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ABSTRAKT  

Téma diplomové práce „Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města 
Kyjov“ se zabývá problematikou stávajícího stavu města Kyjova. Zpracovává 
problémové oblasti, které zahrnují stávající zástavbu, dopravu, zeleň, pobytové 
prostory-nové nábřeží, předprostor kulturního domu, střed Masarykova náměstí, 
apod. Hledá odpovědi na dlouhotrvající otázky, které zní: „ Jak řešit dlouhodobý 
úbytek obyvatelstva? Kde najít nové plochy pro bydlení? Jak by se měl Kyjov dále 
rozvíjet? Jak učinit Kyjov atraktivním, aby lákal nové občany a investory?“ Na tyto 
oblasti a otázky se zaměřuje urbanistická studie řešeného území a potom dále 
vybraného území historického jádra. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Historický střed, Masarykovo náměstí, Kyjov, kulturní centrum, řeka Kyjovka, 
bloková zástavba, kancelářské prostory, komerční prostory, bytové prostory, 
vlakové nádraží, kyjovská radnice, kulturní a společenské události, kultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

The theme of the thesis „Retriveal of the historici centre and surrounding of the 
Kyjov city“ deals with current condition of the Kyjov. It processes problematic area 
sof city, such as existing buildings, transportation, greenery, living spaces, new 

waterfront, House of culture pre-space, middle of the Masaryk Square, etc. It 

looking for answers to long standing questions: How to deal with the long-term 

dechne of the population? Where to find new spaces for living? How should Kyjov 

develop in future? How to make city an attractive place for new Citizen and 

investors? Answer for all these questions is urban study which is focused on 

named areas, including selected part of historical center. 

 

KEYWORDS  

Historical center, Masarysk Square, Kyjov, House of culture, Kyjovka river, block 

area, office spaces, commercial spaces, residential areas, train station, Kyjov town 

hall, cultural and social events, culture 
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ÚVOD   

 

Téma diplomové práce „Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov“ se zabývá 
problematikou stávajícího stavu města Kyjova. Zpracovává problémové oblasti, které zahrnují stávající 
zástavbu, dopravu, zeleň, pobytové prostory-nové nábřeží, předprostor kulturního domu, střed 
Masarykova náměstí, apod. Hledá odpovědi na dlouhotrvající otázky, které zní: „ Jak řešit dlouhodobý 
úbytek obyvatelstva? Kde najít nové plochy pro bydlení? Jak by se měl Kyjov dále rozvíjet? Jak učinit 
Kyjov atraktivním, aby lákal nové občany a investory?“ Na tyto oblasti a otázky se zaměřuje urbanistická 
studie řešeného území a potom dále vybraného území historického jádra. 
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1. TÉŮA PRÁCE 

Téma diplomové práce Rehabilitace historického jádra a p ilehlého okolí města Kyjov  se zabývá 
problematikou stávajícího stavu města Kyjova. Zpracovává problémové oblasti, které zahrnují stávající 
zástavbu, dopravu, zele , pobytové prostory-nové náb e í, p edprostor kulturního domu, st ed 
Ůasarykova náměstí, apod. Hledá odpovědi na dlouhotrvající otázky, které zní:  Jak e it dlouhodobý 
úbytek obyvatelstvaŠ Kde najít nové plochy pro bydleníŠ Jak by se měl Kyjov dále rozvíjetŠ Jak učinit Kyjov 
atraktivním, aby lákal nové občany a investoryŠ  ůa tyto oblasti a otázky se zamě uje urbanistická studie 
e eného území a potom dále vybraného území historického jádra. 

 

 

2. AůALYTICKÁ ČÁST 

 

2. 1. IR Í VZTAHY 

 Kyjov je obec nacházející se v severní části okresu Hodonín, který le í na jihovýchodní části 
Jihomoravského kraje. Od krajského města Brna je vzdálen 43 km jihovýchodním směrem a 1ř km 
severně od okresního města Hodonína. Je spádovou obcí s roz í enou p sobností pro 42 obcí. V 

současnosti tvo í území města 4 katastry ”Bohuslavice, Bor ov, Kyjov, ůětčice„ o celkové rozloze 2 9řř ha, 
kde k. ú. Bohuslavic je tvo en samostatným sídlem venkovského charakteru společně se zemědělskou či 
p írodní plochou. Ostatní k. ú. tvo í kompaktní sídelní útvar společně s nezastavitelnými plochami.   

