
AUTOMATICKÉ MLÝNY:
PARDUBICKÁ KULTURFABRIK



PŘEDSTAVENÍ ZÁMĚRU — BUDOUCNOST AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ

Objekt Winternitzových automatických mlýnů, jejichž autorem je Josef Gočár, patří mezi 
nejvýznamnější stavby moderní české architektury. Automatické mlýny nejsou 
jednou z mnoha kulturních technických památek. Jedná se o jedinečnou dominantu města 
a ikonu průmyslové architektury evropského měřítka, národní kulturní památku. Samy 
o sobě jsou značkou města, turistickým cílem – nevyžadují budování image místa. Areál 
mlýnů je součástí centra města, je lokalitou s velkým rozvojovým potenciálem.

Provoz v Automatických mlýnech byl ukončen na jaře 2013 a již v létě téhož roku zde 
proběhl multižánrový festival Automatické kulturní mlýny (květen ― červen, září ― říjen 
2013), který svou vysokou návštěvností, účastí dobrovolníků a řady místních neziskových 
organizací na přípravě festivalu potvrdil velký zájem veřejnosti a možnosti areálu stát 
se kulturním a komunitním centrem Pardubic.

Pokud se podaří získat areál do vlastnictví města, má území obrovský potenciál 
stát se velmi atraktivním veřejným prostorem, objektem s polyfunkčním využitím, 
které osloví více cílových skupin, zajistí život v areálu po celý den. Více funkcí v areálu 
znamená odolnost proti poklesu různých funkčních segmentů, zcela v duchu klasické 
portfoliové teorie známé z investičního bankovnictví. Větší pestrost funkcí může 
přispívat ke vzniku nových myšlenek a nápadů, ze kterých mohou vzniknout různé formy 
inovace. Prosperita města 21. století závisí na schopnostech jeho obyvatel, rozvoj 
kreativního a technického vzdělávání či řemeslných dovedností dětí podpoří udržitelný 
hospodářský rozvoj města. Vytvoření nejvhodnějšího mixu funkcí je otázkou 
diskuse v širokém plénu, diskuse s veřejností, potencionálními uživateli areálu, 
veřejnou správou, soukromou podnikatelskou sférou. Tato diskuse nad budoucností 
Automatických mlýnu v Pardubicích již začala. Diskusi nevyvolala veřejná správa, ale 
veřejnost sama.

Již od počátku jsou Automatické mlýny a jejich budoucnost 
zcela spontánně věcí veřejnou.
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zcela v duchu klasické portfoliové teorie známé z investičního bankovnictví. 
Větší pestrost funkcí může přispívat ke vzniku nových myšlenek a nápadů, ze 
kterých mohou vzniknout různé formy inovace. Prosperita města 21. století zá-
visí na schopnostech jeho obyvatel, rozvoj kreativního a technického vzdělává-
ní či řemeslných dovedností dětí podpoří udržitelný hospodářský rozvoj města.
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od počátku jsou Automatické mlýny a jejich budoucnost zcela spontánně věcí 
veřejnou.
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AUTOMATICKÉ MLÝNY — HISTORIE PROCESU

procházka do Automatických mlýnů, kterou pořádá sdružení Offcity 
v rámci celonárodních oslav Dne Architektury; akce s možností návštěvy mlýnů 
vzbudila až nečekaný ohlas, na Pernštýnském náměstí se sešlo téměř 400 
osob, z kapacitních důvodů byla prohlídka umožněna přibližně jen 50 lidem, 
pro dalších cca 150 návštěvníků byla zrealizována přednáška stavebního 
historika a člena Offcity Fratiška R. Václavíka o historii a současnosti areálu 
a stavby v Divadle 29

ukončení provozu mlýna

vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou 
diskusi nad budoucností Automatických mlýnů

Rada města Pardubic vyhlašuje areál Automatických mlýnů za objekt 
veřejného zájmu

zahájení multižánrového festivalu Automatické kulturní mlýny
(05—06/2013 a 09—10/2013)

prostory majitelem bezplatně zapůjčeny, festival iniciuje a realizuje Divadlo 29, 
na programu se podílí 14 dalších subjektů z Pardubic i mimo ně (převážně 
neziskové organizace z kulturní, vzdělávací, umělecké i sociální sféry)

na přípravách a organizačním zajištění festivalu se podílí skupina 
dobrovolníků čítající 38 osob, která na festivalu odpracovala celkem 
1450 hodin

rámci obou částí festivalu se odehrálo 15 divadelních představení, 6 tanečních 
a divadelních performancí, 12 koncertů, 6 výstav, 7 přednášek, 6 filmových 
projekcí, 1 konference a několik workshopů; tyto akce navštívilo téměř
4400 návštěvníků

v rámci festivalu se koná mezioborová diskuse think tank o budoucnosti
Automatických mlýnů za účasti odborníků (konverze a možné využití průmyslových 
budov s přesahem do problematiky pardubických Automatických mlýnů)

činnost koordinátora (architekt Ondřej Teplý z iniciativy Mlýny městu!), 
který vede participační proces při hledání využití památkově chráněného 
objektu Automatických mlýnů a přilehlého areálu; koordinátor byl touto 
činností pověřen městem Pardubice na dobu tří měsíců (06—09/2013)

dokumentarista Filip Remunda sleduje dění v Automatických mlýnech, jeho 
dokument Boží mlýny na prodej je poprvé veřejně uveden v říjnu 2013,
23. dubna 2014 je premiérově promítnut v České televizi

oficiální nabídka městu Pardubice od společnosti GoodMills 
Česko, a. s. na odkup areálu Automatických mlýnů za částku 
40 mil. Kč

bod „Automatické mlýny“ je poprvé oficiálně diskutován na zasedání 
Zastupitelstva města Pardubic; zastupitelstvo se vyjadřuje ke Zprávě 
koordinátora, o současném stavu a možnostech dalšího postupu ohledně 
využití Automatických mlýnů je Zastupitelstvu města Pardubic, kterou bere 
na vědomí, a odmítá nabídku společnosti Delloitte na zpracování studie 
využitelnosti

vznik pracovní skupiny s názvem Mlýny, schválené Radou města 
Pardubic, složené ze zástupců Divadla 29, iniciativy Mlýny městu!, 
občanského sdružení Offcity, Odboru hlavního architekta MmP, Odboru 
školství, kultury a sportu MmP a Odboru kanceláře primátora MmP

skupina Mlýny je pověřena zpracováním vize a strategie využití 
areálu Automatických mlýnů pro projekt „kultur fabrik“ (celosvětově 
používaný termín pro průmyslové objekty přetvořené na víceúčelové zóny, 
které nově získávají funkci veřejného prostoru s kulturním, společenským 
i komerčním využitím)

Zastupitelstvo města Pardubic bere na vědomí nabídku GoodMills 
Česko, a. s., pověřuje náměstky Františka Brendla a Michala Koláčka 
hledáním strategického partnera a definováním optimálního podílu 
města na procesu konverze areálu Automatických mlýnů na areál 
sloužící veřejnému zájmu
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činnost pracovní skupiny Mlýny, která sbírá data od široké veřejnosti 
a zpracovává jejich výsledky pro květnové zasedání Zastupitelstva 
města Pardubic

realizace dotazníkového šetření mezi zástupci pardubických 
neziskových a příspěvkových organizací; do šetření se zapojilo 
celkem 21 organizací (např. Východočeské muzeum, Komorní filharmonie, 
Péče pro duševní zdraví, ZUŠ Pardubice Polabiny, Univerzita Pardubice, 
Krajská knihovna, o. s. Město na kole, KC Pardubice a další); z šetření 
mimo jiné vyplynulo, že město by mělo usilovat o získání vlivu nad 
další budoucností mlýnů prostřednictvím jejich vlastnictví nebo 
partnerství s potenciálním vlastníkem; dotazovaní se zároveň shodli na 
tom, že si dokáží představit jednorázové i periodické fungovaní svých 
organizací v areálu Automatických mlýnů

realizace video rozhovorů se zástupci dotazovaných organizací

otevřený workshop pro obyvatele Pardubic „Automatické mlýny: Věc 
veřejná!“ pořádaný pracovní skupinou Mlýny; workshopu se zúčastnilo 
celkem 50 osob; veřejnost Automatické mlýny popsala jako krásné, 
hodnotné a výjimečné objekty, jež jsou nedílnou součástí centra 
města, veřejnost dále považuje za významný potenciál jejich polyfunkčního 
využití a vydefinovala celkem 38 aktivit, které by se v Automatických 
mlýnech daly provozovat; třetinu prioritních bodů získaly aktivity 
z oblasti kultury, třetinu aktivity z oblasti vzdělání, zbylou část 
pokrývaly aktivity z oblasti sportu, služeb a obchodu, bydlení či 
administrativy

