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Pronájem komerční  nemovitosti 
obchodní zóna Lanškroun 

 

  

 

Obec:                           Lanškroun 

Katastrální území:    Lanškroun 

Okres:                         Ústí nad Orlicí 

Kraj:                            Pardubický 
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ZÁKLADNÍ  INFORMACE 

 

Cena za pronájem:  50 000,-Kč/měsíc  

Poloha objektu:  Obchodní zóna, střed obce  

Počet nadzemních podlaží objektu:  2  

Užitná plocha:  314 m2  

Užitná plocha v přízemí:  154 m2  

Užitná plocha II.NP:  160 m2  

Plocha zahrady:  265 m2  

Celková výměra:  462 m2  

Stav objektu: Velmi dobrý, kolaudace 2008 

Topení:  Ústřední – zdroj 2 x plynový kotel   

Energetická náročnost: G 

Elektřina:  230 V, 400 V  

Voda:  Dálkový rozvod  

Odpad:  Veřejná kanalizace  

 

 
 
Cena  je bez platby za energie. Provize realitní kanceláře činí 1 x měsíční nájem + DPH v zákonné výši.  
 
Nemovitost je nabízena na základě výhradní zprostředkovatelské smlouvy. 
 
V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat, rád Vám poskytnu doplňující informace případně si spolu 
můžeme nezávazně nemovitost prohlédnout. 
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INFORMACE  O  POLOZE 

 

Správní obvod Lanškroun leží na východě Pardubického kraje a svojí východní částí hraničí s obcemi 
Olomouckého kraje.  Na jižní straně je obklopen obcemi Moravskotřebovska, na západní obcemi Svitavska, 
Českotřebovska a Orlickoústecka. Severní částí sousedí se správním obvodem Žamberk a Králíky. Území 
Lanškrounska leží na 27 518 hektarech a zaujímá 6,1 % rozlohy kraje. Ve 22 obcích, které tvoří správní 
obvod, žilo k 31. 12. 2008 celkem 22 824 obyvatel (4,4 % obyvatelstva kraje). Hustota zalidnění (82,9 
osob/km2) je výrazně pod krajským průměrem. V sídle správního obvodu – městě Lanškroun – které je zde 
jedinou obcí se statutem města, žije 44,8 % obyvatel. 

Výrazně nadprůměrný podíl osob zaměstnaných v průmyslu souvisí především s působením výrobců jako je  
AVX Lanškroun, INA Lanškroun a SCHOTT Lanškroun. Tyto firmy nabízí řadu pracovních příležitostí a v 
současné době jsou nejvýznamnějšími zaměstnavateli nejen na Lanškrounsku, ale patří k největším 
zaměstnavatelům v celém Pardubickém kraji. Míra nezaměstnanosti v regionu v březnu 2014 činila 6,27 %. 
Populace regionu je v průměru mladší než v celém kraji, podíl obyvatel pětašedesátiletých a starších na 
obyvatelstvu celkem činí 13,1 % a je zároveň nejnižší v kraji. Hodnota indexu stáří ke konci roku 2008 (83,9 
obyvatel ve věku 65 a více let na 100 dětí do 14 let) je rovněž nejnižší v kraji. 
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Lanškrounsko ležící na rozhraní Orlických hor, Zábřežské vrchoviny a Svitavské pahorkatiny nabízí mnoho 
příležitostí pro letní i zimní turistiku. Přírodní krásy lze obdivovat z rozhledny na vrcholu Lázek (714 m n. 
m.), který je obklopen řadou chráněných přírodních území. Milovníci zimních sportů navštěvují areál v 
Čenkovicích s mnoha sjezdovkami. Mezi historické památky regionu se řadí rekonstruovaná renesanční 
radnice, zámek a kostel sv. Václava v Lanškrouně, zajímavý je i roubený hostinec Krčma z poloviny 17. 
století. V městském muzeu lze zhlédnout stálé expozice věnované historii města a významným osobnostem. 
I v dalších lokalitách Lanškrounska mohou návštěvníci obdivovat historické památky, například lovecký 
zámeček v obci Tatenice.  

