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Jak šel čas ve sdružení bruslařském 
až po současnost TC Bajda Kroměříž 

Několik úvodních důležitých informací. Nejsem historik ani archi-
vář. Tento dopis jsem proto poslal i panu Lapčíkovi, archiváři Zem-
ského archivu Olomouc, kde jsem informace čerpal, za účelem jeho 
odborného pohledu. Odepsal, že jsem archiválie sestavil a zpracoval 
velmi dobře, a je vidět, že mám stylistický dar. Jsem na toto hodno-
cení hrdý. Měl jsem tedy tu čest a touhu držet ve svých rukou dané 
archiválie a vidět je na vlastní oči. Poznat jména lidí i jejich ručně 
psané, závazné a nezpochybnitelné texty i data v dobové terminolo-
gii, a o to vše se chci s vámi podělit.

ZASYPÁNÍ MLÝNSKÉ STROUHY

Vše začalo požárem arcibiskupského mlýna v 
roce 1836 a pokračovalo dalším požárem stejné-
ho mlýna v roce 1897. Obnova mlýna již nebyla 
provedena a mlýnská strouha, kterou protékala 
voda na soukolí, byla zasypávána. Takže z popela 
a sutin se zrodil sportovní areál, kterému se lido-
vě říká Bajda.

20. září 1911 uctivě prosí „Sdružení bruslařské 
Kroměříže“ Ústřední ředitelství arcibiskupských 
statků v Kroměříži (dále jen ÚŘAS) o ponechání 
rybníka v Podzámecké zahradě ku bruslení za do-
hody, že eventuální čistý výtěžek bude věnován 
na dobročinné účely.

SDRUŽENÍ BUDUJE KOUPALIŠTĚ

O měsíc později, 14. října 1911, vysokým roz-
hodnutím ráčila jeho milost knížecí (kardinál 
František Saleský Bauer) milostivě povoliti „sdru-
žení bruslařskému“, aby rybník v Podzámecké 
zahradě byl ponechán k bruslení. Zároveň se 
„sdružení“ povoluje postavení stálého pavilonu u 
dotyčného rybníka.

2. června 1914 jménem zřizujícího výboru 
„sportovního klubu Kroměříž“ (dále jen SKK), 
prosí ÚŘAS v nejhlubší úctě člen výboru zemský 
poslanec Antonín Urban o pronájem pozemků u 
bývalého mlýna ve Sladovnách, v části zasypané-
ho řečiště Mlýnské strouhy. Na tomto pozemku 
hodlá SKK zřídit plovárnu pozůstávající z vybeto-
novaného basinu o rozměrech 40 x 20 m, kabin 
ku převlékání, klubovního pavilonu, dvou teni-
sovišť, dětského hřiště a kuželny. Zřizující výbor 
z důvodů velmi závažných odhodlal se k tomuto 
kroku především pro nedostatek jakéhokoliv 
slušného koupaliště v Kroměříži, ale nejen proto. 

SDRUŽENÍ SE STÁVÁ 
UŽIVATELEM POZEMKŮ

6. června 1914 vysokým rozhodnutím ráčila 
jeho eminence (kardinál František Saleský Bauer) 
povoliti, aby místo za spáleným mlýnem ponechá-
no bylo ku založení plovárny a hřiště, kterážto zaří-
zení by knížecí arcibiskupské úřednictvo ve spolku 
s obecenstvem (města Kroměříže) poříditi mělo. 
Jelikož nově založený spolek SKK bude používati 
knížecích arcibiskupských pozemků, nutno poměr 
jeho ku knížecímu arcibiskupskému panství nále-
žitě upraviti, a aby se tak stalo smlouvou nájemní.

21. prosince 1914 na základě vysokého naříze-
ní se nově založeným SKK, ve kterém vedle k. a. 
úředníků bude zastoupeno i obecenstvo, se stalo 
bruslařské sdružení zbytečným a od 1. ledna 1915 
se dává kluziště i s pavilonem SKK do užívání.