Zasedání zastupitelstva města Pardubic, na němž pracovní skupina 
Mlýny zastupitelům prezentuje výsledky své práce shrnuté do 
dokumentu „Automatické mlýny: pardubická kultur fabrik“; součástí 
dokumentu jsou výstupy z dotazníkového šetření mezi pardubickými 
neziskovými a příspěvkovými organizacemi, výstupy z workshopu s veřejností, 
kapitola popisující vize Automatických mlýnů jako kultur fabrik, návrhy 
regulativů vypracované Odborem hlavního architekta a návrh postupu dalších 
činností spjatých s procesem odkupu a rekonverze Automatických mlýnů

předložený dokument vzalo Zastupitelstvo města Pardubic na vědomí

Automatické mlýny jsou v seznamu národních kulturních památek

pracovní skupina Mlýny pracuje na sběru a zpracování dalších dat pro 
zářijové zasedání Zastupitelstva města Pardubic (06—09/2014)

schůzka náměstka primátorky Františka Brendla a skupiny Mlýny se zástupci 
společnosti GoodMills Česko, a. s. v areálu Automatických mlýnů ―
― informativní schůzka

schůzka náměstka primátorky Františka Brendla se zástupci společnosti 
GoodMills Česko, a. s. v Praze – vyjasnění aktuální pozice města 
a společnosti GoodMills k prodeji areálu Automatických mlýnů

schůzka náměstka Brendla se zástupci společnosti GoodMills Česko, a. s. 
v Praze – jednání o ceně areálu Automatických mlýnů
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PROSTOROVÁ STUDIE

Pracovní skupina Mlýny, pověřená Radou města zpracováním vize „kulturfabrik“, v období 
prosinec 2013 – březen 2014 sbírala informace od veřejnosti: realizovala workshop na 
téma „Automatické mlýny: věc veřejná“, proběhlo dotazníkové šetření s představiteli 
21 pardubických organizací a subjektů, jakožto s potenciálními uživateli mlýnů, skupina 
definovala vlastní vize o budoucnosti mlýnů. Do vize budoucí náplně Kulturfabrik 
mlýny byly promítnuty rovněž potřeby města v oblasti školství a v neposlední 
řadě též zaměření dotační evropské politiky pro příští plánovací období.

Výsledkem této široké diskuse nad budoucím využitím areálu Automatických mlýnů je 
prostorová studie, která je variantou uspořádání jednotlivých navržených funkcí 
v historickém objektu a navazujícím areálu. Funkční a prostorová náplň objektu bude 
postupně korigována dle stavebně technického průzkumu objektu a tvorby vlastního 
projektu „kulturfabrik“.

Studie je členěna na kapitoly:
 
1. Veřejné prostranství
2. Hlavní budova
3. Objekt polytechnického vzdělávání
4. Zastavitelné a zbytkové plochy

Pracovní skupina Mlýny (pověřená radou města zpracováním vize „kulturfabrik“) v období prosinec 2013 – březen 2014 sbírala informace od veřejnosti (workshop na téma „Automatické mlýny: 
věc veřejná), proběhlo dotazníkové šetření s představiteli 21 pardubických organizací a subjektů jakožto s potenciálními uživateli mlýnů, skupina defi novala vlastní vize o budoucnosti mlýnů. Do 
vize budoucí náplně Kulturfabrik mlýny byly promítnuty i potřeby města v oblasti školství a v neposlední řadě i zaměření dotační evropské politiky pro příští plánovací období. Výsledkem této 
široké diskuse nad budoucím využitím areálu Automatických mlýnů je prostorová studie, která je variantou uspořádání jednotlivých navržených funkcí v historickém objektu a navazujícím areálu. 
Funkční a prostorová náplň objektu bude postupně korigována dle stavebně technického průzkumu objektu a tvorby vlastního projektu „Kulturfabrik“. 
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široké diskuse nad budoucím využitím areálu Automatických mlýnů je prostorová studie, která je variantou uspořádání jednotlivých navržených funkcí v historickém objektu a navazujícím areálu. 
Funkční a prostorová náplň objektu bude postupně korigována dle stavebně technického průzkumu objektu a tvorby vlastního projektu „Kulturfabrik“. 

Studie je členěna na kapitoly: 1.Veřejné prostranství, 2. Hlavní budova, 3. Objekt polytechnického vzdělávání, 4. Zastavitelné a zbytkové plochy
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prostranství 3485 m2

polytechnické centrum - dílny 1000 m2

navržená zastavitelná plocha /
zbytkové plochy 4469 m2
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1. Veřejné prostranství 2. Hlavní budova 3. Objekt polytechnického vzdělávání



1. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

Základním předpokladem fungování areálu jako veřejného prostoru je jeho otevření 
a propojení na soustavu veřejných prostorů centra města – nábřeží Chrudimky 
a park Na Špici, ulici Na Ležánkách, Bělobranské náměstí.

S areálem Automatických mlýnů je nutné pracovat jako s celkem, ale i jako součástí 
navazujícího území, součástí centra města. Tím, že se areál mlýnů a navazující veřejný 
prostor stane přímou součástí historického centra, se zvýší cena nemovitostí v okolí, 
ale i atraktivita města a tím turistický potenciál Pardubic. Kultivací navazujícího 
veřejného prostranství se stanou součástí historického centra i městské řeky jejich soutok 
– místo vzniku Pardubic.

V samotném areálu vznikne nový veřejný prostor doplňující pomyslný trojúhelník 
Pernštýnské náměstí – zámek – Mlýny, který bude nabízet relaxaci i možnost 
aktivního trávení volného času. Principiálně by mělo jít o zpevněnou plochu nabízející co 
nejširší možnosti využití pro různé aktivity.

Pracovní skupina Mlýny (pověřená radou města zpracováním vize „kulturfabrik“) v období prosinec 2013 – březen 2014 sbírala informace od veřejnosti (workshop na téma „Automatické mlýny: 
věc veřejná), proběhlo dotazníkové šetření s představiteli 21 pardubických organizací a subjektů jakožto s potenciálními uživateli mlýnů, skupina defi novala vlastní vize o budoucnosti mlýnů. Do 
vize budoucí náplně Kulturfabrik mlýny byly promítnuty i potřeby města v oblasti školství a v neposlední řadě i zaměření dotační evropské politiky pro příští plánovací období. Výsledkem této 
široké diskuse nad budoucím využitím areálu Automatických mlýnů je prostorová studie, která je variantou uspořádání jednotlivých navržených funkcí v historickém objektu a navazujícím areálu. 
Funkční a prostorová náplň objektu bude postupně korigována dle stavebně technického průzkumu objektu a tvorby vlastního projektu „Kulturfabrik“. 

