechové krytiny střešní 

konstrukce poloţena krytina z pálené tašky vzoru „Bobrovka“. 
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g) Výplně otvorů 

Veškeré okenní otvory budou vyrobeny jako přesné kopie stávajících, vč. kování. 

Konstrukce oken je dvojitá kastlová. Předpokládá se výroba kopií světlíků – dvojitě 

zasklených. 

h) Zemní práce 

Budou provedeny zemní práce v souvislosti s odvedením vlhkosti od objektu. Objekt 

bude obkopán v celém svém obvodu, pro uloţení potrubních rozvodů a drenáţního zásypu.  

4. Návrh řešení dopravy v klidu 

Stávající obsluţné komunikace a nově navrţené parkoviště budou napojeny přes 

společnou hlavní bránu na silnici II/150. Návrh vychází z normy ČSN 73 6110, která 

stanovuje minimální počet parkovacích míst. V docházkové vzdálenosti se nacházejí další 

parkovací místa, která je moţné vyuţívat. Je navrţeno 10 parkovacích stání. Výpočet viz 

příloha č. 4. 

5. Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Z hlediska stávajících norem, je objekt řazen jako „Změna stavby skupiny II. – změna 

s uplatněním specifických poţadavků poţární bezpečnosti“. 

Dle ČSN 73 0802 musí být zajištěn příjezd a přístup PO přístupovou komunikací, 

za kterou se povaţuje minimálně jednopruhová komunikace o šířce nejméně 3 m, coţ je 

splněno.  

Vnější odběr poţární vody je zajištěn z hydrantu situovaného přibliţně 20 m od objektu 

ve dvoře na potrubí DN 100. 

Evakuace osob je zajištěna 3 východy z objektu. 

Objekt je na základě ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a ČSN 73 0835 rozdělen do 5 

poţárních úseků (N 1.1 galerie, vestibul, klubovna, wellness, masáţe, šatna, posilovna, 

hygienické zařízení, N 2.1 společenský sál, N 2.2 kancelářské prostory, N 2.3 kancelářské 

prostory, schodiště do 3.NP, S I. Nechráněná úniková cesta – schodišťový prostor 

s přilehlými chodbami a hygienickým zařízením ve 2.NP. Podkrovní prostor je poţárně 

oddělen od prostor 2.NP. Maximální velikost poţárního úseku dána největším dovoleným 

rozměrem pro konstrukční systémem smíšený, tedy 56 x 38 m. [6] 
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6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Zpracování studie a budoucí stavební úpravy se řídí ustanoveními zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou a 

dalšími navazujícími vyhláškami. Především vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 

Na parkovišti je navrţeno 1 vyhrazené stání.  

Přístup do všech prostorů v přízemí a druhém nadzemním patře, bude bezbariérově 

řešen skrze hlavní a zároveň únikové schodiště pomocí šikmé zdvihací plošiny. Hygienické 

zařízení splňuje poţadavky 5. bodu 3. přílohy bezbariérové vyhlášky. 

7. Návrh řešení ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí 

Objekt není ohroţen povodněmi, neboť se nenachází v záplavovém území. Vzhledem 

k okolnímu terénu nehrozí ani sesuvy půdy, nebo poddolování. Stejně tak nehrozí objektu 

negativní vlivy od seizmicity, radonu, hluku, nebo agresivních spodních vod. 

8. Technické vybavení objektu 

Dešťová voda bude sváděna stávajícími svody, které projdou renovací. Splaškové vody 

budou svedeny do stávající kanalizace. V místě potřeby nových vnitřních rozvodů, budou 

tyto vedeny podlahou a přes co nejkratší dráţku ve zdivu zaústěny do zařizovacích 

předmětů. Nové svislé odpady budou vyuţívat svislé šachty odvětrání a komínových 

průduchů. Nová vnitřní kanalizace bude realizována z potrubí PP - HT. Leţatá kanalizace 

bude provedena z PVC. Svislé odpadní potrubí bude z důvodu odvětrávání vyvedeno nad 

střechu a osazeno ventilační hlavicí.  

