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Textil Invest Group vítá zájem města opět jednat o koupi areálu Tiba 

Zálabí 

16. listopadu 2015, Dvůr Králové n. Labem - Společnost Textil Invest Group vítá zájem vedení města 

Dvůr Králové nad Labem o pokračování jednání nad dalším osudem areálu bývalé Tiby Zálabí. 

V současnosti probíhá demolice areálu, závěry nad budoucností areálu budou možné až po jejím 

skončení. Konkrétní cenová jednání prozatím vedena nebyla, byl pouze vypracován odborný 

znalecký posudek, který město obdrželo. Zájem města o odkup areálu prozatím utichl, Textil Invest 

Group (TIG) je však připravena komunikaci s městem nadále vést. 

U budoucího využití areálu Tiby Zálabí může nastat mnoho variant, které se budou vždy řídit 

územním plánem města. Jednou z nich je i spolupráce s městem, které projevilo koncem roku 2014 

zájem o odkup areálu. „V posledních měsících komunikace ze strany města i přes naše opakované 

snahy utichla, ačkoliv jednání bylo původně iniciováno z jeho strany,“ uvádí Jiří Karásek, předseda 

představenstva Textil Invest Group. Podle předchozí dohody nechala TIG vypracovat odborný 

znalecký posudek, který ocenil areál na částku blížící se 100 milionů korun. Posudek byl předán 

městu, aby mělo dostatečné informace o majetku, o jehož koupi chce jednat. „Žádná nabídka dosud 

nebyla z naší strany učiněna a nepadla ani ze strany města. Vyjádření pana starosty Jarolíma k možné 

koupi areálu v televizní reportáži bereme jako signál zájmu opět jednat o koupi areálu Tiba Zálabí a 

rádi k němu přistoupíme,“ říká Jiří Karásek. Město není jediným zájemcem o areál, avšak TIG bude 

v případě těchto významných rozvojových ploch vždy preferovat spolupráci s municipalitou. 

Společnost TIG koupila podnik Tiba Zálabí v roce 2007 se záměrem zachovat zde výrobu. Odbytové 

problémy se však nepodařilo odstranit a bylo rozhodnuto ukončit výrobu během roku 2009. TIG se 

poté snažila o odprodej areálu nebo jeho jiné využití, například v podobě pronájmu místním 

společnostem. Podařilo se najít partnery, kteří jeho část využívají dodnes. U hlavní výrobní haly a 

jejího okolí se však nepodařilo zajistit dlouhodobou perspektivu a bylo rozhodnuto provést demolici. 

Ta v současné době stále probíhá. 
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