  Severní hranice katastru je hranicí Jihomoravského a Zlínského kraje, pop . hodonínského a 



kromě í ského okresu. Sousedními obcemi Kyjova jsou Čelo nice, Kostelec, Vlko , Skoronice, 
Svatobo ice- Ůist ín, Sob lky, Bukovany, ůechvalín a Ůouchnice. Kopcovitá krajina severně od města 
tvo í podh í Ch ib . Jednotlivé vesnice zde mají v ádu několik set obyvatel. Terén krajiny směrem na jih 
je zvlněný a oblasti jsou zemědělsky hojně vyu ívány. Centrum města le í v údolí eky Kyjovky na jejím 
levém b ehu. eka protéká městem ze severu na jih z údolí mezi dánickým lesem a Ch iby.   

  Ůěsto poskytuje v rámci občanské vybavenosti pro místní obyvatele a spádových obcí celou adu 
institucí a organizací jako jsou kolství ”mate ské, základní, st ední koly„, nemocnici, zdravotní a sociální 
péče, pr mysl a slu by. Sídlí zde jak instituce státní správy a samosprávy, tak také finanční, církevní a 
sociální instituce, kulturní, vzdělávací a sportovní za ízení. Kyjov je p edev ím centrem kultury a folkloru. 
Tradice jsou ve městě dodnes p edávány z generace na generaci v ivé a autentické podobě, ať u  se 
jedná o kyjovský kroj, lidové písně či zvykoslovné ob ady. Během roku se zde koná celá ada kulturních 
akcí. 
 

2. 2. HISTORIE STAVEBůÍHO VÝVOJE KYJOVA 

 V r. 12ř4 dal král Václav II. souhlas k opevnění města. Palisádou, valem a vodním p íkopem bylo 
ohrazeno náměstí a p ilehlé ulice. Proto e Kyjov nepat il zrovna k největ ím a nejbohat ím měst m, 
nemohl si nikdy dovolit výstavbu kamenného opevnění.  
 Do opevnění vedly 3 brány – jedna stávala právě u nyněj í budovy městského ú adu ”brána Kostelní„, 
druhá u současné po ty ”brána Ůlýnská„ a t etí u k i ovatky, kde je dnes na rohu Reality Gaia ”brána 

idovská„. Opevnění postupem času bylo spolu s bránami zbouráno.  

 Koncem 1ř. stol a v 19. stol. byla dobrá hospodá ská situace a Kyjov se územně rozr stal. Otev ely se 
hnědouhelné doly, byly zalo eny mlýny a sklárna na výrobu tabulového skla. V roce 1řř4 byla dána do 
provozu elezniční doprava ”1řřŘ spoj Brno-Kyjov). Díky tomu p icházeli do města nový obyvatelé a Kyjov 
se začal roz i ovat i mimo území p vodního centra. Později do lo ke sjednocení s okolními obcemi 
Bor ov a ůetčice. 
 Rozvoj Kyjova byl poznamenán oběma světovými válkami. V poválečných obdobích se v ak Kyjov 

dokázal slibně rozvíjet. Vznikaly nové čtvrti s rodinnými a čin ovními domy, nové podniky, p ibyly nové 
mate ské a základní koly, závody, byla vybudována okresní nemocnice. 
 2. pol. 20. stol. znamenala rozvoj v oblasti bydlení. Vznikla nová sídli tě, nové čtvrti s rodinnými či 
bytovými domy. Celkově do lo ke kompletnímu zastavení intravilánu. Do roku 19ř9 probíhala plánovaná 
výstavba. Po roce 19ř9 se mnoho občan  pustilo po více ne  čty iceti letech do soukromého podnikání. 
Obci to p ineslo z hlediska vybavenosti mnoho nových obchod  a firem s r zným zamě ením. Ůnoho 
podnikatel  se díky tomu rozhodlo postavit si rodinné domy na volném prostranství, co  mělo za 
následek v některých částech k naru ení p vodní sídelní struktury. 
 

