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o spolku prázdné domy
Jsme přesvědčeni, že postavený dům nemá být prázdný. 

Dlouhodobě prázdný dům představuje pro svou lokalitu potíže, přitahuje 
negativní sociální jevy a snižuje hodnotu okolních nemovitostí. Zastavují 
se nové a nové plochy, přitom v centrech měst čekají na své využití 
prázdné nemovitosti. Nikdo netuší, kolik chátrajících nemovitostí se ve 
městech nachází, protože žádná databáze nevyužívaných objektů 
dosud neexistovala. Proto:

Zaznamenáváme: Vytváříme databázi prázdných a chátrajících 
domů, plníme archiv fotografií, historií, příběhů a lokalizací domů, jenž 
možná brzy zmizí napořád.

Hledáme příčiny: Vždy hledáme příčinu stavu domu, snažíme se 
komunikovat s vlastníky a upozorňovat je na nezabezpečené objekty. 
Bojujeme proti účelovému chátrání budov, upozorňujeme na zdlouhavé 
soudní spory.

Motivujeme: Zveřejňujeme případy, kdy se podaří chátrající dům 
zachránit skupinou obyčejných lidí nebo i zapáleným jednotlivcem. 
Chceme upozorňovat na tyto spolky, propojovat je a motivovat další 
k podobným aktivitám.

Ovlivňujeme: Učíme všímat si svého okolí, zajímat se o historii objektů, 
aby si lidé více vážili zajímavých objektů a starali se o jejich osud.

Jak nám můžete pomoci?  Přidávejte objekty do databáze! Máte 
k objektu další informace nebo dobové/současné fotografie? Podělte 
se o ně s ostatními. Utvořme společně online archiv zajímavých objektů, 
které možná už brzy zmizí. Zajímejte se o osud staveb ve vašem okolí.

o konferenci
Konference prázdné domy jako příležitost se letos koná poprvé. Naším 
cílem je propojit všechny nadšence a příznice prázdných domů a to jak 
z řad těch, kteří již nějakou památku zachraňují, ale třeba i o podobné 
činnosti zatím přemýšlejí. Na druhé straně přinášíme i zástupce z řad 
státu a investorů, kteří mají k této problematice co říct. Doufáme, že si 
to s námi užijete a načerpáte spoustu informací, zkušeností i inspirace.

Program
9.00 – Zápis účastníků, zahájení konference
9.30 – I. blok (UZSVM, Zámek Stvolínky, SŽDC) 

10.50 – II. blok (PSN, Fabrika Temný důl, Dům Radost)

12.00 – oběd
12.30 – III. blok (Jablečné lázně,  hrad Hartenberg, zámek Martinice)

14.00 – Závěrečná debata a závěr
15.00 - vystoupení kapely Kachniště v roští 



Záchrana hradu Hartenberg, Martina Vavrínová 
Hrad Hartenberg patří mezi desítku nejstarší hradů v Čechách.  Mnohokrát byl pleněn, dobýván a  posléze opravován.  Během 17. -19. století se postupně 
měnil na pohodlnější zámecký objekt. Život zde pulsoval do roku 1945, než došlo k vysídlení původního obyvatelstva a poslední šlechtické majitelky. 
K panství náležely velkostatky, pivovar mlýny, sýpka, park a další. Rok 1945 přinesl znárodnění a rozsáhlé rozkrádání. Následovala destrukce hradu 
i přilehlých objektů díky působení státních statků a nezájmu příslušných organizací. V osmdesátých letech proběhly dobrovolnické pokusy Brontosaurus 
o záchranu objektu. Toto úsilí bylo zcela zmařeno úmyslnými požáry v roce 1985. Z objektu zbylo pouze torzo.  V roce 1997 získal zříceninu hradu soukromý 
majitel, který se za pomoci dobrovolníků z celého světa a stavební huti Hartenberg pokouší o záchranu této cenné památky na Sokolovsku. V roce 2016 
získaly záchranné práce na hradě cenu NPÚ - Patrimonium pro futuro.