29. prosince 1914 na základě vysokého zmoc-
nění ze dne 6. června 1914 uzavírá knížectví arci-
biskupské Olomouc zastoupené ÚŘASem nájemní 
smlouvu s SKK na pronájem pozemků k založení 
plovárny a jiných sportovních zařízení v těch 
hranicích, jak stanoví označení na připojeném 
nákresu, na dobu 10 pořád jdoucích let, za roční 
nájemné 50 korun. 30. prosince 1914 z vysokého 
nařízení dochází k odevzdání bruslařského pavi-
lonu mezi sdružením bruslařským a SKK. Pavilon 
bude odevzdán zástupci SKK, panu knížecímu 
vrchnímu stavebnímu správci Sprindrichovi.

2. května 1915 výnosem c. k. Moravského mís-
todržitelství ze dne 20. března 1915 byly schvále-
ny stanovy SKK a spolek na základě jich na valné 
hromadě dne 2. 5. 1915 ustaven. 13. května 1915 
je zaslán děkovný dopis členů SKK kardinálu 
Františku Saleskému Bauerovi za velkomyslnou 
štědrost projevenou propůjčením krásného po-
zemku i za ostatní vydatnou hmotnou a mravní 

podporu, jíž jedině bylo založení „Sportovního 
klubu Kroměříž“ umožněno. 14. července 1919 
SKK žádá ÚŘAS Kroměříž o odročení plateb a úro-
ků za odebrané stavební řezivo z lesního závodu 
na Ostravici.

Odůvodnění: SKK poskytuje útulek členům 
katolických spolků, rodinám arcibiskupských 
úředníků, jakož i chovancům knížecího arcibis-
kupského gymnázia v Kroměříži v letní sezoně 
za ceny mírné a všem členům sociálního sdružení 
studentského zdarma. Osud klubu byl hned při 
vzniku těžce postižen tím, že většina členů a hos-
tů jeho musela nastoupiti vojenskou službu a ne-
mohla dostáti závazkům rozpočteným pro klidné 
doby mírové!

NÁJEM ARCIBISKUPSTVÍ 
SCHVÁLILO

14. června 1924 v nejhlubší úctě žádá SKK ar-
cibiskupskou milost Leopolda Prečana o obnovu 
nájmu arcibiskupského území, kterého používá 
dle smlouvy ze dne 29. prosince 1914, platné do 
konce tohoto roku. Dále prosí o změnu některých 
podmínek, aby postoupen byl též do nájmu po-
zemek položený mezi doposud pronajatým úze-
mím a velkým rybníkem v zámecké zahradě, na 
níž stojí i bruslařský pavilon klubovní. Dále aby 
mohl klub přivtěliti k pronajatému území i za-
hrádku, jež je dosud přidělena arcibiskupskému 
správci Františku Michálkovi. Nový nájem má být 
povolen na 30 let a propůjčení mělo být pro klub 
právem využití pro sportování na velkém rybníku 
v zámecké zahradě, a to v době letní k pěstování 
sportu veslařského a výjimečně i plaveckého a v 
době zimní pak sportu bruslařského. V samých 
počátcích činnosti klubovní vypuknuvší válka a 
její trvalé následky překážely do dneška v dovr-
šení započatého díla. Přesto však klub i za těchto 
okolností jedním svým zařízením - plovárnou ko-
nal své poslání a vžil se tak, že by se dnes těžce 
postrádal. Prosíme o milostivé svolení k uzavření 
nové smlouvy i umožniti svým rozhodnutím další 
činnost klubu v duchu daném mu do vínku jeho 
zakladateli.

Této žádosti SKK 25. ledna 1925 bylo vysokým 
rozhodnutím arcibiskupské milosti Leopolda Pre-
čana vyhověno za podmínek nájemní smlouvy na 
šest let, počínaje 1. lednem 1925, a přenechává se 
klubu do nájmu zahrádka arcibiskupského správ-
ce Františka Michálka.

