
Obnova panského dvora v Jedovnicích

návrhy, inspirace, podklady k diskuzi



Přítěž, nebo 
příležitost?

• velký areál ve strategické poloze = spoustu příležitostí k jeho využití

• chybí ucelená koncepce s ohledem na širší okolí

2 VARIANTY:

1. Budovy zbouráme a pozemky rozprodáme:
o městys přijde o možnost přímo ovlivnit budoucí podobu a funkci
o areál nabídne vedle bydlení i komerční využití, z něhož bude těžit 

pouze developer
o vznikne velké sídliště = „prázdný“, neosobní prostor = převažující 

jedna funkce = hrozba do budoucna

2. Pozemky si necháme, opravíme a smysluplně využijeme pro nové 
i stávající obyvatele Jedovnic:
o možnost vybudovat moderní, ale zároveň architektonicky 

hodnotný prostor, který bude respektovat historii (dnes velmi 
důležité a ceněné!)

o nabízí se spolupráce s developerem
o kombinace funkcí – bydlení (včetně obecního/startovacího), 

obchody, služby, gastronomie, zábava, volnočasové aktivity, 
vzdělávání, kultura



1. Varianta – nová výstavba bytovek

• sídlištní charakter oblasti

• vhodné do velkých měst

• spíše zastaralé řešení

• jedna převažující funkce

✓ jednoduché řešení, minimum 
starostí (levné?)

ₓ nevratná ztráta historického 
objektu

ₓ ztráta multifunkčního prostoru 
pro občany

Ilustrační fotografie



2. Varianta – přestavba panského dvora

• respektuje charakter a historii 
místa

• hodí se do menších sídel

• moderní řešení, atraktivní pro 
investory

• multifunkční využití

✓ široká možnost dotací

✓ zachování obecního majetku

✓městys si může vybrat, jak naloží s 
prostorem (a v budoucnu to 
měnit dle potřeby)

ₓ náklady na vypracování projektu

Panský dvůr Veselí nad Moravou 



A co by tam 
tedy mělo
vzniknout?

BYTY

K PRODEJI I PRONÁJMU

ATRAKTIVNÍ MEZONETY

PARKOVÁNÍ

GARÁŽE A PARKOVACÍ 
STÁNÍ

VNITROBLOK

PARK, SOUKROMÍ 

KOMUNITNÍ VYUŽITÍ

PROSTORY PRO 
JEDOVNICKÉ 

SPOLKY

KLUBOVNA, ZKUŠEBNA, 
LEZECKÁ STĚNA, DÍLNY, 

ATELIÉR...

MUZEUM

STÁLÁ EXPOZICE
HISTORICKÝCH ARTEFAKTŮ 

JEDOVNICKA, 
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL, 

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA

PROSTORY K 
PODNIKÁNÍ

PRO MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY 
A FIRMY Z REGIONU

GASTRONOMIE

KAVÁRNA, BISTRO, 
VINÁRNA

SLUŽBY

SPECIALIZOVANÁ 
ORDINACE LÉKAŘE, 

OPTIKA, MINIŠKOLKA, 
DĚTSKÁ SKUPINA, JESLE

Nový panský 
dvůr



UVĚDOMUJEME SI, ŽE V 
PŘÍŠTÍCH LETECH V 
JEDOVNICÍCH VÝRAZNĚ 
PŘIBUDE OBYVATEL?

Bytové domy Jedovnice, Na Větřáku, zdroj: Allrisk reality & finance, a.s.



do práce budou 
jezdit do Brna

děti do škol a 
kroužků umístí v 

Brně

nakoupí si cestou z 
práce v Brně, 

Blansku

do kina, na večeři, 
posedět s přáteli 

vyrazí do Brna

o víkendu vyjedou 
pryč za větším 

vyžitím + únik před 
turisty 

Scénář č. 1: 
Do Jedovnic
se nastěhují
noví
obyvatelé, 
kteří



si spíše najdou 
práci v Jedovnicích 

(+ home office)

děti do školky, školy 
a kroužků umístí v 

Jedovnicích

nakoupí si v 
Jedovnicích, kde 

bude širší nabídka

do kina, na večeři, 
na kosmetiku 

půjdou v 
Jedovnicích

víkend stráví v 
Jedovnicích, 

protože bude co 
navštívit

své peníze utratí v 
Jedovnicích u 

místních 
živnostníků

Scénář č. 2: 
Do Jedovnic
se nastěhují
noví
obyvatelé, 
kteří



Pojďme se 
inspirovat...

Příklady projektů z ČR, kde byly objekty 
bývalých panských dvorů přestavěny a 
zrevitalizovány, získaly novou podobu a účel a 
znovu slouží místním i novým obyvatelům a 
návštěvníkům.



Byty Panský dvůr Bučovice (plánované dokončení 2022)

„Nadčasové místo pro život s odkazem k minulosti.“ 

PSH Invest, s.r.o., PS-estate, s.r.o.
https://bytypanskydvur.cz/#uvod

https://bytypanskydvur.cz/#uvod


Panský dvůr Telč (realizace 2015)

Centrum volnočasových aktivit, lezecká stěna pro děti, pivovar, kavárna...