ÚZSVM, Ing. Radek Lezatka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zastupuje stát v majetkoprávních sporech, optimalizuje umístění státních úřadů a hospodaří 
s vybraným státním majetkem. Konference prázdné domy je pro ÚZSVM příležitostí jak veřejnosti představit náročnou práci úřadu a ukázat na kroky, 
které je třeba při nakládání se státním majetkem nezbytně udělat. ÚZSVM v posledních letech výrazně změnil způsob hospodaření se státním majetkem 
a eliminuje tak případy prázdných budov. ÚZSVM často přebírá nemovitosti ve velmi špatném stavu, přesto dokáže pro většinu z nich nalézt transparentně 
nového majitele prostřednictvím webu www.nabidkamajetku.cz. Zájmem ÚZSVM je efektivně nakládat se státním majetkem.

Prázdné domy podél zeleznicních tratí, Ing. Pavel Paidar
Jakkoliv symbolem železnice jsou především vlaky a koleje, nelze si ji představit ani bez budov. Již od příchodu prvních tratí do Českých zemí rostly 
podél kolejí výpravní budovy, skladiště, vodárny, remízy, vechtry, nocležny, dílny, kůlny, záchodky, přístřešky a další domy. Některé velmi skromné, ale 
zejména v centrech měst vyrostly i reprezentativní objekty, projektované předními architekty. Železnice se za dvě staletí provozu proměnila. Kde dříve 
na stanici pracovaly desítky úředníků a dělníků, zastane dnes práci jeden pracovník. Stanice osiřely, budovy ztratily využití. Všechny drážní budovy jistě 
nemá smysl ponechávat, ale snahou SŽDC jakožto provozovatele dráhy je nalézt novou funkci v 21. století alespoň pro část z nich. Vždyť jsme si zvykli, že 
spoluvytvářejí naše města, naši krajinu, jsou součástí naší minulosti.

PSN, Sebastian Herman
Společnost PSN s.r.o. působí na trhu s nemovitostmi již od roku 1991. Naším cílem je probouzet domy k životu, proto investujeme do nákupu a následného 
rozvoje nemovitostí. Revitalizujeme bytové domy a přilehlé prostory, pronajímáme kanceláře a vlastníme také několik zajímavých měšťanských domů 
v Praze. Do našeho portfolia patří i jedna z nejikoničtějších budov České republiky, Tančící dům, který jsme podle původního záměru Václava Havla, 
opět zpřístupnili pro širokou veřejnost. Českému trhu na poli nemovitostí tak přinášíme nejen úžasné rezidenční bydlení a obnovu domů, ale i zájem 
o komunitní a kulturní vyžití. Velmi nás proto těší pozvání na konferenci Prázdné domy jako příležitost, kde vám představíme naši práci s novými akvizicemi 
a náš pohled na rozvoj nemovitostí zejména v Praze.

Recnici



DuM RADOST, Martin Louda
Funkcionalistickou dominantu Žižkova, dvaapadesát metrů vysoký dům Radost, zná většina obyvatel jako Dům odborový svazů. V posledních dekádách 
řady nájemců výrazně prořídly a život v budově stagnoval. V rukách nových majitelů dům prochází oživením a úpravami vybraných prostor dostává 
novou kulturní i společenskou náplň. „Architektonicky zajímavé a památkově chráněné budovy z počátku 20. století dnes často neplní účel, pro který 
byly postaveny, a nejsou schopny reflektovat změny v potřebách lidí. Jsou v kondici, která vyžaduje odbornou pozornost. Moderní, ale současně staré 
budovy mají potenciál pro kvalitní konverzi, a nás zajímá, jak budova může fungovat a být plnohodnotnou součástí města,“ objasňuje Martin Louda, 
spolumajitel domu. Martin se věnuje developementu v Česku a na Slovensku od roku 2005. Jako spolumajitel domu Radost iniciuje jeho oživení a věnuje 
se vlastním developerským projektům pod společností Marlo Development, kterou založil před šesti lety.

