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Zámek i továrna na vagóny – nevyužívané objekty v našem kraji ožívají 
 

Moravskoslezský kraj je regionem, ve kterém se nachází řada opuštěných průmyslových i jiných 

areálů, takzvaných brownfieldů. Jsou to bývalé továrny, šachty, zemědělské objekty, ale třeba také 

věznice nebo zámek. Aby se našlo jejich nové využití, o to se snaží krajská Agentura pro regionální 

rozvoj. 

Kromě pomoci při získávání financí na obnovu těchto areálů se krajská agentura dlouhodobě snaží 

seznamovat odbornou veřejnost a také vlastníky nevyužívaných lokalit s dobrými příklady jejich 

regenerace a nového využití. Proto již několik let pořádá odborné exkurze na tyto lokality, tzv. 

Brownfield tripy. Letošní exkurze proběhla 17. září a směřovala do dvou naprosto odlišných lokalit.  

Tou první byl areál bývalé vagónky ve Studénce, kde účastníci exkurze navštívili jak část, kde 

v současné době pokračuje výroba součástek kolejových vozidel společnosti MSV Metal, a.s., tak i 

část druhou, která je využívaná jen částečně a její majitel, společnost AK 1324 s.r.o. plánuje její 

revitalizaci a nové využití. „Chceme z areálu vybudovat průmyslovou zónu a využít blízkost jak letiště 

v Mošnově, tak dálnice D1“, uvedl jeden z majitelů areálu pan Karel Chvostek.  

Úplně jiným příkladem byla návštěva zámku ve Fulneku. Zámek má pestrou historii, na začátku 20. 

století patřil například belgickému princi Filipovi a jeho dcerám. Za 2. světové války na něm byl zřízen 

úřad pro poněmčení Sudet a sídlila zde i přesídlovací komise SS. Poté byl zámek dlouhodobě 

opuštěn a chátral, stal se i objektem zájmu nenechavců. V současné době provádí jeho nový majitel 

nákladnou rekonstrukci s cílem vybudování ubytovacích kapacit a navrácení této cenné památky a 

dominanty města zpět k životu. „Kromě malých příspěvků od Moravskoslezského kraje v rámci 

Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí a města Fulnek z 

Programu regenerace památkových rezervací a zón jsou všechny práce realizovány bez dotace 

z Evropských fondů, takže je provádíme postupně z vlastních zdrojů“, doplnil majitel zámku pan 

Teodor Reinhold. I účastníci exkurze ocenili entuziasmus a odhodlání, se kterým majitel zámku 

rekonstrukci provádí. Město Fulnek má navíc v úmyslu získat do svého vlastnictví okolní zalesněné 

plochy a vybudovat zde lesopark, aby vznikl ucelený areál, který bude ozdobou nejen města, ale 

celého kraje. 

Exkurze se letos zúčastnilo celkem 50 zájemců o tuto problematiku z našeho, Jihomoravského 

a Ústeckého kraje. 
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