Případová studie společnosti

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
„Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla“

Foto 1: Historické jádro areálu KUKLA po rekonstrukci

Motivy k realizaci projektů
STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. vznikla v roce 1973 jako součást První brněnské strojírny Brno. Roku
1993 došlo k její privatizaci pod názvem STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Je lokalizována v areálu
bývalého dolu KUKLA rosicko-oslavanského revíru, jehož aktivní těžební činnost byla ukončena v roce
1973. Od roku 2010 provádí s podporou evropských dotačních fondů rozsáhlou revitalizaci vybraných
objektů výrobního areálu, za kterou společnost získala prestižní ocenění Podnikatelská nemovitost –
Brownfield roku 2010.
Hlavním cílem vybudování vzdělávacího centra bylo vytvořit dostatečné prostory a technické zázemí pro
vzdělávání lidských zdrojů v sektoru průmyslu, podnikání a služeb. Prostory vzdělávacího centra mají
sloužit pro potřeby vlastní firmy, ale i pro potřeby ostatních podnikatelských subjektů v rámci
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mikroregionu Ivančicko. Dalším motivem k realizaci projektu byla snaha zachovat původní charakter
stávajícího objektu z přelomu 19. a 20. století, který tvoří výraznou dominantu města Oslavany.

Průběh realizace
Projekt byl zahájen v květnu roku 2009 a ukončen v lednu roku 2011. Byl rozdělen do dvou etap. První
etapa byla zaměřená na stavební práce, tedy rekonstrukci objektu, druhá etapa pak na pořízení vybavení.
V průběhu roku 2010 vybudovala STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. moderní školící zázemí o celkové
kapacitě 95 školících míst v 8 učebnách, vybavené potřebnou výpočetní, kancelářskou a audiovizuální
technikou, různými školícími pomůckami, včetně simulátorů řídicích systémů obráběcích strojů a dalšími
prostředky pro výuku (programování, odstraňování běžných závad strojů a řídicích systémů, programů
pro měření apod.). 13.01.2011 bylo vzdělávací centrum slavnostně otevřeno.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o první objekt revitalizovaného brownfieldu, ve kterém až do poslední
chvíle probíhala montáž tlumičů, bylo nejprve nutné zajistit její přemístění do provizorních prostor. Dále
bylo nutné koncepčně sladit jednotlivé projekty postupně rekonstruovaných objektů v areálu, které
vznikaly v různém časovém období a byly realizovány s využitím tří různých dotačních programů tak, aby
celý areál ve výsledném dojmu působil kompaktním dojmem (viz foto 1).

Foto 2: Historický kontext

Foto 3: Stopa sociální odpovědnosti

K úspěšné realizaci projektu napomohlo 5 nejdůležitějších aspektů:
1. Komplexnost prováděné rekonstrukce s využitím nejmodernějších stavebních technologií
2. Respektování historického kontextu budovy již v předloženém projektovém záměru (viz foto 2).
3. Citlivost vůči prováděným změnám – snahou společnosti bylo zachovat po sobě stopu sociální
odpovědnosti vůči dalším generacím (viz foto 3).
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4. Dodržování základního pravidla dotačních projektů, tj. chovat se maximálně hospodárně,
efektivně a účelně (viz foto 4).
5. Zachování vybraných artefaktů, což znamená, že v původním stavu, pouze s provedenou sanací,
zůstalo zachováno historické schodiště, zábradlí a strop (viz foto 5).

Foto 4: Jazyková učebna

Foto 5: Vybrané artefakty

Financování projektu
Do projektu bylo investováno přibližně 21,522 mil. Kč. Způsobilé výdaje činily 13,353 mil. Kč. Jakožto
střední podnik, získala společnost z Programu Školicí střediska – Výzva I dotaci o velikosti 50 % ze
způsobilých výdajů, tj. 6,665 mil. Kč.
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Přínosy projektu
Prostory vzdělávacího centra „KUKLA“ tvoří 4 velké učebny s kapacitou pro 20 účastníků, 2 malé učebny
/studovna a knihovna sloužící pro výuku managementu firemních procesů, 2 speciální učebny plně
vybavené školícími programy pro jazykovou výuku a výuku v informačních technologiích, 2 kabinety
lektorů s potřebným zázemím pro interní i externí lektory, gastronomické zázemí /catering a čajová
kuchyňka, přestávková místnost/breakroom pro setkávání účastníků vzdělávacích akcí.
Nezbytným přínosem projektu se stala rovněž rekonstrukce původního historického prostoru –
multifunkčního atria, které svojí plochou o výměře 200 m2 a kapacitou až 150 míst umožňuje realizovat
doplňující aktivity v oblasti hromadného školení, nejrůznější pracovní mítinky a společenská setkávání.
Přínos vzdělávacího centra je především v možnosti provádět edukační činnost pro naše zaměstnance.
Získali jsme prostory a vybavení pro zabezpečení plánovaného flexibilního školení zaměstnanců v duchu
filozofie „Učící se organizace“. To nám napomohlo udržet si dominantní postavení zaměstnavatele
mikroregionu Ivančicka i v rámci okresu Brno-venkov k zajištění dostatečné kvalifikované pracovní síly.
Zákazníci STROJÍRNY OSLAVANY oceňují fakt, že součástí vzdělávacího centra je i důstojný prostor pro
prezentaci našich výrobků -

především jednotlivých typových řad u nás vyvíjených a vyráběných

tlumičů. Částečně jsme také dokázali diverzifikovat podnikatelské riziko zavedením vedlejší
podnikatelské činnosti v rámci nabídky vlastních školících kapacit i aktivit svým partnerům (viz foto 6).

Foto 6: Akce v atriu
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Zapojení Regionální kanceláře Brno
Poradenskou činnost a spolupráci s regionální kanceláří hodnotíme jako velmi dobrou a přínosnou, neboť
při realizaci projektu vzniká spousta ne zcela standardních situací, které je třeba rozhodnout. Ne všechny
problémy lze předem předvídat, popsat nebo zakomponovat do metodických pokynů. Právě možnost
bezprostřední konzultace v nejasných či nenadále vzniklých situacích na regionální kanceláři považujeme
za nezastupitelné.

Citace zástupce firmy
„Na základě našich zkušeností s realizací dotačních projektů považujeme za nejdůležitější mít vizi a
zrealizovat ji vlastní cestou! Přesvědčili jsme se o tom, že projekty OPPI jsou vhodným nástrojem pro růst
a plnění strategických záměrů firmy. Administrace projektu je náročná, ale zvládnutelná vlastními silami,
pokud dokážete číst stanovená pravidla i „mezi řádky“. První pomoc prostřednictvím CZECHINVESTU –
především regionálních kanceláří funguje bezchybně. Existuje však řada otazníků, na něž nikdo nezná
odpověď a musíte s nimi tedy počítat jako s rizikem projektu. Je lepší nespoléhat se příliš na pomoc
poradenských agentur. Za Vaše peníze zpracují Vaše myšlenky! Největší boj, který musíte při realizaci
projektu každodenně svádět, je se stereotypním přístupem lidí ve firmě. A k tomu se program Školicí
střediska náramně hodí.“

PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. - ředitelka divize Vzdělávání a rozvoj