Studie je členěna na kapitoly: 1.Veřejné prostranství, 2. Hlavní budova, 3. Objekt polytechnického vzdělávání, 4. Zastavitelné a zbytkové plochy

PROSTOROVÁ STUDIE
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Veřejný prostor pro setkávání lidí 
všech věkových kategorií, různých zájmů. 
Vytvoření polyfunkčního prostoru 
s vybaveností umožňující časové 
i prostorové skloubení různých akcí, kde 
se lidé potkají, seznámí, poučí (trhy, pikniky, 
sousedská setkání, komunitní zahrada, 
veřejný gril, atd.)

Plochy pro možnost pořádání 
kulturních, společenských akcí pod 
otevřeným nebem, se zázemím v okolních 
objektech – koncerty, divadlo, přednášky, 
spontánní akce ve veřejném prostoru.

Část prostoru by měla být věnována 
odpočinku, relaxaci v klidu, část možnosti 
relaxace při sportu - dětské hry, 
neformální sportovní utkání.

1. Prostor pro setkávání
2. Open–air scéna
3. Relaxační zóna

1.

2.

3.

* obrázky jsou pouze ilustrativní



2. HLAVNÍ BUDOVA

Hlavní budovou se rozumí vlastní Národní kulturní památka Winternitzovy 
automatické mlýny Josefa Gočára včetně sila i pozdější přístavba architekta Řepy. 
Celý areál, přednostně pak tyto historické objekty, mají předpoklad stát se polyfunkčním 
objektem – kulturfabrik, která by plnila především funkce vzdělávací, kulturní, 
společenské, komunitní i komerční. Areál by se stal místem, kde se tvořiví lidé 
setkávají, spolupracují, učí se navzájem. Vzdělání by mělo být přednostně zaměřeno 
na polytechnické vědy, rozvoj řemeslných dovedností a průmyslové dědiství v přímé 
návaznosti na průmyslovou tradici města, ale i na vzdělávání umělecké. Předpokládán 
je vznik uměleckého centra evropského formátu s důrazem na rozvoj umělecké 
kreativity a centra pro rozvoj komunitního života města, rozvoj občanských aktivit 
a sociálního podnikání.

Hlavní budovou se rozumí vlastní Národní kulturní památka Winternitzovy automatické mlýny Josefa Gočára včetně sila i pozdější přístavba 
architekta Řepy.
Celý areál, přednostně pak tyto historické objekty mají předpoklad stát se polyfunkčním objektem – kulturfabrik, která by plnila především funkce 
vzdělávací, kulturní, společenské, komunitní i komerční. Areál by se stal místem, kde se tvořiví lidé setkávají, spolupracují, učí se navzájem. 
Vzdělání by mělo být přednostně zaměřeno na polytechnické vědy, rozvoj řemeslných dovedností a průmyslové dědiství v přímé návaznosti na 
průmyslovou tradici města, ale i na vzdělávání umělecké. Předpokládán je vznik uměleckého centra evropského formátu s důrazem na rozvoj 
umělecké kreativity a centra pro rozvoj komunitního života města, rozvoj občanských aktivit a sociálního podnikání.

2/ HLAVNÍ BUDOVA

funkční rozdělení hlavní budovy

*plochy nutno redukovat o plošné nároky na potřebné zázemí - 
skladovací prostory, technologie, hygienické prostory(odhad - 30%)

34%

32%

22%

9%
3%

kultura a umění 2067 m2

polytechnické vzdělávání 1969 m2

umělecké vzdělávání 1374 m2

služby  531 m2

komunitní 186 m2

Hlavní budovou se rozumí vlastní Národní kulturní památka Winternitzovy automatické mlýny Josefa Gočára včetně sila i pozdější přístavba 
architekta Řepy.
Celý areál, přednostně pak tyto historické objekty mají předpoklad stát se polyfunkčním objektem – kulturfabrik, která by plnila především funkce 
vzdělávací, kulturní, společenské, komunitní i komerční. Areál by se stal místem, kde se tvořiví lidé setkávají, spolupracují, učí se navzájem. 
Vzdělání by mělo být přednostně zaměřeno na polytechnické vědy, rozvoj řemeslných dovedností a průmyslové dědiství v přímé návaznosti na 
průmyslovou tradici města, ale i na vzdělávání umělecké. Předpokládán je vznik uměleckého centra evropského formátu s důrazem na rozvoj 
umělecké kreativity a centra pro rozvoj komunitního života města, rozvoj občanských aktivit a sociálního podnikání.
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funkční rozdělení hlavní budovy

*plochy nutno redukovat o plošné nároky na potřebné zázemí - 
skladovací prostory, technologie, hygienické prostory(odhad - 30%)
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polytechnické vzdělávání 1969 m2
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*plochy nutno redukovat o plošné nároky na potřebné zázemí: 
skladovací prostory, technologie, hygienické prostory (odhad = 30%)

Funkční rozdělení hlavní budovy

Pracovní skupina Mlýny (pověřená radou města zpracováním vize „kulturfabrik“) v období prosinec 2013 – březen 2014 sbírala informace od veřejnosti (workshop na téma „Automatické mlýny: 
věc veřejná), proběhlo dotazníkové šetření s představiteli 21 pardubických organizací a subjektů jakožto s potenciálními uživateli mlýnů, skupina defi novala vlastní vize o budoucnosti mlýnů. Do 
vize budoucí náplně Kulturfabrik mlýny byly promítnuty i potřeby města v oblasti školství a v neposlední řadě i zaměření dotační evropské politiky pro příští plánovací období. Výsledkem této 
široké diskuse nad budoucím využitím areálu Automatických mlýnů je prostorová studie, která je variantou uspořádání jednotlivých navržených funkcí v historickém objektu a navazujícím areálu. 
Funkční a prostorová náplň objektu bude postupně korigována dle stavebně technického průzkumu objektu a tvorby vlastního projektu „Kulturfabrik“. 

Studie je členěna na kapitoly: 1.Veřejné prostranství, 2. Hlavní budova, 3. Objekt polytechnického vzdělávání, 4. Zastavitelné a zbytkové plochy
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navržená zastavitelná plocha /
zbytkové plochy 4469 m2

17%

32%

9%

42%

Název grafu

hlavní budova 1864 m2

navržené minimální veřejné
prostranství 3485 m2

polytechnické centrum - dílny 1000 m2

navržená zastavitelná plocha /
zbytkové plochy 4469 m2

* obrázky jsou pouze ilustrativní



Polytechnické (science centrum)
Vzdělávací funkce zaměřená na technické obory - interaktivní 
vzdělávání v technických oborech s vazbou na historii 
a průmyslové dědictví Pardubic, především chemický, 
elektrotechnický a potravinářský průmysl. Science centrum 
by dávalo široký prostor k zážitkovému seznámení se 
v expozicích i ve speciálně vybavených odborných učebnách 
s nabídkou speciálních programů dle rámcových vzdělávacích 
plánů školám a školským zařízením všech typů a stupňů, 
zájmovým aktivitám a současně široké veřejnosti.

Základní popis navržených funkcí v hlavním objektu:

VZDĚLÁVÁNÍ

KULTURA A UMĚNÍ

Umělecké
Je možné uvažovat o přemístění některého ze subjektů 
z oblasti uměleckého školství (např. ZUŠ Pardubice – 
Polabiny) z pronajatých prostor do kreativního prostředí 
Mlýnů. To by umožnilo získat důstojné a kvalitní prostory pro 
rozvoj jejich činnosti a otevřelo možnosti spolupráce s jinými 
subjekty.

Sdílený multifunkční prostor
Vznik uměleckého centra evropského formátu s důrazem 
na rozvoj umělecké kreativity. Prostor určený k pronájmu 
veřejným i soukromým organizacím – sdílený multifunkční 
kulturní, společenský a konferenční sál (např. typu black-box 
divalo), včetně potřebného zázemí. Sál s kapacitou cca 250 
míst.