Architekt Petr Hrůša, Ateliér Brno
http://www.hrusa-atelierbrno.cz/obcanske-
stavby/rekonstrukce-panskeho-dvora-v-
telci/

http://www.hrusa-atelierbrno.cz/obcanske-stavby/rekonstrukce-panskeho-dvora-v-telci/


Panský dvůr Kunovice (dokončení 2012)

Projekt města, které prostory nabídlo k pronájmu firmám působícím v regionu.
Míra podpory (dotace) činila 75 %.

Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský 
dvůr
https://www.pik-pd.cz/projekt-pansky-dvur

https://www.pik-pd.cz/projekt-pansky-dvur


Javornická palírna (realizace 2014-2016)

Podobná výchozí situace jako v Jedovnicích (špatný stav, nesourodé nalepené budovy vedle sebe). 
Byly zachovány pouze základní hmoty a konstrukce.

ADR, Petr Kolář, Aleš Lapka
https://www.archiweb.cz/b/javornicka-
palirna-rekonstrukce-vesnicke-hospodarske-
usedlosti-v-jiznich-cechach-a-prestavba-na-
maly-ovocny-lihovar-se-zazemim-
prodejnou-ubytovanim-a-ovocnym-sadem

https://www.archiweb.cz/b/javornicka-palirna-rekonstrukce-vesnicke-hospodarske-usedlosti-v-jiznich-cechach-a-prestavba-na-maly-ovocny-lihovar-se-zazemim-prodejnou-ubytovanim-a-ovocnym-sadem


Panský dvůr Jiříkovice (realizace od 2016)

Areál koupila obec s cílem jeho opravy a víceúčelového využití (sál, tělocvična, ordinace lékařů, 
cukrárna, tržiště...). Postupně jej opravuje s využitím dotací.

Panský dvůr Jiříkovice, vizualizace: Vilém 
Chroboczek
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/jiri
kovicky-pansky-dvur-ozije-byvala-pevnost-i-
lazaret-muze-slouzit-k-zabave-
20161104.html

https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/jirikovicky-pansky-dvur-ozije-byvala-pevnost-i-lazaret-muze-slouzit-k-zabave-20161104.html


Panský dvůr Veselí nad Moravou (dokončení 2012)

Původně hospodářský dvůr i se sýpkou. Dnes turistické infocentrum s expozicí řemesel, centrum 
společenských aktivit, galerie.
Iniciátorem proměny bylo město, částečně financováno z regionálních operačních programů.

Ateliér SEVERA,s.r.o.
https://www.veseli-nad-
moravou.cz/turisticke-centrum-veselska-
projekt-realizovany-za-financni-podpory-eu-
a-rop-jihovychod/d-586462/p1=77772

https://www.veseli-nad-moravou.cz/turisticke-centrum-veselska-projekt-realizovany-za-financni-podpory-eu-a-rop-jihovychod/d-586462/p1=77772


Panský dvůr Veselí nad Moravou (dokončení 2012)



Panský dvůr Veselí nad Moravou (dokončení 2012)



Lihovar Janovice (realizace od 2015)

Objekt obec vydražila, zakonzerovala a po nejnutnějších opravách využívá nádvoří k pořádání pouti a 
jarmarku, dále jako sklady a garáže.



Důkazy, že aktuální trend je tyto strategické a 
urbanisticky cenné objekty opravovat a dále 
využívat, nikoli demolovat a odprodávat 
developerům.

Obce o ně stojí natolik, že je zchátralé odkupují a 
postupně hledají možnosti financování oprav.

Jedovnice takový objekt vlastní.
Jak s ním naloží?



Co můžeme udělat jako obyvatelé Jedovnic?

• Přemýšlet o okolí našeho bydliště – co tam chceme nebo naopak 
nechceme mít? Jak to má vypadat, jakou to má mít funkci?

• Prezentovat naše představy, nápady a požadavky představitelům 
městyse, účastnit se zasedání a setkání pro veřejnost.

• Zajímat se o plánované projekty, vyžadovat k nim informace a 
možnost zapojit se do diskuze, případně o nich spolurozhodovat 
(např. v anketě).

• Požadovat moderní správu obce – otevřený přístup, komunikace s 
občany ze strany vedení obce, sdílení řešených problémů.



Návrhy k diskuzi

• Jaká je vize lokality „Kopce“ do budoucna? 
• možnost propojení se sokolským hřištěm, sportovním areálem kolem 

kulturního domu, promenádou podél rybníka...

• Jaké dopady bude mít prohloubení sídlištního charakteru „Kopce“?
• zahuštěný prostor (paneláky a bytovky s prostory kolem vyplněnými auty)

• Image Jedovnic – jak chceme, aby Jedovnice vnímali noví i současní 
občané a návštěvníci?

• Co chceme ukazovat turistům a hostům mimo letní sezónu? Můžeme 
jim nabízet více než jen rybník a singletraily?



Kontakt

Dominika Žáková

email: dominis.zak@gmail.com