Zdroj:  www.lanskroun.eu 

Vzdálenost od některých měst a obcí v okolí: 

Praha 206 km 
Brno 89 km 
Svitavy 23 km 
Česká Třebová 18 km 
Moravská Třebová 21 km 
Ústí nad Orlicí 19 km 
Olomouc 71 km 
 

 

mailto:jan.dusek@re-max.cz
http://www.dusekjan.cz/


 

INFORMACE  O  NEMOVITOSTI K PRONÁJMU  

Jan Dušek 
RE/MAX Trend 
nám. J.M.Marků 15, 563 01 Lanškroun 
Tel.: +420 603 413 827, e-mail: jan.dusek@re-max.cz, web: www.dusekjan.cz 

 

 

POPIS  A  DOKUMENTACE 

Jedná se o  víceúčelový komerční objekt v obchodní zóně města Lanškrouna nacházející se v jeho centru u 
frekventované komunikace I/43 přímo u parkoviště supermarketu Lidl přičemž přístup k nemovitosti přes 
toto parkoviště a jeho užívání je právně ošetřeno věcným břemenem vyznačeným v katastru nemovitostí. 
Přístup je samozřejmě zajištěn zároveň i z veřejného městského pozemku. 

Budova kolaudovaná v roce 2008 je dvoupodlažní s dvěma bezbarierovými vstupy. Druhé nadzemni podlaží 
je přístupné pouze schodištěm a v současnosti se jedná o zcela otevřený prostor, který by v případě potřeby 
bylo možné variabilně rozdělit např. pomocí sadrokartonovych příček. V přízemí mimo chodby se 
schodištěm do II.NP, sociálního zázemí společného pro celou budovu a technické místnosti jsou dva hlavní 
prostory využívané v současnosti jako prodejna a sklad. 

Objekt je napojen na veškeré veřejné rozvodné sítě - kanalizaci, plynovod, vodovod a elektrickou síť. Zdroj 
tepla jsou dva plynové kotle samostatné pro každé podlaží; rovněž elektrické odběrné místo a odečet vody 
je pro každé podlaží samostatné. 

Nemovitost se nachází na velmi lukrativním a frekventovaném místě. K pronájmu je nabízen objekt jako 
celek. Po dohodě lze využívat i pozemek náležící k objektu případně provést stavební úpravy nezbytné pro 
Váš provoz.  

Svou polohou, dispozicí a možností přístupu je objekt vhodný např. jako sídlo firmy s prostory pro veřejnost, 
lékařské ordinace, exkluzivní prodejní prostory, banku, sídlo orgánů veřejné správy, apod..  

Jakékoliv informace týkající se nemovitosti Vám rád sdělím včetně nezávazného seznámení s nemovitostí 
při prohlídce, na kterou Vás zvu. Neváhejte mě proto kdykoliv kontaktovat. 
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LANŠKROUN 

Město Lanškroun bylo založeno ve 13. století a jeho jméno Landeskrone - "Zemská koruna" zvýrazňovalo 
význam sídla na rozhraní Čech, Moravy a Slezska. Leží v Lanškrounské kotlině pod nejjižnějšími výběžky 
Orlických hor na 49°55' severní šířky a 16°37' východní délky v nadmořské výšce kolem 380 m n. m. 
Dnešní Lanškroun je se svými 10 178 obyvateli rychle se rozvíjejícím moderním městem zaměřeným na 
budoucnost. Je městem elektroniky, strojírenství, papírenského průmyslu i městem středních škol, živé 
kultury a moderních sportovišť. 

Je správním centrem regionu Lanškrounsko pro 22 obcí s 22 991 obyvateli: Albrechtice, Anenská Studánka, 
Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, 
Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, 
Žichlínek. Lanškrounsko spadá do Pardubického kraje, na východě říčkou Března hraničí s Moravou, krajem 
Olomouckým. Region Lanškrounsko je součástí turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko v turistickém 
regionu Východní Čechy. Lanškroun má navázánu dlouhodobou mezinárodní spolupráci s polským 
Dzieržoniovem (120 km), Serockem u Varšavy a slovenským Kežmarokem na úpatí Vysokých Tater. 

Historie Lanškrouna 

Město Lanškroun (historicky Landeskrone) bylo založeno v 2. polovině 13. století v souvislosti s královskou 
kolonizační činností jako hlavní ekonomické centrum rozsáhlého lanškrounsko-lanšperského panství. Město 
má pravidelné středověké založení s čtvercovým náměstím, uprostřed kterého stojí renezanční radnice z let 
1581 – 82. První dochovaná písemná zmínka o Lanškrouně pochází z roku 1285, kdy jej od českého krále 
Václava II. převzal Záviš z Falkenštejna. Od roku 1304 byl Lanškroun součástí majetku Zbraslavského 
kláštera, později litomyšlského biskupství (r. 1358). Roku 1371 Petr Jelito, litomyšlský biskup a rodák z 
Dolního Třešňovce u Lanškrouna, založil ve městě augustiniánský klášter, který byl v období renezance 
přestavěn na zámek v renezančním slohu. Po husitských válkách v 15. století získali Lanškroun Kostkové z 
Postupic. Od roku 1507 městu vládli Pernštejnové s výjimkou třinácti let, kdy město spravovali páni z 
Boskovic. Za vlády pánů z Postupic a poté Pernštejnů získal Lanškroun řadu významných privilegií. Dalšími 
vlastníky města a panství byli Hrzánové z Harasova a po bitvě na Bílé Hoře (r. 1620) připadl Lanškroun 
Lichtenštejnům (od r. 1622). 