Výstavní prostory
Galerie současného umění s vlastním programem a prostory 
sloužící k výstavním účelům obecnějšího charakteru, po 
kterých je v Pardubicích poměrně velká poptávka, ale 
současné prostorové kapacity města jí nejsou schopny 
uspokojit.

Rezidenční ateliéry
Sdílené prostory (dílny, ateliéry, zkušebny, možnost 
dočasného ubytování, sál.) určené k pronájmu různým 
organizacím, jež zde budou uskutečňovat své rezidenční 
programy, worskhopy, diskuse, rezidenční umělecké centrum, 
kreativní laboratoř, prostor pro prezentaci uměleckých aktivit.

SLUŽBY

Služby
Infocentrum – recepce, kavárna, restaurace, urban centrum 
– neformální prostory pro setkávání uživatelů Mlýna, 
veřejnosti, města, prostory, ve kterých se intenzivně odrazí 
původní funkce objektu, jeho původní vybavení.

KOMUNITNÍ

Start–up
Prostory k pronájmu pro začínající podnikatele, především
v kreativním průmyslu.

Komunitní centrum
Prostory k pronájmu pro komunitní život, sloužící rozvoji 
občanských aktivit a sociálního podnikání – centrum pro 
rozvoj komunitního života a sociálního podnikání.

* obrázky jsou pouze ilustrativní



Sklady a zázemí
U každé funkce je nutno počítat s rezervací až 1/3 plochy 
navrženého prostoru pro zázemí – např. skladovací prostory, 
technologie, hygienické prostory.

DOPLŇKOVÉ FUNKCE

* obrázky jsou pouze ilustrativní



Funkční rozdělení hlavní budovy po patrech

250,09 m2

71,53 m2297,00 m2

160,04 m2

236,80 m2

97,98 m2

28,78 m2

22,60 m2

210,50 m2

10,82 m2
3,90 m2

20,84 m2

62,08 m2

164,58 m2

293,63 m2
94,31 m2 249,63 m2 72,76 m2

81,17 m2136,05 m2

MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ SÁL
VARIABILNÍ black box -
kapacita cca 250 diváků?

ZÁZEMÍ - MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ SÁL

ZÁZEMÍ - MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ SÁL
(BAR/FOYER)

SLUŽBY

SILO NÁPADŮ
(STUDIA, START-UP)
SDÍLENÉ PRACOVNÍ
PROSTORY

RECEPCE/URBAN CENTRUM/KAVARNA/HISTORICKÁ STOPA/INFOCENTRUM

ZÁZEMÍ - MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ SÁL

zázemí
KF/rezerva/vertikální
sklady

1NP

2-5NP

přízemí - 1.np

0 5 10 20

2-5NP

2.np

FUNKCE

vertikální komunikace
kultura a umění - 693 m2

polytechnické vzdělávání - 98 m2

služby  - 531 m2

FUNKCE

vertikální komunikace
kultura a umění - 687 m2

polytechnické vzdělávání - 402 m2

komunitní - 62 m2

 otevřít k nábeží

 otevřít k veřejnému
prostranství

schéma umístění hlavní budovy

Funkční rozdělení hlavní budovy po patrech
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zázemí
KF/rezerva/vertikální
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2-5NP

2-5NP

4.np

2-5NP

3.np

umělecké vzdělávání - 687 m2

FUNKCE

vertikální komunikace
kultura a umění - 687 m2

polytechnické vzdělávání - 402 m2

komunitní - 62 m2

FUNKCE

vertikální komunikace

polytechnické vzdělávání - 402 m2

komunitní - 62 m2

0 5 10 20

schéma umístění hlavní budovy

Funkční rozdělení hlavní budovy po patrech
Funkční rozdělení hlavní budovy po patrech



24,43 m2

27,11 m2

229,29 m2

267,12 m2 77,29 m2 93,50 m2

161,96 m2

294,52 m2 94,46 m2 150,90 m2

MULTIFUNKČNÍ PROSTOR
(GALERIE/PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL/REPREZENTATIVNÍ PROSTOR....)

MULTIFUNKČNÍ PROSTOR
(GALERIE/PŘEDNÁŠKOVÝ
SÁL,SDÍLENÉ UČEBNY....)

VYHLÍDKA/ROZHLEDNA
VYHLÍDKA/ROZHLEDNA

ZÁSOBNÍK VODY

6NP

5.np

6.np

umělecké vzdělávání - 687 m2

FUNKCE

vertikální komunikace
polytechnické vzdělávání - 666 m2

0 5 10 20

schéma umístění hlavní budovy

Funkční rozdělení hlavní budovy po patrech
Funkční rozdělení hlavní budovy po patrech



SILO NÁPADŮ
(STUDIA, START-
UP)
SDÍLENÉ
PRACOVNÍ
PROSTORY

MULTIFUNKČNÍ PROSTOR/REPREZENTATIVNÍ PROSTOR
(GALERIE/PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL,....)

SLUŽBY

MULTIFUNKČNÍ PROSTOR
(GALERIE/PŘEDNÁŠKOVÝ
SÁL,SDÍLENÉ UČEBNY....)

VYHLÍDKA/ROZHLEDNA

VYHLÍDKA/ROZHLEDNA

RECEPCE/URBAN CENTRUM/KAVARNA/HISTORICKÁ STOPA/INFOCENTRUMMULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ SÁL

MULTIFUNKČNÍ PROSTOR
(GALERIE/PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL,....)

RECEPCE/URBAN CENTRUM/KAVARNA/
HISTORICKÁ STOPA

SLUŽBY

MULTIFUNKČNÍ PROSTOR
(GALERIE/PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL,....)

ZÁZEMÍ - MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ SÁL

REZIDENČNÍ UMĚLECKÉ CENTRUM
(VÝTVARNÉ,HUDEBNÍ,TANEČNÍ
ATELIÉRY)

MULTIFUNKČNÍ PROSTOR
(TANEČNÍ SÁL,HUDBA....)

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM - TECHNIKA/VĚDA / "IQ PARK" / zaměřeno
na regionální industriální dědictví /DÍLNY

PROSTORY PRO ZUŠ

ZÁSOBNÍK VODY

přízemí - 1.np

2.np

3.np

4.np

5.np

vyhlídka - střecha

přízemí - 1.np

2.np

3.np

4.np

5.np

přízemí - 1.np

2.np

3.np

4.np

5.np

6.np

přízemí - 1.np-3.np
VÝŠKA cca 10m

4.np

5.np

zázemí KF/rezerva/vertikální sklady

zázemí KF/rezerva/vertikální sklady

FUNKCE MM!

vertikální komunikace
kultura a umění - 2067 m2

polytechnické vzdělávání - 1969 m2

služby  - 531 m2

komunitní - 186 m2

umělecké vzdělávání - 1374 m2

řezyFunkční rozdělení hlavní budovy po patrech v řezuFunkční rozdělení hlavní budovy po patrech v řezu



3. POLYTECHNICKÉ CENTRUM — DÍLNY

Objekt dílen zahrnuje rekonstrukci původní rýhovny, je možné uvažovat i o částečné 
výstavbě objektu nového. Ve vazbě na připravované vzdělávací projekty realizované 
prostřednictvím ITI by v tomto objektu bylo umístěno nové centrum polytechnického 
vzdělávání, tedy centrální dílny. Učebny by byly zaměřené na děti z mateřských 
i základních škol (odlišně vybavené pro I. a II. stupeň), s možností výuky i pro střední 
školy. Učebny by byly využívány též pro volnočasové a zájmové aktivity domů dětí 
a mládeže, jako středisek pro volný čas, či jako centra pro komunitní setkávání veřejnosti 
(využití rodiči s dětmi i jednotlivci pro technické práce např. pro domácnost a kutilství). 
Přítomnost zkušeného odborníka truhláře či zámečníka by pomohla s přípravou materiálů 
pro výuku i pro výuku samotnou, včetně zajištění provozu všech učeben.

