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Historie armády v Hodoníně 

 O výstavbě kasáren se uvažovalo již v 60. letech 19. 
století. 

 
 Dokončení výstavby a začátek užívání areálů kasáren 

– 1. 11. 1881. 
 
 Užívání areálů: 

• do roku 1883 – 10. jízdní brigáda, 
• 1883 – 1920 – 13. hulánský regiment, 
• 1920 – 1936 – 7. jezdecký pluk ČS armády, 
• od roku 1936 – 53. moto-dělostřelecký pluk. 
 

 Ukončení činnosti armády v Hodoníně – 31. 12. 2002. 
 

 





Převzetí areálů 

 Malá kasárna: 

• převzetí – 03/2003, 

• rozloha 4 ha, 9 budov. 

 Velká kasárna: 

• převzetí – 12/2003, 

• rozloha 24 ha, 33 budov. 

 Cvičiště Pánov: 

• převzetí – 05/2004, 

• rozloha 100 ha. 

 Vodní cvičiště: 

• převzetí – 03/2007 

• rozloha 4 ha. 

 



Umístění v k.ú. Hodonín 

Cvičiště Pánov 

Vodní cvičiště 

Malá kasárna 

Velká kasárna 



Jak s areály naložit – malá a 
velká kasárna 

 Prvořadým cílem bylo nalézt takovou koncepci využití, 
která by nenarušovala okolní bytovou zástavbu, ale 
současně naplňovala úvahy o podpoře špatné 
hospodářské situace na Hodonínsku.  

 Snaha o rychlé řešení, aby stávající objekty i celý 
areál nechátraly. 

 Se zapojením veřejnosti zvítězilo řešení, které vhodně 
kombinuje smíšenou funkci bydlení, sportovních 
aktivit a komerčního využití a umožňuje propojení 
několik desetiletí izolovaného prostoru s okolím města 
při zachování nejhodnotnějších původních staveb.  

 

 

 



Malá kasárna 

 



Velká kasárna 

 



Velká kasárna 



Jak se podařilo revitalizaci 
nastartovat? 

 Původní váhání soukromého sektoru nad využitím 
volných objektů bylo překonáno realizací úvodních 2 
projektů řešících bytovou problematiku ze strany 
města. Jednalo se o: 
 Rekonstrukci ubytovacích objektu č. 3 na byt. dům se 48 b.j. 

 Rekonstrukci ubytovacích objektu č. 5 na byt. dům se 28 b.j. 

 Realizace těchto 2 projektů odstartovala zájem o další 
objekty ze strany soukromých firem, a v průběhu 18 
měsíců došlo k prodeji takřka většiny tamních budov.  

 Tím byl vytvořen finanční zdroj potřebný pro 
spolufinancování technické infrastruktury, k čemuž 
pak město využilo dotačního programu MMR určeného 
na obnovu území postižených zánikem vojenských 
posádek.  

 

 



 

Investice města 



Objekt č. 3 – 48 b.j. – velká kasárna 



Objekt č. 5 – 28 b.j. – velká kasárna 



TI – Velká kasárna, 1. etapa 



Víceúčelové hřiště – velká kasárna 



Objekt č. 27 – velká kasárna 



Objekt Kasárenská 4 – malá kasárna 



 

Kde jsme na to vzali 



  

Název projektu 

  

Poskytovatel 

  

Celkové náklady v Kč 

  

Dotace v Kč 

  

Rok realizace 

48 BJ Hodonín, přestavba kasáren 

– objekt č. 3  

MMR – Program podpory 

rekonstrukce bývalých vojenských 

areálů 

  

45 585 000,- 

                                     

22 792 000,- 

  

2004 

28 BJ Hodonín, přestavba kasáren 

– objekt č. 5 

MMR – Program podpory 

rekonstrukce bývalých vojenských 

areálů 

  

34 356 000,- 

                        

14 840 000,- 

  

2004 

Sanace území bývalého 

vojenského areálu Hodonín – velká 

kasárna 

OP Infrastruktura /SFŽP 

Opatření 3.4 Nakládání s odpady a 

odstraňování starých zátěží 

  

22 726 000,- 

  

   17 045 000,- EU 

 2 272 000,- SFŽP 

  