 

2. 3. DOPRAVA KYJOVA 

Doprava drá ní  
  Ůěstem prochází elezniční trať č. 340, zvaná také Vlárská dráha, z Brna do Uherského Hradi tě. 

elezniční trať obchází město po jeho západním a ji ním okraji. Budova elezniční stanice z roku 1řřŘ 
byla v roce 2011 rekonstruována. Od roku 2014 ve stanici zastavují vlaky s p ímým spojem do Brna, 
Slavkova u Brna, Bučovic, ůesovic, ůemotic, Vracova, Bzence, Veselí nad Ůoravou, Uherského Ostrohu, 
Ostro ské ůové Vsi, Kunovic, Uherského Hradi tě a Starého Ůěsta a Uherského Hradi tě. Ůístní část 



Bohuslavice má vlastní elezniční stanici s názvem Bohuslavice u Kyjova. V ji ní části města u roubáren 
je elezniční zastávka. 
 

Doprava silniční 
Kyjov le í na k i ovatce silnic I/54, II/432 a II/422. Od roku 19řŘ jezdí automobily po obchvatu mezi 
silnicemi I/54 a II/432 v západní části města, čím  do lo k ulehčení dopravy v centru města. 

 

Doprava městská autobusová 

Ůěstská autobusová doprava je v provozu od r. 1959. D íve stanovi tě autobus  bývalo na kyjovském 
náměstí.  
Od r. 196Ř je autobusové nádra í na ulici ůerudova, podél silnice I/54. V r. 2010 byl u vlakového nádra í 
vybudován p estupný terminál z d vodu velké vzdálenosti mezi autobusovým a vlakovým nádra ím, 
odkud jezdí autobusy jak na autobusové nádra í, tak i do okolních obcí.  
 

 Doprava cyklistická 

Z Kyjova vedou t i cyklostezky. První vede z ji ní části města do sousedních Skoronic, která je vzdálená 
cca 1 km. Druhá vede také z ji ní části města do Ůutěnic p es Svatobo ice- Ůist ín a Dub any po náspu 
bývalé elezniční trati v délce 14 km. T etí vede ze severní části města, která spojuje místní části ůětčice a 
Bohuslavice v délce p es 2 km. Kyjovem prochází dal í cyklotrasy- Ůoravská vinná stezka a kyjovská 
vina ská stezka. 
 

2. 4. ZELE  A VODSTVO KYJOVA 

  Významnou lokalitou zeleně je městský park nacházející se severozápadně od centra města. Byl 
vybudován v letech 1řŘ2-1řŘ3. V dal ích letech se park znovu roz i oval. St edem parku tekl ka tanovou 
alejí mlýnský náhon ze severu na jih, který rozděloval park na část západní a východní. Koncem 60 let 20. 

století byl náhon zasypán a vybudován na stezku pro cyklistiky a pě í, dlouhou 220 m. Dal í významnou 
zelení je alej platan  javorolistých na Komenského t ídě, vysázené v roce 1913. 
 Kyjovem protéká eka Kyjovka, podle které dostala své jméno. Jedná se o dolní tok z celého jejího 
povodí. Její pramen začíná u ch ibské obce Staré Hutě pod vrcholem Vlčák ve vý ce 560 m. n. m. Kyjov se 
nachází na jejím 54. íčním kilometru. ůa jejím horním toku byla v letech 1953- 195ř vybudována vodní 
nádr  Koryčany nedaleko stejnojmenné obce, díky tomu se stala jedním ze zdroj  pitné vody pro Kyjov. 
Kromě Kyjovky protéká městem a jeho katastrem dal í potoky. ůa hranicích Bohuslavic a Bor ova se do 
Kyjovky vlévá Bohuslavický potok, dlouhý 4,3 km. ůětčicemi pak protéká potok Ůal inka, dlouhý 5,6 km, 
který se vlévá do Kyjovky ve dvou ramenech p i kyjovském splavu na severu v Bor ově a p i elezničním 
p ejezdu v ůětčicích. ůa západní straně katastru teče potok Bukovanka a Sob lský potok který se vlévá 
do Kyjovky a  na západní hranici katastru.  Tím, e Kyjovka prochází témě  st edem města, se tak celý 
st ed ocitá v záplavové oblasti. Pr měrný pr tok eky ve městě činí 0,26 m3/s. Stoletá voda potom 
dosahuje pr toku 40 m3/s. 
 