Objekt dílen zahrnuje rekonstrukci původní rýhovny, je možné uva-
žovat i o částečné výstavbě objektu nového. Ve vazbě na připravo-
vané vzdělávací projekty realizované prostřednictvím ITI by v tomto 
objektu bylo umístěno nové centrum polytechnického vzdělávání, 
tedy centrální dílny. Učebny by byly zaměřené na děti z mateřských 
i základních škol (odlišně vybavené pro I. a II. stupeň), s možností 
výuky i pro střední školy. Učebny by byly využívány i pro volnočasové 
a zájmové aktivity domů dětí a mládeže, jako středisek pro volný 
čas, či jako centra pro komunitní setkávání veřejnosti (využití rodiči 
s dětmi i jednotlivci pro technické práce např. i pro domácnost a 
kutilství). Přítomnost zkušeného odborníka truhláře či zámečníka 
by pomohla s přípravou materiálů pro výuku i pro výuku samotnou, 
včetně zajištění provozu všech učeben.

3/ POLYTECHNICKÉ CENTRUM - DÍLNY

stávající objekt 
navržen k rekonstrukci

polytechnické vzdělávání
dílny

* obrázky jsou pouze ilustrativní

Legenda - základní schéma areálu

hlavní budova
plocha areálu GoodMills Česko a.s.
minimální navržená plocha veřejného prostranství
vzdělácí polytechnické centrum - dílny - nové objekty
stávající objekt navržený k zachování

Stávající objekt navržen
k rekonstrukci

* obrázky jsou pouze ilustrativní

Polytechnické vzdělávání
Dílny



4. ZASTAVITELNÉ PLOCHY, ZBYTKOVÉ PLOCHY

Investice do koupě areálu není investicí pouze do historických objektů Josefa Gočára, 
ale zároveň je i investicí do zastavitelných, dopravně napojených, zasíťovaných 
pozemků v samém centru města o celkové rozloze až 4,5 tis. m2. Tyto plochy je 
možno využít pro další rozvojové záměry města, případně je nabídnout jiným organizacím, 
či soukromým investorům. Při přípravě záměru je však nutno areál řešit jako celek. Nelze 
bez rozmyslu, bez znalosti souvislostí budoucího fungování odprodávat zastavitelné 
plochy po částech.4/ ZASTAVITELNÉ PLOCHY, ZBYTKOVÉ PLOCHY

Investice do koupě areálu není investicí pouze do historických objektů Josefa Gočára, ale zároveň je i investicí do zastavitelných, dopravně napoje-
ných, zasíťovaných pozemků v samém centru města o celkové rozloze až 4,5 tis. m2. Tyto plochy je mono využít pro další rozvojové záměry města, 
případně je nabídnou jiným organizacím, či soukromým investorům. Při přípravě záměru je však nutno areál řešit jako celek. Nelze bez rozmyslu, 
bez znalosti souvislostí budoucího fungování odprodávat zastavitelné plochy po částech.

Legenda - zastavitelnost areálu

navržená zastavitelná plocha areálu
navržený minimální veřejný prostor

Legenda - zastavitelnost areálu

navržená zastavitelná plocha areálu
navržený minimální veřejný prostor

* obrázky jsou pouze ilustrativní



AUTOMATICKÉ MLÝNY: NÁVRH POSTUPU OD ODKUPU K REKONVERZI

Realizace níže navržených kroků musí využívat potenciál participace mezi 
jednotlivými složkami magistrátu, jednotlivými subjekty ve městě i veřejností; 
do procesu je nutné zapojovat nejrůznější aktéry z oblasti kulturních a kreativních 
odvětví, občanské aktivity, vzdělávací instituce i podnikatelský sektor.

1. OBDOBÍ: od nabytí Automatických mlýnů do majetku města do doby + 6 měsíců

1. 1. Automatické mlýny jsou převedeny pod správu Odboru majetku 
a investic Magistrátu města Pardubic (dále jen OMI).

1. 2. Je vytvořen ideový ideový záměr a logický rámec projektu kulturfabrik.

1. 3. Na základě ideového záměru a navrženého logického rámce je 
zpracována přípravná studie proveditelnosti (pre-fesibility study), která 
zahrnuje hodnocení investičních možností a příležitostí, provádí iniciální hodnocení 
nákladů vybraného investičního projektu a navrhuje možný způsob řízení 
a financování projektu v případě uskutečnění. Běžným výstupem pre-feasibility 
study je technické, finanční, sociální hodnocení a dále hodnocení prostředí.
Výstupy jsou požadovány tak detailní, aby bylo možné je dále použít pro psaní plné 
studie proveditelnosti.

1. 4. Je vypracován stavebně technický průzkum.

1. 5. Je navržen model správy areálu a strategie jeho využití pro období 
přechodného užívání – zkušebního provozu.

1. 6. Magistrát města Pardubic (dále jen MmP) hledá možnosti financování 
projektu z evropských fondů.

1. 7. MmP alokuje zdroje na financování období zkušebního provozu a na 
pokrytí nezbytných provozních nákladů areálu.

Získání areálu Automatických mlýnů do majetku města vyvolává nutnost řešení otázky 
jeho správy. Bude nutné zajistit jak technickou správu areálu (ostraha, údržba, sanace), 
tak jeho správu manažerskou a programovou. Možných modelů správy existuje několik. 
Město jakožto vlastník může vykonávat tyto funkce prostřednictvím některé ze svých 
již existujících organizací či jejích složek nebo vytvořit novou organizaci, kterou tímto 

zadáním pověří. Toho lze dosáhnout i restrukturalizací některé ze stávajících organizací 
města, které by mohly mít kvalifikaci a kapacitu tento úkol řešit. Odhad provozních 
nákladů vychází z dosavadních nákladů provozu areálu firmy GoodMills. Měsíční náklady 
na provoz areálu činí cca 170 tis. Kč, kdy v prvních měsících je kalkulována částka 
i na sanaci a zabezpečení majetku ve výši 100 tis. Kč / 1/4 roku. Mzdové náklady jsou 
kalkulovány pro úvazek 0,5 v sazbě 25 000 Kč hrubé mzdy pro rok 2014 a ve stejné sazbě 
ovšem v navýšení úvazku na jeden pro rok 2015. V areálu je v současné době provozován 
obchod, který nepřeruší svoji činnost a pronájem prostor bude příjmem za dané období 

Náklady dokumentace pro přípravnou fázi projektu (nezbytné dalšímu rozvoji areálu) jsou 
kalkulovány na základě průzkumu trhu. Zatížení rozpočtu je zobrazeno v roce 2015, nicméně 
přípravné práce/zpracování podkladů bude probíhat od převzetí areálu. Náklady na předinvestiční 
činnost projektu mohou být způsobilým nákladem v případě budoucího financování z fondů EU.