Objekt bude napojen na stávající plynovodní obecní řad. Od hlavního uzávěru plynu 

umístěného ve skříni na SV od objektu povede připojení do kotelny v 1.PP, kde budou 

osazeny uzávěry přívodu. V objektu je navrţeno ústřední vytápění, které bude zajišťováno 

plynovým kotlem. Vlastní rozvody topné vody v objektu budou vedeny v podlaze 

s napojením na jednotlivá otopná tělesa. Jako topná tělesa jsou navrţeny deskové radiátory. 

Stupačky do 2.NP budou vedeny nevyuţívanými komínovými průduchy. Dle dohody 

s Odborem pro školství, kulturu a sport, bude v některých místech provedeno svislé vedení 

potrubí vytápění.  
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Stávající vodovodní přípojka je přivedena pod podlahu místnosti, kde bude 

po rekonstrukci klubovna. Z tohoto důvodu a z důvodu stáří a dlouhého nevyuţívání, bude 

přípojka zrušena. Z venkovního řadu bude přivedena nová přípojka do suterénu, kde bude 

ukončena hlavním uzávěrem s vodoměrnou soustavou DN 20. Odtud povede rozvod 

i k elektrickým ohřívačům vody, které budou dle spotřeby TUV rozmístěny v jednotlivých 

provozech. Do 2.NP bude voda přivedena stupačkami studené vody. Rozvod vody bude 

k výtokovým bateriím veden převáţně ve zdi, z části i podlahou. 

Napájení elektrickou energií ze soustavy 3+N+PE bude provedeno stávajícím vedením 

NN do elektroměrového rozvaděče umístěného na západní straně objektu. 

5.2 VARIANTA Č. 2 

5.2.1 Úvodní údaje 

Název akce: Návrh vyuţití budovy zámku v obci Branky 

Kraj: Zlínský 

Místo: Branky 

Katastrální území: Branky (541648) 

Parcela č.: 44 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro rozhodnutí o změně stavby 

Název a adresa zadavatele: obec Branky, 756 45, Branky č. p. 6 

Zpracovatel dokumentace: Michaela Pěluchová 

5.2.2 Výchozí podklady  

 část projektové dokumentace pro stavební povolení z roku 2007, 

 výkresová dokumentace stávajícího stavu, zaměření z roku 1976, 

 katastrální mapa  

 ortofotomapa 

 JDTM Zlínského kraje 

 fotodokumentace, 

 SHP z roku 2006, 

 územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí. 

5.2.3 Průvodní zpráva 

1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

Viz 5.1.3 bod 1. 
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2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Účel uţívání stavby 

Zámek se stane po realizaci návrhu nového vyuţití zdravotnickým obecním střediskem, 

ve kterém budou tyto provozy: praktický lékař, dentista, gynekologická ambulance, 

rehabilitace, posilovna, kancelářské prostory se školícím střediskem a společenský sál. 

Cílem bylo zachovat co nejvěrněji historizující podobu a v mezích moţností funkci objektu 

společně s podporou rozvoje sluţeb v rámci nového vyuţití.  

b) Etapizace výstavby 

Etapizace se bude odvíjet od dostupnosti finančních prostředků. 

3. Orientační údaje o stavbě 

a) Základní údaje o kapacitě stavby 

Zastavěná plocha: 608,00 m
2
  

Obestavěný prostor: 9.728,00 m
3
 

Počet nadzemních podlaţí: 3 

Počet podzemních podlaţí: 1 (částečně podsklepeno) 

V 1.NP varianty č. 2 se nachází portik, vstupní vestibul, čekárny k jednotlivým 

ordinacím, infekční místnost, ordinace praktického lékaře, gynekologická ambulance, 

ordinace zubního lékaře, rehabilitační místnost se skladem a hygienickým zařízením a 

hygienické zařízení pro veřejnost. V 2.NP je umístěn společenský sál s kapacitou 60 osob a 

kancelářské prostory. 

5.2.4 Technická zpráva 

1. Popis stavby a zdůvodnění výběru  

Viz 5.1.4 bod 1. 