3. VYŮEZEůÍ E EůÉHO ÚZEŮÍ A JEHO CHARAKTERISTIKA 

 Diplomová práce zpracovává lokalitu historického centra a jeho dotčeného navazujícího okolí, které se 
vymezuje podél elezniční trati a  k severní straně stávajícího vlakového nádra í a sídli těm Zahradní a Za 
stadionem. Dále podél městského stadionu a městského parku p es ulici Havlíčkova a  po dopravní 
komunikaci I/54  na ulici ůerudova a Strá ovská. 



 Centrum města je tvo eno klasickou zástavbou městských dom , které se formovaly podél 
hradebního systému. Po str ení hradeb se město začalo rozvíjet. Směrem od historického centra je 
zástavba tvo ena p evá ně rodinnými domy. V Ji ní části od historického centra byla vystavěna bytová 
zástavba, která nekoriguje s p vodní urbanistickou strukturou města. Severně od centra vytvá í areál 
Ůlýn  homogenní urbanistickou strukturu. Výraznými prvky v zástavbě jsou ve ejné stavby, gymnázium, 
základní koly, radnice, jejich  zástavba vytvá í v celkové urbanistické struktu e silné pozice. ůa druhé 
straně jsou zde i velkopodla ní ve ejné stavby, kulturní d m, obchodní d m, finanční ú ad, apod., její  
pozice a struktury vytvá í silné disharmonie v rámci urbanistické struktury. Paneláková výstavba z druhé 
poloviny 20. stol. sice p inesla nové plochy bydlení, ale taky spoustu prázdných a nevyu itých míst. 
 Podla nost zástavby v e eném území není zásadně rozdílná. Historický st ed si dr í p vodní 
podla nost ”3 podla í„, kromě některých staveb, které se díky nástavbě zvý ily o jedno podla í. ůavzdory 
nástavbám či rekonstrukcím se vý ková úrove  nenaru uje. V okolí historického centra v p vodní 
městské zástavbě jsou rodinné domy, které, a  na pár výjimek, si p vodní podla nost zachovávají. V 
rámci rozvoje v druhé polovině 20. stol. byly vystavěny v centru a navazujícího okolí bytové domy, které 
naru ují urbanistickou struktury p vodní zástavby, a jejich vý ka p esahuje vý ku p vodní zástavby. 
Veliká koncentrace vysokopodla ních objekt  se nachází v areálu Ůlýn  Kyjov, které spolu s kyjovskými 
dominantami vytvá í z dálkových pohled  panorama města. 
 

4. CHARAKTERISTICKÉ PROBLÉŮY E EůÉHO ÚZEŮÍ 
 V e eném území je mnoho nevhodných ploch v zástavbě, které znehodnocují dané území. Jedná se o 
území panelákové výstavby, skladové plochy či volné plochy, které potlačují urbanistickou zástavbu. 
 V e eném území je hodně míst, která rozbíjí urbanistickou zástavbu a netvo í tak společnou uliční 
čáru. Výsledkem toho jsou proluky v zástavbě, mnohé ústupky či velké odskoky od p vodní zástavby. 
Jedná se tak p edev ím o panelákovou výstavbu, která započala v druhé polovině 20. stol. 
 Jedním z hlavních problém  je vzdálenost mezi vlakovým a autobusovým nádra ím, p edev ím poloha 
vlakového nádra í, které v rámci docházkové vzdálenosti a návaznosti na autobusové nádra í a rozvojové 
plochy města není ve vhodné pozici. V e eném území je velká koncentrace parkovacích míst v lokalitách, 
která jsou nezbytná pro urbanistický rozvoj. 
 V e eném území jsou objekty, které je nutno asanovat či p estavět nebo zcela odstranit, proto e 
nerespektují urbanistickou strukturu a vytvá í kolem sebe hodně slepého  místa, které nelze dále 
zastavit či nějak dále vyu ít. ůaproti tomu se v daném území nachází i stavby, které jsou z hlediska 
architektury a historie velmi cenné a proto je t eba chránit či dále rozvíjet jejich kvality v rámci nového 
konceptu urbanistické struktury.  
 V e eném území se nachází území zelených ploch, které brání v rozvoji urbanistické struktury. Jedná 
se p edev ím o vysokou stromovou výsadbu či p erostlé, neudr ované k oviny. V rámci rekultivace parku 
a p edprostoru gymnázia jsou hlavním problémem ji  tě ko udr itelné vysoké k oviny. 
 