OBDOBÍ nula až 6 měsíců
odhad nákladů v Kč

jednotkové 
náklady 

jednotka ročně
rok 2014                    
(10-12/2014)

rok 2015                       
(01-03/2015)

1. období
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ostraha 80,000.00 měsíc 960,000.00 240,000.00 240,000.00 480,000.00

pojištění 10,000.00 měsíc 120,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00

stočné 25,000.00 měsíc 300,000.00 75,000.00 75,000.00 150,000.00

voda 1,000.00 měsíc 12,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00

elektrina 25,000.00 měsíc 300,000.00 75,000.00 75,000.00 150,000.00

plyn 29,100.00 měsíc 349,200.00 87,300.00 87,300.00 174,600.00

sanace a 
zabezpečení 
majetku

100,000.00 čtvrtletně 400,000.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00

270,100.00 2,441,200.00 610,300.00 610,300.00 1,220,600.00

SPRÁVA 
AREÁLU

mzdové 
náklady

33,750.00 měsíc 405,000.00 50,625.00 101,250.00 151,875.00

pronájem 
obchod

15,000.00 měsíc -180,000.00 -45,000.00 -45,000.00 -90,000.00

18,750.00 225,000.00 5,625.00 56,250.00 61,875.00

CELKEM PROVOZNÍ 
NÁKLADY AREÁLU 615,925.00 666,550.00 1,282,475.00

OBDOBÍ nula až 6 měsíců odhad nákladů v Kč

jednotkové 
náklady

jednotka ročně rok 2014
(10-12/2014)

rok 2015
(01-03/2015)

1. období

příprava 
investic

pre-fesibility 
study

1.00 studie 400,000.00 400,000.00

stavebně tech-
nický průzkum

1.00 průzkum 500,000.00 500,000.00

900,000.00 900,000.00



2. OBDOBÍ: + 6 měsíců až 2 ¾ roku po nabytí
DOBA PŘECHODNÉHO UŽÍVÁNÍ — ZKUŠEBNÍ PROVOZ

2. 1. Je realizován navržený model správy zkušebního provozu.

2. 2. Subjekt pověřený správou areálu začíná realizovat zkušební provoz ve 
smyslu programové, technicko-administrativní správy (postupné oživování 
a zpřístupňování areálu)

2. 3. Na základě výstupů z přípravné studie proveditelnosti vzniká návrh 
pro zadání soutěže na zpracování urbanistického a architektonického 
řešení areálu Automatických mlýnů

2. 4. Je zadáno zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace 
(DUR, DSP, DPS)

2. 5. Subjekt pověřený správou areálu se podílí na vypracování studie 
proveditelnosti projektu kulturfabrik s vazbou na projektové práce / 
dokumentace. Studie proveditelnosti někdy též označovaná jako technicko-
ekonomická studie, je dokument, který souhrnně a ze všech realizačně významných 
hledisek popisuje investiční záměr. Jeho účelem je zhodnotit všechny realizační 
alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu, jakož 
i poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí, která bude 
obsahovat již konkrétnější detail řešení v podobě:
a. Objemové studie
b. Finanční analýzy
c. Analýzu rizik
d. Modely správy
e. Studii udržitelnosti
Vytvořený materiál bude sloužit jako základní nástroj pozdějšího projektového 
managementu ve fázi investiční, respektive fázi provozní (obvykle v aktualizované 
podobě).

2. 6. V součinnosti s MmP probíhá grantový screening

2. 7. V součinnosti s MmP probíhá hledání strategických partnerů pro 
financování a realizaci projektu

Doba přechodného užívání – zkušebního provozu je pro projekt kulturfabrik 
zásadní z těchto důvodů:

A. nabízí možnost otestovat, zda byly struktura a poměr funkcí navrženy správně,
B. Automatické mlýny takto nezmizí z „mentální mapy“ obyvatel, potažmo 
potenciálních investorů,
C. může přinést zvýšení hodnoty areálu, a to skrze vytvořenou atmosféru a image,
D. nabízí prostor pro invenci a kreativitu místních obyvatel, spolků, iniciativ a jejich 
aktivního zapojování do procesu rekonverze,
E. poskytuje cenné zkušenosti s reálným provozem (detailnější data jako vstup pro 
studii proveditelnosti)

Správa objektu bude spočívat v:
A. Technické správě areálu
Zahrnuje zajištění základních technicko-provozních funkcí včetně ostrahy areálu, 
údržby a postupné sanace problematických částí areálu. Z personálního hlediska 
bude vyžadovat jeden úvazek s tím, že případné další personální nároky budou 
řešeny najímáním externích pracovních sil a angažováním dobrovolnických aktivit.
B. Programové správě areálu
Zahrnuje realizaci, koordinaci a produkční zajištění programu odehrávajícího se 
v areálu Automatických mlýnů. Řeší síťování s partnery, komunikaci projektu 
navenek, administraci, fundraising programové náplně. Dále řeší též pronájmy 
prostor. Další možností rozvoje je i využití institutu „společensky odpovědná 
firma“, kdy je nutná koordinace „zapůjčených zaměstnanců“. V počáteční fázi 
bude z personálního hlediska vyžadovat minimálně dva pracovní úvazky, postupně 
se předpokládá nárůst až na 4 úvazky. Další personální nároky budou řešeny 
najímáním externích pracovních sil a angažováním dobrovolnických aktivit.



Náklady na energie a služby spojené s provozem vychází pro rok 2015 ze současných 
nákladů / zkušenosti firmy GoodMills a. s., kdy v roce 2016 je předpokládáme nárůst o 10% 
a v následujícím roce pak na 20% současného stavu. Vzhledem k tomu, že bude zahájena 
postupná etapa oživování areálu, model nákladů předpokládá drobnější nezbytně nutné 
investice do majetku ve výši cca 2% ročně z 25 mil. Kč po celé období. Mzdové náklady 
a náklady spojené s provozem „kanceláře kulturfabrik“ mají vzrůstající tendenci. V roce 
2015 jsou uvažovány pro dva úvazky v sazbě 25 000 Kč HM a kalkulovány náklady ve 
vazbě na činnost a provoz kanceláře ve výši 10 000 Kč (účetnictví, telefon, kancelářské 
potřeby a náklady na drobné aktivity kanceláře). V roce 2016 je počítáno se 3 úvazky a 
navýšeny náklady na 15 000 Kč měsíčně. V posledním roce období je předpoklad 4 úvazků 
s náklady kanceláře 20 000 Kč měsíčně. V druhém období finanční model předpokládá 
již příjmy z pronájmu majetku. V areálu se nachází původně „Sklad balené mouky“ 
v ploše 780,36 m2, které lze pronajímat. V roce 2015 je předpokládán pronájem 25% 
tj. 195m2 v ceně 50 Kč/m2. Výše pronajímané plochy pak v roce 2016 a 2017 roste na 
50% tj. 390 m2 a 75% tj. 585 m2. Stejný předpoklad obsazenosti pro jednotlivé roky je 
kalkulován pro objekt ubytovny, která sloužila zaměstnancům areálu a v minulém roce, 
zde byly ubytovány divadelní soubory. Kapacita lůžek je zde cca 16 osob, kdy obsazenost 

lze předpokládat v roce 2015 pro 4 lůžka, v roce 2016 pro 8 lůžek a v roce 2017 pro 
12 lůžek. Cena za 1 lůžko na měsíc je kalkulována ve výši 3 000 Kč. Další možností je 
i pronájem prostor ubytovny některému se zájemců provozující tyto služby. V přízemí 
objektu ubytoven je k dispozici 6 garáží, kdy se předpokládá obsazenost 2 garáží v roce 
2015, 4 garáží v 2016 a v posledním roce využítí / pronájem všech 6 garáží. Cena jedné 
pronajaté garáže činní měsíčně 2 000 Kč. Dalšími objekty vhodnými k pronájmu je 
administrativní budova (413 m2) a dílny (335 m2). Zde se předpokládá příjem z nájmu 
ploch 20% v roce 2015, 40% v roce 2016 a 60% obsazenost v roce 2017. Cena za 1 m2 
plochy v administrativní budově je kalkulována na 100 Kč a v dílnách na 50 Kč, přičemž 
administrativní budova je 2 p, kdy velká část tvoří sociální zařízení pro celý areál, proto 
model počítá u administrativní budovy s kapacitou 1,5 podlaží tj. 620 m2.  Ze součtové 
tabulky správy areálu pak vyplývá, že roční náklady na správu areálu by se měly pohybovat 
v rozmezí cca 200 tis. Kč. Jedná se o náklady spojené se správou areálu nikoliv organizaci 
kulturních programů. V případě pořádání festivalů a jiných kulturních akcí bude nezbytné 
získání finančích prostředků na tyto akce, těm areál může poskytnout pouze základní 
služby a prostor. Náklady na kulturní akce a festivaly budou hrazeny mimo tento model tj. 
ze svých „projektových / festivalových  rozpočtů“.