V době třicetileté války bylo město poničeno švédskými i císařskými vojsky. Po ní do Lanškrouna přicházeli 
němečtí osadníci, kteří prosadili německou správu. Od roku 1683 je městská kniha psána německy. V 
polovině 17. století vrcholí vědecká činnost nejvýznamnějšího lanškrounského rodáka, fyzika, matematika, 
astronoma, lékaře a filozofa, rektora Karlovy Univerzity a zakladatele spektroskopie Jana Marka Marci 
(1595-1667), po němž je pojmenováno nejen hlavní náměstí Lanškrouna, ale i kráter na odvrácené straně 
Měsíce. Koncem 18. století bylo město vyhlášeno městem municipálním. V polovině 19. století se stal 
Lanškroun sídlem okresního hejtmanství a okresního soudu a až do roku 1960 zůstal okresním městem. 
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Průmysl a zaměstnanost 

Postupně docházelo k hospodářskému a kulturnímu rozvoji města. Na přelomu 17. a 18. století byla 
dokončena stavba knížecího pivovaru. V 70. letech 19. století se rozvíjí hospodářská činnost – vzniká 
tabáková továrna (1875 - 1945), továrna na výrobu textilních dutinek (papírna 1884), mrazírny, textilka. 
Rozmach města dokládá stavba železniční přípojky Lanškroun – Rudoltice v Čechách (1885) k páteřní trati 
Čech procházející Lanškrounskem (Praha – Česká Třebová – Přerov). 

Západní průmyslová zóna Lanškrouna vznikla po roce 1885 poblíž vlakového nádraží a hlavní severojižní 
silnice (směr Wroclaw, Klodsko - Brno, Vídeň). Dnes tu jsou soustředěny velké průmyslové společnosti 
opírající se o vysoce kvalifikované pracovníky a vlastní vývoj. Menší východní průmyslová zóna je na 
protilehlé straně města a soustřeďuje zejména dynamické firmy střední velikosti. Nejen v těchto územích 
má město do budoucnosti zainvestovány plochy k dalšímu rozvoji firem. Hlavními průmyslovými odvětvími 
v Lanškrouně jsou elektrotechnický průmysl (výroba elektronických prvků a součástí), strojírenský průmysl 
(zejména výroba jednoúčelových strojů a nástrojů), papírenský průmysl (výroba, obchod a distribuce 
papírenských výrobků) a stavebnictví. 

Průmyslové podniky zajišťují vysokou zaměstnanost obyvatel Lanškrouna i jeho okolí. Za rozvojem 
ekonomiky města stojí celá řada úspěšných místních podnikatelů a manažerů, i významné investice mnoha 
mezinárodních společností, které v Lanškrouně vyrábějí. V desetitisícovém Lanškrouně působí na 250 
společností, evidováno je přes 2 000 soukromých podnikatelů a živnostníků. Současná průmyslová síla 
Lanškrouna se projevuje například tím, že v desetitisícovém městě je jen v samotném průmyslu kolem 6 000 
pracovních míst, takže velké firmy dováží své zaměstnance z okruhu 50 km. Z Lanškrouna pochází více než 
dvě třetiny světové produkce roznětek pro airbagy, z práce lanškrounských techniků a dělníků pochází 
čtvrtina celosvětové výroby tantalových kondenzátorů, takže například ve svém mobilu nebo automobilu 
jistě máte řadu součástek vyrobených v Lanškrouně. 

Školství a vzdělávání 

V 2. polovině 19. století vznikají centra vzdělanosti – Gymnázium (1874) a Střední odborná tkalcovská škola. 
V průběhu 20. století došlo k vzrůstu vlivu českého obyvatelstva ve městě a byla zde zřízena i česká 
měšťanská škola. Ve městě je nyní pět mateřských škol (pro děti ve věku 3 – 6 let), čtyři základní školy (6 – 
15 let), tři střední školy (15 – 18 let). Současné střední školství - Gymnázium, Střední odborná škola a 
střední odborné učiliště a Střední zemědělská škola - poskytují střední všeobecné i odborné vzdělání. Pro 
hendikepované děti a studenty tu působí speciální škola. Programy, kroužky a aktivity Domu dětí a mládeže 
mohou využít děti ve volném čase, umělecky nadané žáky a studenty rozvíjí v Lanškrouně Základní 
umělecká škola Jindřicha Pravečka se zaměřením na taneční a výtvarný obor. 