STAVBA SLUNEČNÍCH LÁZNÍ

15. dubna 1926 je SKK donucen vzrůstajícím zá-
jmem konservativního obecenstva kroměřížské-
ho o klub z důvodu nedostatečnosti dosavadních 
zařízení odhodlat se k výstavbě krytých sluneč-
ních lázní rozšířením svého bruslařského pavi-
lonu. SKK nemajíce potřebné hotovosti po ruce, 
prosí ÚŘAS o laskavou podporu tohoto podniku 
poskytnutím stavebního dříví s možnou slevou na 
jednoroční úvěr. 

12. dubna 1934 jubilejní valná hromada SKK 
vyslovuje dopisem vřelé díky za blahovůli, kte-
rou ÚŘAS vůči klubu projevil tím, že věnoval 
značný kus pozemku na rozšíření klubovního 
území.

Roky 1935 až 1950 končí základní etapa vzni-
ku SKK a začíná sporadické vedení agendy. Zde je 
nutné sáhnout do uchovaných zápisů a podkladů, 
které budou v držení rodin od starých činovníků 
a členů SKK. Dále mohou být nalezeny v klubovní 
kronice, pokud byla vedena. TC Bajda má to štěs-
tí, že kronika vedena byla.

SOCIALISTICKÁ HISTORIE BAJDY

7. ledna 1948 začíná „velký rudý třesk“. 
22. dubna 1950 ministerstvo zemědělství č. j. 
8702/50-ix/b-22 přiděluje MNV Kroměříž podle 
§ 8, ods. 1 zákona ze dne 11. července 1947, č. 
j. 142 Sb. o revizi pozemkové reformy a podle § 
12, vládního nařízení ze dne 7. ledna 1948, čís. 
1 Sb. do vlastnictví s výhradami a za podmínek 
dále uvedených zámecký komplex v Kroměříži, 
původního majitele Arcibiskupství olomouckého 
pozůstávající z těchto nemovitostí v k. ú. Kromě-
říž. Zde se objevuje majetek počínaje zámkem a 
pozemky v Podzámecké zahradě až po kolonádu 
a pozemky v zahradě Květné. 

Dne 15. listopadu 1954 výměrem krajské 
správy rady Krajského národního výboru v Go-
ttwaldově, č. j. 117-612/2-9/9-54, opravující a do-
plňující výše uvedenou přídělovou listinu a její 
integrující součást, byl majetek přidělen Místní-
mu národnímu výboru v Kroměříži. Jmenovitě 
zámecký komplex, pozůstávající z uvedených ne-
movitostí v k. ú. Kroměříž, majetek Arcibiskup-
ství olomouckého, který spravoval velkostatek 
Kroměříž. Mimo jiné se do přídělových listin a 
výměru dostaly i pozemky vedené pod parc. čís-
ly 348/1, 5932, 6955, 7111, 7651, 7820 a parc. 
č. 290/6, 290/7, 290/8, 290/9, 290/10, 290/11, 
290/12, 290/13, 290/14, 290/18, 290/19, 
290/20, 290/21 v  k. ú. Kroměříž, na kterých se 
nachází areál TC Bajda.

NOVODOBÁ HISTORIE BAJDY 

Dne 2. prosince 1991 na základě žádosti oddí-
lu TC Bajda Kroměříž a v souladu s usnesením 
valné hromady TJ Slavia Kroměříž byla ukonče-
na činnost tenisového oddílu TJ Slavia Kroměříž 
na základě delimitace (vymezení působnosti). Je 
podepsána hospodářská smlouva o vypořádání 
závazků a pohledávek mezi tenisovým oddílem 
TJ Slavia Kroměříž a nově vzniklým občanským 
sdružením TC Bajda Kroměříž, které je v součas-
né době jediným a jednoznačným pokračovate-
lem sportovní i stavební činnosti na pozemcích, 
které 6. června 1914 vysokým rozhodnutím ráčila 
jeho eminence kardinál povoliti, aby místo za spá-
leným mlýnem ponecháno bylo ku založení plo-
várny a hřiště. Jelikož nově založený spolek SKK 
bude používati k. a. pozemků, nutno poměr jeho 
ku k. a. panství náležitě upraviti, a aby se tak stalo 
smlouvou nájemní.