5. URBAůISTICKÁ KOůCEPCE, IDEA ůÁVRHU 

 Urbanistická koncepce e eného území je rozdělena do čty  fází, které mohou vznikat nezávisle na 
sobě, ale společně musí tvo it společný celek pro kompletní koncepci e eného území. 
 První fáze urbanistické koncepce rozvíjí my lenku p esunutí vlakového nádra í. P esunutím vlakového 
nádra í na nové území směrem k centru města p estavuje pro Kyjov nové směry pro rozvoj a orientaci ve 
městě. D le itými body jsou, e se zkrátí docházková vzdálenost do významných částí města, zlep í se 
orientace ve městě a má p ímou návaznost na centrum města. 



 Druhá fáze urbanistické koncepce se zabývá zahu těním a ucelením území. Vytvo ené nové synapse 
pak lépe koordinují a utvá ejí lépe urbanistický a ve ejný prostor. ůově navr ená zástavba p iná í do 
města nové plochy bydlení, slu eb a komerčních prostory. 
 T etí fáze urbanistické koncepce se zamě uje na ve ejný prostor t ech významných lokalit pro e ené 
území, kterými jsou náměstí, náb e í eky Kyjovky a městský park. Ať se na první pohled jeví, e jde o 
odli né lokality s jinou funkcí, tak hlavní ideje o ve ejném prostoru z stávají shodné orientované na 
konkrétní prostor. 
 Čtvrtá fáze urbanistické koncepce se zabývá propojeností celkového území a spojení d le itých lokalit 
města. Díky tomu se rozvinou lokality, které byly d íve uzav ené, zlep í se docházková vzdálenost a 

vytvo í se nové ve ejné prostory, které budou mít dal í vliv na ivot v Kyjově. 
 

 

 

6. ůÁVRHOVÉ E EůÍ VYBRAůÉHO ÚZEŮÍ 
 ůávrh e eného území centra Kyjova vychází z konceptu stanoveného na základě z analyzovaných 
problémových faktor . ůejd le itěj í a stě ejní částí e eného celku bylo p esunutí vlakového nádra í s 
p ímou návazností na centrum a novou rozvojovou oblast mimo e ené území. Centrum Kyjova bylo 
d íve obehnáno palisádovou hradbou, z ní  se rozvíjel tvar a struktura centra. Po str ení hradeb a dal ího 
rozvoje Kyjova se p vodní zástavba rozformovala, co  mělo za následek restrukturalizovanou zástavbu 
městských částí a naru ení uličních a stavebních čár.  
 ůávrh vychází z ideje návratu k pomyslnému hradebnímu okruhu tím, e se uzav e městská zástavba a 

p etvo í se v zástavbu blokovou. Díky tomu se centrum Kyjova stmelí a lépe se utvo í uliční profily podél 
centrální zástavby. ůová struktura je vytvo ena zástavbou nových polyfunkčních dom , bytového domu a 
kulturního centra, vycházející z mě ítka p vodní zástavby a nenaru ující vý kovou úrove  stávající 
zástavby nebo dominanty kyjovské radnice. ůová zástavba nabízí plochy bydlení, slu eb kancelá ských a 
společenských prostor.  
 Součástí e eného území je i restrukturalizace dopravy. Hlavní my lenkou je dát v centru p ednost 
lidem p ed automobilovou dopravou. Z tohoto konceptu návrh vytvá í nový pě í profil s pobytovou 
zelení, novou výsadbou a mobiliá em spojující městské části ka ny, centra, morového sloupu a radnice, 
která si zachovává d le itý p edprostor, podél osy náměstí, který se nachází na místě určené pro 
parkování. Díky nové stavební a dopravní struktu e se zachovala dostatečná kapacita parkovacích míst. 
 D le itým bodem nového centra je i d m kultury p etvo ený na kulturní centrum, který rozvíjí a 
posiluje ideu atraktivnosti města. Kulturní centrum nabízí nové prostory pro kulturní a společenské 
události, je  se v Kyjově během roku odehrávají a je  současný kulturní d m nedoká e poskytnout pro 
současný a budoucí rozvoj. Kulturní centrum vytvo í tzv. p echodovou bránu  z hlavního nádra í v 
centru na náměstí. Proto nové kulturní centrum má charakter reprezentativnosti a atraktivnosti pro 
novou tvá  Kyjova. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. BILAůCE VYBRAůÉHO ÚZEŮÍ 
 