2. Zásady urbanistického a architektonického řešení 

a) Architektonické řešení 

Viz 5.1.4 bod 2 a). 

b) Dispoziční řešení 

Objekt má tři nadzemní podlaţí, z nichţ jedním je podkroví a je částečně podsklepen. 

V 1.PP jsou umístěny sklady. V 1.NP vede centrální vstup do vstupního vestibulu a 

následně do chodbového traktu s hlavním schodištěm. Z tohoto prostoru vede směrem 

na východ další chodba, z níţ je přístupná ordinace gynekologické ambulance, čekárna, 
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sesterna a ordinace praktického lékaře. Směrem na sever od schodiště vede vstup do další 

haly, která zpřístupňuje rehabilitace, infekční místnost a čekárnu praktického lékaře 

V severním výběţku 1.NP zámku je umístěno hygienické zařízení.  

Ve 2.NP se ze schodišťového prostoru vchází do hlavní chodby, která směrem na jih 

zpřístupňuje společenský sál a kancelářské prostory. V severní části ze z chodby vchází 

do dalších kancelářských prostor. Ve výběţku na severu je opět situováno hygienické 

zařízení. Z tohoto podlaţí je sekundárním schodištěm zpřístupněno 3. NP.  

Centrální část podkroví je obezděna. U hlavního průčelí se nachází jediná samostatná 

místnost. Kolem centrální obezdívky je po všech stranách půdní podstřešní prostor.    

3. Zásady stavebně-technického řešení 

Viz 5.1.4 bod 3. 

5.3 Rozvojové předpoklady a limity navrhovaného řešení 

Obě varianty jsou zaloţeny na předpokladu rozvoje potenciálu NKP. Především tedy 

lze předpokládat rozvoj kulturního dědictví obce. Nabídka kancelářských prostor ve 2.NP 

pak souvisí s rozvojem podnikání. Jsou tak nastoleny podmínky pro vytváření nových 

vazeb s různými dalšími podnikatelskými subjekty, tím pádem rostou moţnosti 

ekonomického potenciálu objektu. V důsledku podnikatelského rozvoje lze předpokládat 

i určité rozšíření nabídky pracovních moţností. K rozvoji podnikání a pracovní nabídce 

přispívá návrh varianty č. 1 - wellness centrum, masáţe, galerie a recepce. V souvislosti 

s umístěním klubovny a místnosti pro rozvoj aktivit místních skupin v první variantě, lze 

předpokládat například i zvýšení úrovně volnočasových aktivit občanů. Druhá varianta 

přispívá spíše k rozšíření nabídky a zvýšení kvality zdravotnických sluţeb v obci. Je 

spojena s menší nabídkou pracovních míst, avšak více specializovaných.  

První varianta svým neinvazivním funkčním návrhem přispívá k rozvoji potenciálu 

samotné kulturní památky, na druhou stranu se nedokáţe věrněji přiblíţit původní 

historické rezidenční funkci objektu. To by mohlo být ve smyslu památkové péče chápáno 

v určitém smyslu jako limitující. Varianta č. 2 však počítá s  větším počtem stavebních 

úprav a návrh vyuţití je vzdálen původní funkci více, neţ v prvním případě. Podmínkou 

MZ při převodu objektu do obecního majetku bylo zdravotnické, nebo sociální vyuţití. 

Krajské zastupitelstvo však tuto alternativu s největší pravděpodobností nepodpoří. 

Moţnosti rozvoje podnikání jsou omezeny určitou odlehlostí samotné obce a nedostačující 
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koncentrací podnikatelských subjektů v blízkém okolí. Další příčinou niţšího zájmu 

o pronajímatelné prostory je sousední objekt, pro který zatím není známo vyuţití. Toto by 

v budoucnu s ohledem na provoz stavby mohlo být problémem.        