Dne 12. 5. 1995 TC Bajda žádá Okresní úřad Kro-
měříž (OÚ) o zahájení správního řízení o uspořádá-
ní právních vztahů k pozemkům v areálu TC Bajda. 
Dne 22. 5. 1995 rozhodnutím OÚ Kroměříž odjímá 
právo trvalého užívání pozemků ČSTV TJ Slavia 
Kroměříž. Dne 28. 5. 1995 TC Bajda žádá  OÚ Kro-
měříž o pronájem pozemků v areálu TC Bajda. Dne 
15. 6. 1995  je uzavřena smlouva o nájmu pozem-
ků mezi ČR, OÚ Kroměříž a TC Bajda Kroměříž za 
nájemné 25 000 korun ročně. Dne 17. 3. 2002 pře-
chází právo hospodařit s majetkem státu z OÚ na 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
(ÚPZSVM) a s tímto subjektem je uzavřena nájemní 
smlouva na 30 446 Kč ročně. Dne 24. 3. 2003 a 12. 
2. 2004 je podána žádost na úřad ve věcech státu o 
výpůjčku pozemků v areálu TC Bajda, což však v tu 
dobu není možné vzhledem k blokačnímu paragra-
fu. V roce 2004 končí v ČR všechny okresní úřady.

POSLEDNÍCH DESET LET

Následuje další posun vlastnických práv, tento-
krát prohlášením o přechodu vlastnického práva 
k nemovitostem na obce dne 13. 9. 2004 a záko-
nem ČNR č. 172/1991 Sb. o přechodu některých 
věcí z majetku ČR mezi Městem Kroměříž a ČR 
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých - na základě přídělových listin ministerstva 
zemědělství z 22. 4. 1950 a výměru zem. správy 
v Gottwaldově z 15. 11. 1954. Jedná se o pozemky 
vedené pod parc. čísly 348/1, 5932, 6955, 7111, 
7651, 7820 a parc. č. 290/6, 290/7, 290/8, 290/9, 
290/10, 290/11, 290/12, 290/13, 290/14, 290/18, 
290/19, 290/20, 290/21 v  k. ú. Kroměříž (pozem-
ky, na nichž se nachází areál TC Bajda Kroměříž). 

Dne 1. 10. 2004 žádá TC Bajda Město Kromě-
říž o bezúplatný převod pozemků v areálu TC, 
což opět není povoleno vzhledem k blokačnímu 
paragrafu. Dne 1. 3. 2005 snažení končí aktem, 
kdy uzavírá TC Bajda a Město Kroměříž smlouvu 
o pronájmu pozemků za 100 Kč na rok na dobu 10 
let do 31. 12. 2015.

SOUČASNÝ PRÁVNÍ STAV
TC Bajda je vlastníkem staveb a Město Kroměříž 

je vlastníkem pozemků. Nový občanský zákoník č. 
89/2012 Sb. v § 506 řeší věcná práva k vlastnic-
tví pozemků a staveb. TC Bajda chce respektovat 
stávající právní náležitosti a společně s Městem 
Kroměříž vše sladit, a to formou bezúplatného 
převodu nebo dlouhodobého pronájmu. Vypi-
sované granty jednotlivých ministerstev ČR pro 
investiční výstavbu občanských spolků budou 
naplňovány za předpokladu, že spolek bude vlast-
níkem pozemků. Jak naváže současné zastupitel-
stvo z roku 2015 na obecenstvo z roku 1914? Rád 
odpovím všem na položené otázky, případně po-
skytnu k nahlédnutí i zachované archiválie, fota a 
situační plánky.                                         A. O. Novotný

TC Bajda stojí na pozemcích bývalého arcibiskupského mlýna.
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