CELKOVÁ PLOCHA E EůÉHO ÚZEŮÍ       82 367m2 (8,2 ha) 

 

STÁVAJÍCÍ STAV              

CELKOVÁ ZASTAVĚůOST ÚZEŮÍ        24 049m2 (2,4 ha) 

CELKOVÁ ůEZASTAVĚůÁ PLOCHA        58 318m2 (5,8 ha) 

ZASTAVĚůOST ÚZEŮÍ                   

29,3% 

 

ůAVR EůÝ STAV 

CELKOVÁ ZASTAVĚůOST ÚZEŮÍ        33 409m2 (3,3 ha) 

CELKOVÁ ůEZASTAVĚůÁ PLOCHA        48 958m2 (4,8 ha) 

ZASTAVĚůOST ÚZEŮÍ                 40,2% 

 

ůAVR EůÝ STAV_CELKOVÁ U ITůÁ PLOCHA 

KULTURůÍ CEůTRUŮ ”KULTURůÍ D Ů, GALERIE, KůIHOVůA, RESTAURACE)   6 127,6m2 

KOŮERČůÍ PROSTORY          2 965,6m2 

KAůCELÁ SKÉ PROSTORY          3 719,1m2 

BYTOVÉ PROSTORY           7 227,6m2 

               

ůAVR EůÝ STAV_BYTOVÉ JEDůOTKY  

CELKOVÝ POČET BYTOVÝCH JEDůOTEK                    94 

BYT 1+kk             3 

BYT 2+kk                        59 

BYT 3+kk                        32 

 

 

ůAVR EůÝ STAV_PARKOVACÍ PLOCHY  

             

STÁVAJÍCÍ PARKOVAÍ PLOCHY                  144 

ůOVÉ PARKOVACÍ PLOCHY                   317 

ODSTAVůÉ PLOCHY_POT EBůÉ PRO BYTOVÉ JEDůOTKY              100 

PARKOVACÍ PLOCHY_PRO VE EJůOST A SOUKROŮÉ VYU ITÍ              361 

                 

 

   

 



ZÁVĚR 

 

Výsledkem diplomové práce je návrh vycházející z ideje návratu k pomyslnému hradebnímu okruhu, 

tedy uzavřenosti městské zástavby a její přetvoření v zástavbu blokovou. Díky tomu se centrum Kyjova 
stmelí a lépe se utvoří uliční profily podél centrální zástavby. Nová struktura je vytvořena zástavbou 
nových polyfunkčních domů, bytového domu a kulturního centra, vycházející z měřítka původní 
zástavby a nenarušující výškovou úroveň stávající zástavby nebo dominanty kyjovské radnice. Nová 
zástavba nabízí plochy bydlení, služeb kancelářských a společenských prostor.  
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SEZůAŮ POU ITÝCH ZKRATEK A SYŮBOL  
 

VUT   Vysoké učení technické 

FAST   Fakulta stavební 
V KP   Vysoko kolská práce 

č.   číslo 

CD   bydlení smí ené_centrální 
SO   bydlení_smí ené obytné 

RD   rodinný d m 

BD   bytový d m 

OV   občanské vybavení veřejné 

OK   občanské vybavení komerční 
OH   veřejné pohřebi tě 

OS   sport 

VS   výroba 

VS/x   specifické podmínky pro výrobní areál mlýny 

Vp   pr myslová výroba 

Vz   zemědělská výroba 

T   čistička odpadních vod 

W   řeka Kyjovka 

E   městský park 

ZP   veřejná zeleň parková 

ZI   veřejná zeleň izolační a ostatní 
ZZ   zeleň zahrad 

XX   podla nost 
NP   nadzemní podla í 
TZB   technické zázemí budov 

m2   metr čtvereční 
ha   hektar 

mm   milimetr 

%   procentuální vyjádření 
ul.   ulice 
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Abstrakt práce  Téma diplomové práce „Rehabilitace historického jádra a přilehlého 
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