5.4 Cíle navrhovaného řešení 

Cílem bylo v první řadě přiblíţení se původnímu funkčnímu vyuţití. Obnovením sálu 

ve 2.NP a návrhem galerie v místnosti atraktivně situované u průčelí, bude dosaţeno 

opětovné reprezentativnosti sídla. Zároveň tak bude vyhověno poţadavku obce, která 

potřebuje nové shromaţďovací a kulturní prostory. Toto splňují obě navrhované varianty.  

Dalším cílem je podpora rozvoje venkova. Navrhované wellness prostory, masáţe a 

posilovna v první variantě přispívají k rozšíření nabídky sluţeb pro obyvatele a 

návštěvníky obce. Klubovna a centrum místních skupin přispívají k rozvoji svou podporou 

aktivit. Druhá varianta podporuje spíše rozšíření nabídky a zvýšení kvality sluţeb v obci.  

Pro realizaci navrhuji variantu č. 1. Počítá s méně stavebními zákroky, ctí tedy více 

hodnotu objektu a také tím pádem předpokládá niţší investiční náklady na rekonstrukci. 

V jejím případě nebude problém s podporou krajského zastupitelstva. Vhodným způsobem 

podporuje sluţby a aktivity v obci, čímţ vyhovuje dalšímu cíli obnovy. 

5.5 Orientační předpokládané náklady stavební části  

Předmětem ekonomického zhodnocení je varianta č. 1. Tato kapitola přiblíţí představu 

o potřebných investicích na obnovu. Při hodnocení jsem se řídila ukazateli průměrné 

orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku od ÚRS Praha, a. s. pro obory 801 – 833 

tříděných dle JKSO a Sborníků cen stavebních prací od RTS, a. s. Při určování poloţek 

jsem vycházela v případě zřízení celooborových instalací, konstrukcí 

apod. z procentuálních podílů oborů na stavební části, v případě demontáţí, výměn, či 

zřizování jednotlivých stavebních dílů jsem vycházela z cen agregovaných poloţek. Výše 

stanovených předpokládaných nákladů je pouze informativní, cena se bude z velké části 

odvíjet i od pracnosti v případě, ţe se budou pouţívat některé ze stávajících konstrukcí. 

Na cenu bude mít vliv i skutečnost, ţe je objekt kulturní památkou. 

Výchozí informace: 

1. Obestavěný prostor objektu:  . 

2. Konstrukčně materiálová charakteristika: 1 – zděná. 
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3. Orientační cena na  obestavěného prostoru 801 - 4:  . 

4. Celkové náklady:  .  

NÁZEV CENA [Kč] 

Izolace střechy 931 164,16 

Zdravotechnika – vnitřní kanalizace 605 256,70 

Zdravotechnika – vnitřní vodovod 558 698,50 

Zdravotechnika – plynovod 46 558,21 

Ústřední topení, kotelna 232 791,04 

Ústřední topení, rozvodné potrubí 605 256,70 

Ústřední topení, armatury 512 140,29 

Ústřední topení, vytápěcí tělesa 41 902,27 

Konstrukce tesařské 1 210 513,41 

Konstrukce truhlářské 2 141 677,57 

Konstrukce klempířské 1 210 513,41 

Dokončovací práce a obklady 1 396 746,24 

Dokončovací práce, nátěry 791 489,54 

Dokončovací práce, malby 139 674,62 

Střešní konstrukce 3 491 865,60 

Úprava podloţí 791 489,53 

Úpravy povrchů 3 631 540,22 

Lešení 590 679,00 

Přesun hmot HSV 1 350 188,03 

Izolace proti vodě 698 373,12 

Izolace tepelné 1 117 396,99 

NÁZEV MJ 
CENA ZA MJ 

[Kč] 
  

Zřízení otvorů ve zdivu m2 1 402,00 40 017,09 

Bourání příček m2 251,50 29 102,14 

Oprava trámového stropu m2 1 513,00 1 361 700,00 

Odstranění a zřízení nových dřevených 

podlah 
m2 1 268,00 44 215,16 

Odstranění a zřízení nových dlaţeb m2 1 939,00 220 406,13 

Výměna oken, oprava ostění kus 2 495,00 62 400,00 

Zřízení dveřního otvoru kus 7 105,00 7 105,00 

Výměna dveří kus 2 195,00 94 385,00 

Demontáţ a montáţ světlíku se zasklením m2 7 700,00 54 670,00 

CENA CELKEM BEZ DPH     24 009 915,67 

 