Nezbytnou investicí do rozvoje arálu pak bude vypracování projektové dokumentace 
(studie, DUR, DSP a DPS) a studie proveditelnosti, kdy tyto položky mohou být 
způsobilým nákladem projektu z fondů EU. Vzhledem k tomu, že město zatím nemá 
kontrétní představu, jsou náklady na předinvestiční přípravu/nabídky firem na zpracování  
kalkulovány jako % vyjádření z předpokládaných investic.

3. OBDOBÍ: DOBA REKONVERZE

Předinvestiční fáze je ukončena, jsou vydána platná povolení ke stavbě a v případě 
finančních prostředků je možné zahájit investiční činnost

Variantně:
A. REKONVERZE Z PROSTŘEDKŮ Z PROGRAMŮ ITI A IROP
B. POSTUPNÁ REKONVERZE PROSTŘEDNICTVÍM VÍCEZDROJOVÉHO 
FINANCOVÁNÍ PŘI ZACHOVÁNÍ PROVOZU
C. PRODEJ CI POSTUPNÝ ODPRODEJ AREÁLU

OBDOBÍ + 6 měsíců až 2 3/4 
roku

odhad nákladů v Kč

jednotkové 
náklady 

jednotka rok 2015 rok 2016 rok 2017 2. období
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M
ostraha 80,000.00 měsíc 720,000.00 960,000.00 960,000.00 2,640,000.00

pojištění 10,000.00 měsíc 90,000.00 120,000.00 120,000.00 330,000.00

stočné 25,000.00 měsíc 247,500.00 360,000.00 450,000.00 1,057,500.00

voda 1,000.00 měsíc 9,900.00 14,400.00 18,000.00 42,300.00

elektrina 25,000.00 měsíc 247,500.00 360,000.00 450,000.00 1,057,500.00

plyn 29,100.00 měsíc 288,090.00 419,040.00 523,800.00 1,230,930.00

investice 2% ročně 
z 25 mil. Kč

41,666.67 měsíc 375,000.00 500,000.00 500,000.00 1,375,000.00

1,977,990.00 2,733,440.00 3,021,800.00 7,733,230.00

SPRÁVA 
AREÁLU

mzdové náklady 33,750.00 měsíc 607,500.00 1,215,000.00 1,620,000.00 3,442,500.00

náklady kanceláře 10,000.00 měsíc 90,000.00 180,000.00 240,000.00 510,000.00

pronájmu skladů 
(budova 780,36m2)

50.00 m2 -87,750.00 -234,000.00 -351,000.00 -672,750.00

pronájem obchod 15,000.00 měsíc -135,000.00 -180,000.00 -180,000.00 -495,000.00

pronájem ubytovna 
(kapacita 16 lidí)

3,000.00 osoba/měsíc -108,000.00 -288,000.00 -432,000.00 -828,000.00

pronájem garáží 
(6 ks)

2,000.00 garáž/měsíc -36,000.00 -96,000.00 -144,000.00 -276,000.00

pronájem dílny, 
laboratoře (335m2)

50.00 m2 -30,150.00 -80,400.00 -120,600.00 -231,150.00

pronájem adminis-
trativní budova  
(413,13m2, 1,5p)

100.00 m2 -111,600.00 -297,600.00 -446,400.00 -855,600.00

189,000.00 219,000.00 186,000.00 594,000.00

OBDOBÍ + 6 měsíců až 2 3/4 
roku

odhad nákladů v Kč

jednotkové 
náklady

jednotka
rok 2015
(04-12/2015)

rok 2016 rok 2017 2. období

příprava 
investic

projektové 
dokumentace

4.00 stupne PD 500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 4,500,000.00

fesibility study 1.00 studie 400,000.00 400,000.00

500,000.00 2,000,000.00 2,400,000.00 4,900,000.00



KDE ČERPAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA REKONVERZI AREÁLU AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ

Statutární město Pardubice zpracovává návrh integrované strategie pro Hradecko-
pardubickou metropolitní oblast pro období 2014 – 2020 (ITI). Tento dokument je 
zásadní pro realizaci klíčových investic v metropolitní oblasti, které budou řešit problémy 
daného území z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů financovaných 
z Evropských strukturálních a investičních fondů. Návrh zaměření ITI projednala pracovní 
skupina strategického plánu Pardubic pro metropolitní oblast a návrh této strategie také 
projednalo 20. 8. 2014 na společném jednání vedení statutárních měst Pardubic a Hradce 
Králové.

Návrh strategie vychází ze zaměření operačních programů fondů EU pro roky 2014 –
– 2020. ITI nemá být dle příslušných metodických materiálů MMR všeobjímající nástroj 
pro rozvoj daného území, ale musí se zaměřit na velmi omezené množství zásadních 
priorit aglomerace, což mimo jiné vyžaduje jednak shodu všech významných aktérů 
území aglomerace a jednak soulad se zaměřením operačních programů (OP), které se 
oproti minulému programovacímu období výrazně změnily směrem k větší podpoře vědy, 
výzkumu, vzdělávání a životního prostředí. Jedním ze specifických cílů však v návrhu 
Integrovaného regionálního operačního programu však zůstává také podpora 
revitalizace mj. národních kulturních památek a památek UNESCO.

ITI by měla zajistit, že po jejím celkovém schválení zarezervují jednotlivé řídící orgány 
finanční prostředky na všechny identifikované akce a opatření a nositel ITI pak bude mít 
(za stanovených podmínek) jistotu, že pokud předloží kvalitně zpracovaný projekt, který je 
součástí ITI, získá na něj dotaci z příslušného OP. Pokud by se aktivity v rámci revitalizace 
Automatických mlýnů nestaly součástí ITI, je možno je také možno případně podat i jako 
individuální projekty, nicméně v takovém případě soutěží v rámci příslušné výzvy s jinými 
projekty celé ČR.

Návrh ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti obsahuje dvě hlavní prioritní oblasti 
(PO), kdy v PO2 Chytrá a kreativní metropolitní oblast (specifický cíl 2.4 Využití 
paměťových institucí a kulturních památek v aglomeraci jako zdrojů rozvoje 
kreativního průmyslu - Využití kulturních památek jako infrastruktury pro 
vzdělávací, kulturní a komunitní účely), se otevírá možnost čerpat prostředky na 
rekonverzi areálu Automatických mlýnů. A to prostřednictvím operačních programů 
Integrovaný regionální operační program (IROP) a Operační program výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OPVVV).

Konkrétně se jedná o:

1. IROP - specifický cíl (SC) 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany 
a rozvoje kulturního a přírodního dědictví.
Tento SC umožňuje financovat realizaci projektů zaměřených například na revitalizaci 
vybraných nemovitých národních kulturních památek a projekty, které zpřístupní 
veřejnosti objekty, které budou sloužit pro kulturní a kreativní průmysl.
V tomto SC město na projektový záměr Rekonstrukce Automatických mlýnů 
zatím předběžně vyčlenilo 250 mil. Kč.

2. IROP - specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení.
Tento SC umožňuje financovat realizaci na příklad těchto typových projektů: rozšíření 
kapacit pro předškolní a školní vzdělávání, výstavba, rekonstrukce a vybavení 
odborných učeben, laboratoří, dílen, center odborné přípravy a pozemků pro výuku 
přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností. 
Pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí v oblastech komunikace v českém a cizích 
jazycích, matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií 
a schopnost práce s digitálními technologiemi, bude podporována rekonstrukce 
a vybavení vzdělávacích zařízení. Pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP budou 
podporovány úpravy budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, 
kompenzačními pomůckami a kompenzačním vybavením. Podporován bude rozvoj 
vnitřní konektivity škol a školských zařízení v učebnách, laboratořích a dílnách a připojení 
k internetu.