2007 

Technická infrastruktura Velká 

kasárna v Hodoníně (I.etapa) – 

Úprava křižovatky 

MMR – Podpora úprav bývalých 

vojenských areálu k obecnímu 

využití 

  

7 875 000,- 

  

5 905 000,- 

  

2007 

Stavební úpravy objektu 

Kasárenská 4 (areál bývalých 

malých kasáren) – I. etapa 

MMR – Podpora úprav bývalých 

vojenských areálu k obecnímu 

využití 

  

8 679 000,- 

  

6 508 000,- 

  

2007 

TI Velká kasárna v Hodoníně II. 

etapa  

MMR – Podpora úprav bývalých 

vojenských areálu k obecnímu 

využití 

  

37 954 000,- 

  

16 000 000,- 

  

2008 

TI Velká kasárna Hodonín, 

kanalizace a vodovod – III. etapa 

MMR – Podpora úprav bývalých 

vojenských areálu k obecnímu 

využití 

  

16 059 000,- 

  

8 000 000,- 

  

2009 



  

Název projektu 

  

Poskytovatel 

  

Celkové náklady v Kč 

  

Dotace v Kč 

  

Rok realizace 

  

Víceúčelové hřiště Velká kasárna  

  

Nadace ČEZ - Oranžové hřiště 

  

5 800 000,- 

  

1 000 000,- 

  

2009 

TI Velká kasárna v Hodoníně – III. 

etapa – venkovní kanalizace 

Ministerstvo zemědělství – Výstavba 

a obnova čistíren odpadních vod, 

kanalizací a souvisejících objektů 

 + JMK fond ŽP 

  

18 950 000,- 

3 316 000,- 

  

8 427 000,- 

1 873 000,- 

  

2009 

Malá kasárna – parkoviště B MMR - Podpora úprav bývalých 

vojenských areálu k obecnímu využití 

  

7 558 000,- 

  

5 669 000,- 

  

2010 

Malá kasárna – úprava plochy 

kolem tělocvičny 

MMR - Podpora úprav bývalých 

vojenských areálu k obecnímu využití 

  

1 052 000,- 

  

769 000,- 

  

2010 

Malá kasárna – nástupiště II. etapa MMR - Podpora úprav bývalých 

vojenských areálu k obecnímu využití 

  

1 964 000,- 

  

1 276 638,- 

  

2011 

Cyklostezka Brněnská  SFDI - Výstavba a údržba 

cyklistických stezek  

  

2 715 000,- 

  

619 000,- 

  

2011 

Cyklostezka Hodonín – ulice Žižkova 

– Bratří Čapků 

SFDI - Výstavba a údržba 

cyklistických stezek  

  

8 199 071,- 

  

3 448 015,- 

  

2012 



  

Celkem celkové náklady v Kč Celkem dotace v Kč 

222 788 071,- 116 443 653,- 



Velká a malá kasárna – 
soukromé investice 



Objekt č. 70 – dnes bytový dům 



Objekt č. 71 – dnes bytový dům 



Objekt č. 8 – dnes restaurace Armia 



Objekt č. 20 – dnes restaurace Na Vartě 



Objekt č. 3a – malá kasárna – dnes 
muzeum naftového dobývání 



Novostavba objektu Chemila – 
malá kasárna 



Rozestavěný bytový dům Kaskády 
– velká kasárna 



Developerský projekt Vila Park 
Dragoun – velká kasárna 



Developerský projekt Vila Park Dragoun – 
velká kasárna 



Co se ještě nepovedlo u 
soukromých majitelů 



Část plochy v majetku developera 



Objekty bývalých jízdáren – velká 
kasárna 



Plocha bez využití – velká kasárna 



Plocha bez využití – velká kasárna 



Plocha bez využití – velká kasárna 



Plocha bez využití – malá kasárna 



Co se ještě nepovedlo 
městu 



Ulice Smetanova a přilehlé okolí – 
velká kasárna 



Ulice Smetanova a přilehlé okolí – velká 
kasárna – možné řešení 



Ulice Smetanova a přilehlé okolí – velká 
kasárna – možné řešení 



Ulice Čajkovského a přilehlé okolí – 
velká kasárna 



Ulice Čajkovského a přilehlé okolí – 
velká kasárna – možné řešení 



Volné prostranství - malá kasárna 



 

Kde na to vezmeme? 