  



43 

 

5.6 Možné zdroje financování obnovy Zámku v Brankách 

V roce 1997, kdy byl objekt prohlášen za KP došlo k výměně střešních ţlabů a svodů, 

v následujícím roce proběhla obnova, která spočívala v opravě oken a oplocení. V roce 

2005 tehdejší starosta obce přesvědčil zastupitelstvo, aby nevyuţívaný objekt vzali 

do svého majetku. Zámek byl bezúplatně převeden na obec s podmínkou, ţe bude vyuţit 

pro vybudování domova důchodců (obecně zdravotnické, nebo sociální účely). K variantě 

DD v Brankách se však kraj vyjádřil odmítavě. V případě nesplnění podmínky by obec 

musela zaplatit smluvní pokutu cca 6 mil. korun. Podmínka trvá do roku 2015. 

V roce 2007 investovala obec cca 20 000 Kč do opravy světlíku ve střeše. V roce 2009 

byla sejmuta původní věţička a nahradila ji replika krytá térovým papírem. Na tuto opravu 

získala obec dotaci od MK a část hradila obec z vlastních zdrojů. O rok později byla 

provizorní krytina nahrazena měděnou krytinou a přibyla korouhev, přispěl Zlínský kraj 

i obec. V letošním roce je plánována obnova dešťové kanalizace a výměna starých okapů a 

svodů za přibliţně 180 000 Kč. [viz příloha č. 5] 

Jediným schůdným řešením financování obnovy do budoucna, je etapizace stavebních 

činností. Nejdříve by měly přijít na řadu procesy zabraňující další degradaci materiálu a 

konstrukcí. Souhlasím se současným postupem zastupitelstva, které schvaluje postupné 

udrţovací úpravy financované z obecního rozpočtu.  

Dalším krokem by měla být ţádost do Havarijního programu, který je zaměřen 

na financování opravy střech. Ten bohuţel, stejně jako další programy poţaduje určitou 

finanční spoluúčast ţadatele. V tomto případě by obci mohl pomoci s krytím nákladů Fond 

kultury Zlínského kraje, nebo také program Podpory obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. V posledním případě jsou finance 

rozdělovány přímo na městském úřadě Valašského Meziříčí, je tedy šance, ţe se zámku 

jisté podpory dostane.  

Velkou finanční pomocí by pak mohly být NFF. Od letošního roku je plánován větší 

přísun financí do doposud opomíjených regionů unie. Fond si neklade ţádné podmínky 

ohledně funkce. Podporuje většinou právě ty projekty, které nenachází oporu 

ve strukturálních fondech EU, nebo pro které není dostatek financí z programů MK ČR.  

Vzhledem k lokálnímu významu památky a navrţenému vyuţití, které také nedosáhne 

nadregionálních měřítek, nebude moţné uvaţovat o dotování Programem záchrany 
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architektonického dědictví. V rámci fondů EU se nabízí ještě jedna moţnost – Regionální 

operační program NUTS II Střední Morava. Programové období je sice od roku 2007 

do roku 2013, avšak předpokládá se, ţe bude fungovat ještě další dva roky. Ţádost by se 

musela zaměřit na osu Integrovaného rozvoje a obnovy regionu, který podporuje i obnovu 

a rekonstrukci stávajících objektů, vzdělávací, sociální a zájmovou infrastrukturu. Navrhuji 

následující postup: 

- oprava svodů a okapů, 

- výměna krovů a střešní krytiny, 

- úprava podloţí proti vzlínající vlhkosti, 

- odstranění rušících konstrukcí, stavební úprava dispozice, 

- demontáţ a výměna všech výplní otvorů, 

- instalace technického vybavení, 

- rozvody, 

- rekonstrukce podlah a trámových stropů, 

- úprava povrchů, nátěry, malby, 

- realizace parkoviště, 

- splnění podmínek pro bezbariérovost, 

- dokončovací práce. 
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6. ZÁVĚR 

Jak z práce vyplývá, problematika obnovy kulturní památky je velice sloţitý proces. 