Zdravotnictví a sociální péče 

Zdravotní péči na Lanškrounsku zajišťuje pět lékařů pro děti, deset praktických lékařů, přes dvacet 
specialistů a patnáct zubních lékařů. V Lanškrouně má základnu zdravotnická záchranná služba (tel. 155), 
která pomáhá pacientům v situacích ohrožujících jejich život, stejně jako tu působí policie státní (tel. 158) i 
městská (tel. 156). Profesionální hasiče v Lanškrouně (tel. 150) může při zásazích podpořit dalších sedmnáct  
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sborů dobrovolných hasičů z Lanškrounska. V sociální a sociálně zdravotní oblasti působí na 25 organizací a 
sdružení. 

Kultura, sport, spolky 

Kulturní a společenský život obyvatel aktivně ovlivňuje Kulturní centrum. Městské muzeum, které sídlí na 
zámku v Lanškrouně a bylo založeno roku 1905, vydává několik publikací ročně, pravidelně připravuje nejen 
krátkodobé výstavy, ale pečuje o stálé expozice Historie města Lanškrouna, Kabinet mincí a medailí ak. 
malíře Zd. Kolářského, Sklářství na pomezí Čech a Moravy a Pamětní síň Jindřicha Pravečka, rodáka z 
blízkých Výprachtic. Městská knihovna na náměstí Al. Jiráska disponuje desetitisíci tituly, Kino Lanškroun s 
kapacitou téměř 300 míst promítá každodenně po celý rok. Infocentrum v ulici B. Němcové (čp. 124) 
poskytuje nejen informační služby o městě a regionu, ale podílí se i na přípravě a zpracování turistické 
infrastruktury či připravuje informační a prezentační materiály (Inforočenka, Kalendář akcí měsíce). Život ve 
městě a regionu zachycují Listy Lanškrounska, obsáhlý čtrnáctideník, který je pětkrát ročně doplněn o 
plnobarevný speciál. 

V Lanškrouně se prosazuje občanská společnost. Působí tu mnoho kulturních, sportovních a společenských 
organizací a občanských sdružení. Počtem i svými aktivitami jsou významná zejména hudební a pěvecká 
tělesa (přes 20 souborů a skupin), působí tu tři soubory divadelních ochotníků. Významná je práce a 
výsledky sportovních organizací a klubů (přes 30 oddílů), zejména cyklistů, volejbalistů, fotbalistů a turistů. 
Posledně jmenovaní připravují každoročně na druhou sobotu v září Lanškrounskou kopu, masový turistický 
pochod s téměř čtyřicetiletou tradicí (5 až 100 km), se kterou jsou spojeny podzimní městské slavnosti. 

Tipy pro volný čas 

V Lanškrouně je možné využít nabídky nejen více než čtyřiceti restaurací a občerstvoven, ale i řadu 
sportovišť. V zimě zve k bruslení či na hokej Hala B. Modrého s ledovou plochou, v létě přírodní koupaliště 
Dlouhý rybník s upravovanou pláží a minigolfem. Po většinu roku je otevřen krytý plavecký bazén při ZŠ 
Dobrovského (12,5 x 6 m), či velká sportovní hala Střelnice. Celoročně můžete navštívit bowling centra, 
posilovny, fitness studia. Mezi venkovními sportovišti lákají např. kvalitní volejbalové, beachvolejbalové a 
tenisové kurty či fotbalové hřiště. Po většinu roku je splavná řeka Moravská Sázava z Krasíkova, z nadhledu 
se na svět můžete podívat v paragliding centru ve Výprachticích nebo využijete možnosti vyhlídkových letů 
na některém ze třech letišť v okruhu patnácti kilometrů. Vyberte si dovolenou na Lanškrounsku - najdete tu 
skvělé zázemí. Čistá příroda, prolínání historických památek a moderního života vás pohltí. Neradi zůstáváte 
na místě? Chcete vidět během dovolené Čechy a rovinaté Polabí, Moravu a úrodnou Hanou, Polsko a 
Klodskou kotlinu? Z Lanškrouna se dostanete na kterékoli z těchto míst do hodiny jízdy autem. Ze své 
lanškrounské základny můžete být za stejnou dobu na nejvyšších partiích Orlických hor, vystoupáte na 
Králický Sněžník či navštívíte pevnostní oblast, zdoláte vrcholky Jeseníků a zrelaxujete v termálních lázních, 
můžete se nechat unést poezií kopců Českomoravské vrchoviny či být pohlceni jeskyněmi Moravského 
krasu. 

Zdroj:   www.lanskroun.eu 
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