Zámek Stvolínky, Ing. Pavlína Istoková
Zámek je ve vlastnictví obce, na začátku 20. století byl letním sídlem litoměřických biskupů, po 2. sv. válce nezažíval smutné období a v 70. letech se 
dočkal poslední ne příliš šťastné rekonstrukce. Po roce 1989 zůstal opuštěn, chátral a čekalo se na vyjasnění majetkových poměrů, které se vyřešily až 
v roce 2012. Od té doby se zámek probouzí k životu. Na zámku ve spolupráci s odborníky z NPÚ probíhají rekonstrukce financované z vlastních prostředků 
obce, i za pomoci grantů. I přes nejrůznější nesnáze jsme dokázali zámek několikrát zpřístupnit na den otevřených dveří a na několik individuálních 
prohlídek s výkladem. Na dnech otevřených dveří zajišťujeme kulturní program, a to především ve spolupráci s p. Jiřím Bartošem Šturcem. S jeho pomocí 
jsme realizovali několik adventních koncertů, strašidelných prohlídek a dokonce zde zazněla i Mozartova opera Zaide.

Jablecné lázne, Anna Strnadová & Pavlína Veresová
Příběh o skupince nadšenců, která se snaží zachránit jeden architektonický poklad Jablonce nad Nisou. Secesní budova lázní byla postavena v letech 
1908-1910 Emilianem Herbigem podle projektu architekta Roberta Hemmricha a je hodnotnou ukázkou severočeského fenoménu halových lázní. Budova 
lázní je zavřená od poloviny 90. let minulého století. Město si v minulosti nechalo vytvořit studii, co by v lázních mohlo být. Studie počítala s jejich 
přestavěním na knihovnu. Město ale nezískalo dotaci a od návrhu tak ustoupilo. V roce 2015 se dohodl spolek ArtproProstor s městem a došlo k podpisu 
smlouvy o výpůjčce/pronájmu lázní. Spolek ArtproProstor se rozhodl budovu oživit a využívat jí v takovém stavu v jakém se po dvacetiletém chátrání 
nachází. Hlavní náplní spolku je probouzení objektu bývalých jabloneckých lázní skrze různé akce pro veřejnost. Anna a Pavlína nám povypráví nám 
o tom, co je a není možné udělat s velkým nadšením za málo peněz a hlavně jak moc je potřeba dobrá spolupráce s majitelem budovy.

Fabrika Temný Dul, Frantisek Jelínek
Jedním z mnoha zájmů Františka Jelínka je industriální architektura. Nemá rád její ničení a obzvláště totální destrukci. I proto přichází za iniciativu 
FABRIKA TEMNÝ DŮL – kulturní a vědecký spolek, která vznikla za účelem záchrany stejnojmenného industriálního objektu, Fabrika Temný Důl (dříve 
znám jako Dixova brusírna dřeva) v Krkonoších. Dochovaný areál je jedinečný svého druhu a asi jeden z posledních v Krkonoších. Navíc po desítkách 
let komunistické konfiskace a následného porevolučního chátrání je objekt od roku 2015 v soukromém vlastnictví s určitou nadějnou vizí do budoucna. 
Důkazem architektonické jedinečnosti je i to, že je areál od roku 1996 prohlášen kulturní památkou.

zámek martinice u dolních kralovic, Pavel Kure
Před cca 12 lety si Pavel Kuře se svojí ženou pořídili zdevastovanou ruinu památky, konkrétně zámek Martinice u Dolních Kralovic. Za těchto 12 let udělali 
na zámku spoustu práce. Nejedná se pouze záchranné prace, ale i organizují zde i velké množství akcí, které památku oživují. Na zámek se tedy můžete 
přijet podívat na různé výstavy, farmářské trhy, bleší trhy, divadlo, kino, srazy veteránů a další. Nejznámějším lákadlem zámku je slavné vetešnictví, které 
má širokou nabídku nejrůznějších předmětů od knih, přes nádobí. nábytek až po šperky a oblečení. Během podledních let se na zánku povedlo spoustu 
dobrého, ale i naopak. Proto se rozhodly na konferenci předat svoje dobré i špatné zkušenosti, které věří že pomohou všem účastníkům, kteří uvažují 
o wpořízení podobné  nemovitosti či jednu již vlastní. 