Musíme brát v potaz mnoho faktorů. Úřednický aparát a zastaralý památkový zákon činí 

vše ještě sloţitějším. 

V případě zámku v Brankách se sešlo pro rekonstrukci mnoho nepříznivých vlivů. 

Dlouhodobé nevyuţívání objektu, jeţ vedlo k jeho chátrání. Rozlehlost stavby, převyšující 

moţnosti tak malé obce, ale na druhou stranu nedosahující nadregionálního významu. 

Poslední stavební zásahy, které znehodnocují kulturně-historickou hodnotu. Změna 

původního urbanistického členění obce, která staví objekt do pozadí. V neposlední řadě 

necitelná okolní zástavba, která odebírá význam hlavnímu průčelí zámku. Těţko říci, který 

z těchto faktorů způsobuje větší škody.  

Z hlediska financování, je zámek nevhodný pro běţné investory. Náklady na obnovu 

jsou vysoké a lokalita je odlehlá, nelukrativní. Investor, který by si vybral tento objekt, by 

musel mít jednoznačně velice kladný vztah k památkám. Řešením by bylo, kdyby se 

zámek stal sídlem sousední firmy, avšak ta neprojevila nikdy zájem, podobný vývoj proto 

nelze předpokládat. Správní budova naproti zámku je velkou překáţkou pro budoucího 

investora z důvodu neznámého budoucího vyuţití. Pokud by nevlastnil oba objekty stejný 

majitel, mohlo by docházet ke konfliktům, týkajících se provozu, nebo například hluku. 

Jediným řešením, z mého pohledu, je ponechat objekt v obecním vlastnictví. Obec jej 

takto můţe určitou dobu spravovat a postupem času vyuţít pro vlastní účely. Například pro 

pořádání kulturních akcí v sále, vyuţít zámek pro rozvoj a podporu zájmových aktivit, 

rozšířit a zkvalitnit nabídky sluţeb.  Z těchto důvodů navrhuji variantu č. 1 – Multifunkční 

centrum, která má potenciál obstát ve všech bodech a zároveň splňuje podmínku obce na 

vytvoření společenských prostor. Pro pozdvihnutí cestovního ruchu v obci by bylo vhodné 

vyuţít reprezentativní místnosti u průčelí v přízemí pro otevření zámecké galerie, která by 

vyzdvihávala význam objektu a obce. Zároveň by se obec mohla zasadit o podporu rozvoje 

podnikání v regionu tím, ţe by vyuţila stávajících prostor ve druhém nadzemním patře 

jako projekčních kanceláří, či prostor pro začínající podnikatele z blízkého okolí.  

Zároveň by si tak obec mohla pomoct s pokrytím nákladů na provoz objektu. Jedinou 

moţností, jak získat finance, je etapizace stavebních úprav. Ty by nejprve zajistily stávající 

stav a posléze přeměnily zámek v reprezentativní multifunkční obecní zařízení.  
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Příloha č. 1 – Ortofotomapa řešeného objektu 

   

 



 

 

Příloha č. 2 – Katastrální mapa 



 

 

Příloha č. 3 – Fotodokumentace řešeného objektu 

 

 

Fotografie č. 1: Průčelí zámku 

 

Fotografie č. 2: Zámek a správní budova, pohled ze dvora 



 

 

 

 

 

Fotografie č. 3: Zahradní průčelí 

 

Fotografie: Přístavba, pohled severovýchodní 



 

 

 

Fotografie č. 5: Zámecký park 

 

Fotografie č. 6: Sousedící kartonáţní firma 

  



 

 

Příloha č. 4: Výpočet potřeby parkovacích míst 

Výpočet je proveden pro navrhovanou variantu č. 1 – Multifunkční centrum. Jedná se o 

historické centrum obce, kde jsou podmínky pro zřizování nových stání obtíţné, 

obsluţnost je dobrá (autobusová zastávka se nachází pouhých 120 m od objektu) a objekt 

má funkci lokální – tedy je vyuţíván především obyvateli obce. Tento výpočet je tedy 

pouţit v přiměřené míře, pro odhad nároků na počet odstavných a parkovacích stání, na 

základě navrţené funkce, v ploše, u níţ se předpokládá změna účelu. Vzorce, výpočty a 

tabulky vycházejí z ČSN 73 6110.  