Možné financování 

 Workoutové hřiště – Nadace ČEZ. 

 

 Dílčí části řešení lokalit ul. Smetanova a 
Čajkovského - snad OPŽP. 

 

 Zbytek – rozpočet města. 

 

 

 

 



Shrnutí vývoje areálů velkých a malých 
kasáren v letech 2003 - 2018 

Pozitiva – co se podařilo 

• Propojení obou areálů se 
zbytkem města 

• 230 nových bytů 

• 60 nových rodinných domů 

• Několik desítek prosperujících 
provozoven (OHK, soukromá 
vysoká škola, muzeum 
naftového dobývání, chemické 
laboratoře, 2 restaurace, 
výrobny nábytku, výrobna 
dveří, oplatků, kadeřnictví 
apod.). 

 

Negativa – co se nepovedlo, co je 
potřeba ještě řešit 

• Doposud nedokončená 
technická a dopravní 
infrastruktura 

• Nedořešená veřejná 
prostranství – plochy hřiště, 
zeleně 

• Nedořešené plochy a 
objekty se soukromým 
vlastnictvím  



Vojenské cvičiště Pánov – prvotní 
záměry města 

 

• Průmyslová zóna 

• FV elektrárna 

• Golfové hřiště 

 

 



Vojenské cvičiště Pánov 

• z přírodovědného hlediska mimořádně 
významné území - jedním z posledních 
pozůstatků Moravské Sahary – kdysi rozsáhlé 
krajiny písečných dun a solitérních stromů 
rozkládající se mezi Hodonínem a Bzencem. 

• Území součástí Natury 2000, od roku 2012 
součástí zvláště chráněných území – přírodní 
památka Pánov  



 

Vojenské cvičiště Pánov 

 

• V minulosti bez dřevin 

• Území pokrývaly různé typy pískomilných trávníků 
(v současnosti jedny z nejohroženějších typů 
biotopů) 

• V minulosti udržovány pastvou, později aktivitami 
armády (pojezdy technikou, sešlap, časté požáry) 

• Od 90. let 20. st. (ukončení výcviku) území začalo 
intenzivně zarůstat náletovými dřevinami, které  
vytlačovaly vzácné nelesní biotopy 

• V současnosti stav zarůstání již kritický 

 



1953 2017 



- Záměr „Military Life for Nature“ 

Důvody: 

• JMK nebyl schopen financovat výraznější managementová opatření, která by 
zabránila alespoň zhoršování stavu 

Aktivity: 

• Výrazná redukce biologicky málo hodnotných porostů náletových dřevin 

• Odstranění pařezů 

• Odstranění svrchní vrstvy půdy na vybraných místech s nadbytkem živin 

• Opakované disturbance těžkou technikou 

Plánovaný průběh prací: 2016 – 2022 

Financování: 
– 75 % program Life+ Nature 
– 25 % MŽP, partneři 

 

Záměr společnosti Beleco, z.s. 





Kácení náletových dřevin, ponechávání jednotlivých stromů pro 
brouky 



Vytrhávání pařezů 



Vytrhávání pařezů 



Strhávání svrchní vrstvy půdy 



Obrůstání stržených ploch 



Cílový stav (počáteční fáze) 



Cílový stav (finální fáze) 



Cílový stav, udržování pojezdy technikou 



Některé cílové druhy rostlin 

Křivatec český Pryskyřník ilyrský 

Silenka lepkavá 



Vojenské cvičiště Pánov – aktuální 
záměry města 

• Respektování režimu přírodní památky 
• Spolupráce se společností Beleco a JMK 
• V návaznosti na to zatraktivnění lokality pro 

volnočasové aktivity: 
– Rozvoj již stávajících aktivit: 

• Pojezdy vojenskou technikou 
• Motokrosová dráha 
• Lukostřelba, paintball, apod. 

– Možné nové aktivity: 
• Rozhledna, naučná stezka 
• In-line dráha 
• Pikniková místa 

 



Vodní cvičiště – záměry města 

• V minulosti: 

– Amfiteátr 

– Kemp 

– Přístaviště 

• Aktuálně: 

– Kulturní akce 

– Propojení cyklostezek 

– Navázání na Moravu 

 



 

Děkuji za pozornost 