3. OPVVV – specifických cílů 3.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně 
usnadnění přechodu dětí na ZŠ, 3.2 Zlepšení kvality vzdělání a zlepšení kvality 
žáků v klíčových kompetencích a 3.3 Rozvoj systému strategického řízení 
a hodnocení kvality ve vzdělávání.
Cílem těchto SC je mimo jiné podpořit motivaci dětí, žáků a studentů ke studiu 
technických a přírodovědných oborů, zlepšit odborné a podnikatelské kompetence 
absolventů a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce; zvýšit kvalitu předškolního 
vzdělávání a spolupráci MŠ a prvního stupně ZŠ, usnadnit přechod dětí na ZŠ; 
prostřednictvím individuálních forem podpory, vzájemného učení a dalšího vzdělávání 
pedagogů dosáhnout stavu, kdy jsou pedagogové schopni vzdělávat každého žáka ZŠ a SŠ 
k co nejlepšímu využití jeho vlastního potenciálu k rozvoji kompetencí důležitých jak pro 
život osobní a společenský, tak i pro trh práce.



Předpokládá se, že na projekty související s rekonstrukcí Automatických mlýnů bude 
možné čerpat z jednotlivých operačních programů dotaci ve výši 85% uznatelných 
nákladů. O příspěvku státního rozpočtu k projektům municipalit se v současnosti jedná, 
nicméně je raději vhodné předpokládat, že město by se pak na spolufinancování muselo 
podílet částkou ve výši minimálně 15% uznatelných nákladů s tím, že ze zkušeností 
možno k tomu predikovat přibližně 5 – 10 % neuznatelných, tedy městem plně hrazených, 
nákladů.

Nutno dále upozornit, že v současné době stále jednání probíhají a proces schvalování 
strategie ITI se teprve rozbíhá. Zároveň – i když jsou již více jak půl roku s Evropskou 
komisí operační programy neformálně projednávány a její připomínky postupně 
zapracovávány – nelze vyloučit, že může ještě také dojít i k zásadnějším změnám 
operačních programů na základě v současnosti zahájeného formálního dialogu 
s Evropskou komisí (tzn. že operační programy nebyly ještě Evropskou komisí definitivně 
schváleny, jedna se o „pouze“ Vládou ČR schválené návrhy), a proto výše zmíněné 
informace vycházejí z aktuálně platných a známých skutečností, které se však mohou 
změnit. Finální znění OP bude tak známo až po schválení EK, tzn. pravděpodobně na 
podzim či v zimě tohoto roku, ITI by se pak následně schvalovaly v průběhu prvního 
pololetí roku 2015.



REKONVERZE AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ V KONTExTU ČESKÉ VEŘEJNÉ POLITIKY
A ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MĚSTA PARDUBICE

Vize odkupu Automatických mlýnů do majetku města Pardubice a jejich následná 
rekonverze v „kulturfabrik“ naplňuje také obecné zásady schválené vládou 
České republiky v několika dokumentech. Pro obce klíčový Zákon o obcích 128/2000 
Sb. vysloveně stanovuje, že obec má pečovat o uspokojování potřeb svých občanů 
a uspokojovat potřebu „celkového kulturního rozvoje“. Zákon v této souvislosti zmocňuje 
orgány samosprávy rozhodovat o poskytnutí finančních prostředků fyzickým a právnickým 
osobám na podporu kultury (v ust. § 85 cit. zák.).

Základní princip „kulturfabrik“ v Automatických mlýnech koresponduje 
i s aktuálně platnou Strategií regionálního rozvoje ČR 2014-2020 nebo Zásadami 
urbánní politiky (2010). V případě Strategie regionálního rozvoje se konkrétně jedná 
o opatření 3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel a pro 
využití kulturního potenciálu.

„Opatření je zaměřeno na povzbuzení iniciativ obyvatel a na zvyšování kvality 
volnočasových aktivit – zejména rozšiřováním nabídky sportovního a kulturního vyžití, 
ale i možností provozovat neformalizované aktivity, s důrazem na aktivity cílené na 
mládež (jako prevence kriminality a sociálně patologických jevů) a seniory (sport, rekreace, 
zájmová a spolková činnost) a další znevýhodněné skupiny obyvatel.
Opatření je dále zaměřeno na rozšiřování spektra aktivit a zvyšování jejich kvality 
nabízených kulturními institucemi, nebo realizovaných v památkových objektech 
a na pořádání různých akcí, které zvýší atraktivitu kulturního prostředí pro obyvatele 
i návštěvníky v rozvojových územích (nabídky kulturního vyžití, podpora nezávislé kultury 
- mladých umělců, živé umění, umisťování moderního umění do veřejných prostor, péče 
o kulturní dědictví). Opatření se zaměřuje na posilování místní identity, podporu rozvoje 
a fungování místní komunity, komunitního života, podporu volnočasových, zájmových 
sportovních a kulturních aktivit (potřebné zázemí, vlastní aktivity).“ (s. 89)

V případě výchozího dokumentu pro posilování urbánní dimenze v České republice je 
urbánní politika vnímána jako koncepční a cílevědomá činnost a soubor opatření veřejné 
správy týkajících se podpory rozvoje měst. Cíle má stanovené na základě identifikování 
hlavních problémů rozvoje měst a jsou vyjádřeny celkem šesti zásadami. Kultury se 
dotýká zásada čtvrtá, kde je mimo jiné v rámci strategických směrů a rozvojových aktivit 
definováno: „vytvářet kulturní politiku a podmínky pro rozvoj kulturních a jiných aktivit pro 
využívání volného času“ (str. 38).

Zásady urbánní politiky (2010: 48)
„Jádrem Zásad urbánní politiky je Zásada 4 – Podpora rozvoje měst jako pólů rozvoje 
území, která vyzdvihuje roli samotných měst. Pro urbánní politiku je tato úloha stěžejní 
ve všech souvislostech. Ekonomický, environmentální, sociální a kulturní pilíř udržitelného 
rozvoje dnes již nelze chápat odděleně a vytvářet izolované podpory jednotlivým 
oblastem. Klíčová podpora podnikání, jež přináší veřejným rozpočtům potřebné zdroje, 
související fungující pracovní trh a sociální systém státu a ochrana kulturního a přírodního 
dědictví musí být řešena integrálně a systémově, jinak nebude schopna dostatečně čelit 
dopadům globálních výzev.“

Rekonverze Automatických mlýnů je také zakotvena v akčních plánech 
Strategického plánu rozvoje města Pardubice 2014 – 2025, které budou 
schvalovány současně s rozpočtem města na rok 2015. V neposlední řadě je 
rekonverze jedním z cílů dalšího rozvojového dokumentu města – Strategie 
pro kulturu a kreativitu Pardubic. Konkrétně jde o cíl 5. 2. Automatikcé mlýny 
jsou revitalizovány do podoby kulturně kreativního a vzdělávacího centra 
(„kulturfabrik“), které se stává novou symbolickou dominantou města.



ZPRACOVALI členové pracovní skupiny Mlýny složené ze zástupců Odboru rozvoje 
a strategie Magistrátu města pardubic (dále jen Mmp), Odboru hlavního architekta MmP, 
Odboru školství, kultury a sportu Mmp, Odboru kanceláře primátora MmP, zástupců 
iniciativy Mlýny městu! – Divadla 29 a spolku Offcity, která byla radou města pardubic dne 
5. listopadu 2013 pověřena zpracováním vize a strategie využití areálu Automatických 
mlýnů pro projekt kulturfabrik.
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Poděkování patří všem subjektům i jednotlivcům, kteří nám byli při popisovaném procesu 
nápomocni.

Pardubice, srpen 2014