 

Celkový počet stání:  

N…celkový počet stání 

…základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel  

…základní počet parkovacích stání 

…součinitel vlivu stupně automobilizace 

…součinitel redukce počtu stání 

Galerie: 33,55  1  

Sál: 115,43  14 

Projekční kanceláře, malá návštěvnost: 104,34  2 

Sluţby: 2  1 

 

 

 

NÁVRH: 10 stání 

Z toho 1 vyhrazené stání pro vozidla zdravotně postižených osob. [20] 



 

 

Příloha č. 5: Elektronická komunikace 

 

 

Od: Obec Branky <oubranky@vm.inext.cz>  

Předmět: RE: Zámek - investice 
Datum: 20.4. 2011, 16:41 - před 7 dny  

Dobrý den, 

 v roce 2007 bylo investováno cca 20 000 Kč do opravy světlíku ve střeše - 

byly doplněny chybějící skleněné tabulky, vyměněny popraskané a silikonem 

utěsněny spáry kolem nich - vše proběhlo za pomoci horolezecké techniky. 

Fakturu uhradila obec. 

  V roce 2009 byla sejmuta původní věţička, místo ní byla zhotovena replika, 

ta byla zpět vyzvednuta na původní místo - jednalo se převáţně o tesařské 

práce, jako krytina byl pouţit térový papír. Obec získala dotaci od 

ministerstva kultury ve výši 425 000 Kč, z obecního bylo zaplaceno 55 825 

korun. V roce 2010 byla strţena provizorní krytina, místo ní byla střecha pokryta 

mědí a přibyla korouhev s letopočtem 2010. Investice 556 732 Kč byla 

zafinancována takto: 210 000 Kč - Zlínský kraj, 345 040 Kč Obec Branky. 

  V letošním roce bude výhradně z obecního rozpočtu zaplaceno cca 180 000 Kč 

za výměnu starých okapů a svodů a obnovení dešťové kanalizace. 

   Od nadací jsme na zámek nedostali nic, dary jsme nedostali také ţádné. 

Pokud byste věděla o nějaké nadaci, která přispívá na obnovu památek, dejte 

mi, prosím, vědět. Jednání s min. zdravotnictví o zmírnění podmínek v současné době 

neprobíhají, nové obecní zastupitelstvo má v plánu budovu zámku ponechat v 

obecních rukou a pokračovat v postupných opravách.  

Pokud byste potřebovala vědět něco dalšího, můţete se kdykoli připomenout. 

S pozdravem  

František Svoboda  

 

-----Original Message----- 

From: peluchova.m@seznam.cz [mailto:peluchova.m@seznam.cz]  

Sent: Tuesday, April 19, 2011 1:11 AM 

To: Obec Branky 

Subject: Re: Zámek 

 

Dobrý den,  

ráda bych se informovala přesněji ohledně financování stavebních úprav, ke 

kterým došlo na zámku od r. 2005. Odkud byly finance na opravy dosud čerpány  

(arkýř, kopule, měděné pobití, skleněné tabulky)? 

Dostalo se obci kromě financí z veřejného rozpočtu (předpokladám) na obnovu 

zámku nějaké jiné podpory? Z nějaké nadace, nebo nějaký dar?  

Ještě bych se ráda znovu zeptala, povedlo se tedy změnit rok uplynutí 

podmínky (2015), nebo pro zámek platí stále stejně? Popřípadě, jak pokračují 

jednání? 

Předem děkuji za odpověď. 

S pozdravem 

M. Pěluchová 


