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Krátce k historii zámku

• Renesanční zámek stojí na místě původního hradu. V 16. století ho 

přestavěli páni z Lipé. Svůj rukopis zde zanechal italský stavitel 

Leonardo Garo de Bisono. Rod Liechtensteinů je s Moravským 

Krumlovem spjat od roku 1624.

• Posledními majiteli zámku byli Kinští. Po druhé světové válce bylo 

město Moravský Krumlov vybombardováno Rudou armádou, zámek 

jak zázrakem přežil. Přesunuly se sem úřady a později také odborné 

učiliště.



Moravský Krumlov zachránil zámek

• V roce 1992 za symbolickou jednu korunu dostala zámek akciová 

společnost Zámek, která objekt podrobila stavebně historickému 

průzkumu. Ten však nedokončila a ze zámku s půjčkami od bank 

odešla. 

• V roce 2004 koupila zámek v dražbě společnost Incheba Praha. Budovy 

chátraly.

• V roce 2016 se podařilo městu získat zámek do svého vlastnictví. 

• Září 2019 začíná rekonstrukce jižního křídla a zámecké věže.



Příprava v roce 2017



Naše cesta k rekonstrukci zámku
- Architektonická studie zpracovaná architektem Zdeňkem Fránkem (potřebovali jsem znát 

předpokládané náklady).

- Čekali jsme (a hledali) dotační titul.

- Listopad 2016 – byla vybrána společnost Renards dotační, s.r.o. na podání žádosti o dotaci a 
zajištění realizačního managementu včetně zpracování Studie proveditelnosti.

- 14. 3 .2017 jsme podali žádost o dotaci do systému, následoval proces kontroly a doplňování 
žádosti.

- 13. 12. 2017 vyhlašujeme výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na provedení 
stavby – vítězem je Atelier 99, v únoru 2018 startuje projektování, 29. 6. 2018 přebíráme 
projektovou dokumentaci.

- V březnu 2018 – vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 99, 87 mil. Kč



Poklepání základního
kamene, léto 2019



Rekonstrukce trvala 2 roky

• Výběr zhotovitele (= firma, která zámek opraví) - výběr prováděla firma RPA  (Regionální 
poradenská agentura), vypsání zadávacího řízení na zhotovitele 1. 11. 2018, rozhodnutí o výběru  
19.6. 2019.

• Město Moravský Krumlov podepisuje smlouvu se zhotovitelem ARCHATT PAMÁTKY se 
společníkem OSP MORAVSKÝ KRUMLOV dne 25.7. 2019.

• Předáváme staveniště 3. 9. 2019.

• Dne 20. 12. 2021 přebíráme rekonstruovanou věž a jižní křídlo zámku.

• Jaro 2022 vybíráme mobiliář do budoucího Informačního centra a výstavních prostor.

• Jaro 2022 intenzivní spolupráce s Národním památkovým ústavem – zápůjčky původního 
historického mobiliáře, vybavení šlechtických komnat.















Projektant míní, realita mění

• Statika zámecké věže byla v horším stavu než byly odhady – po odstranění omítek byly zjištěny 
závažné poruchy, trhliny šířky až několik centimetrů, kaverny ve zdivu. Proto musel být navržen 
nový postup statického zajištění 2. a 3. NP věže. Trhliny byly vyplněny materiálem dostatečné 
pevnosti a přilnavosti, bylo použito velké množství kotev pro spojení zdi,  provedeno staženi 
zdiva věže – zde došlo k prvnímu velkému navýšení ceny oproti původnímu plánu.

• Archeologické nálezy na nádvoří – musela být nově navržena trasa kanalizace oproti projektu, 
aby nedošlo k poškození nálezů – došlo k navýšení ceny oproti původnímu plánu.

• Objev „vlčí jámy“ – jsme se rozhodli prezentovat. Muselo však být přepracováno požárně 
bezpečnostní řešení z důvodu nemožnosti využití zadního vstupu.  Úpravami vznikly další 
vícepráce. 







Zámek jsme otevřeli pro veřejnost 
v červenci 2022





Výstavní prostory pro Slovanskou epopej  
připraveny v roce 2020

- 2019: podali jsme žádost o dotaci na Ministerstvo kultury (Podpora a reprodukce majetku 
regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností)

- Leden 2020: obdrželi jsme oznámení o získání dotace ve výši 13 milionů.

- Únor 2020 – podali jsme žádost o navýšení finančních prostředků o 30 milionů na ministerstvo 
kultury. Žádosti bylo vyhověno a dotace byla navýšena na 43 milionů.

- Individuální dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: žádost podána v říjnu 2019 – získali jsme 10 
milionů.

- V prosinci 2019 od Nadace ČEZ příspěvek na osvětlení 500 000 Kč.

- Květen 2020: vše připraveno pro návrat Slovanské epopeje.

- Připravili jsme výstavní prostory pro Slovanskou epopej včetně instalace technologií na 
zachování podmínek nutných pro expozici díla. Převoz Slovanské epopeje na zámek v červenci 
2021.





Finance

• Rekonstrukce jižního křídla a věže 159,7 mil. Kč 

vč. DPH.

• Úprava výstavních prostor pro Epopej  57 mil. 

Kč vč. DPH.



Další plány se zámkem

• Ministerstvo kultury připravuje nové nařízení vlády o prohlášení areálu zámku 

Moravský Krumlov za národní kulturní památku.

• Listopadové Zastupitelstvo Moravského Krumlova bude schvalovat zadávací 

dokumentaci na výběr zpracovatele projektových dokumentací pro stavební 

povolení a provedení stavby na západní křídlo, severní křídlo a přilehlý přístavek, 

aby došlo k funkčnímu propojení celého zámku, součástí prací bude vybudování 

výtahu v západním křídle, který umožní přístup imobilním návštěvníkům.

• Budeme usilovat o dotaci z IROP.



Děkuji za pozornost.


