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Diplomová práce Vybité-nabité – nová energie pro celnici se zabývá návrhem are-
álu komunitního a kulturního centra reflektující specifika pohraničního venkov-
ského regionu s přidruženou funkcí ubytování. Těžištěm práce je konverze dnes 

nevyužívané historické budovy celnice v blízkosti hraničního přechodu Hevlín-Laa 
an der Thaya na atraktivní místo sloužící především místním obyvatelům jako 

zázemí pro jejich aktivity a zároveň přinášející do regionu nový rozměr kulturního 
vyžití. Návrh dispozičních a provozních změn přizpůsobuje budovu nové funkci 
a zároveň vyzdvihuje některé kvality jejího současného stavu. Areál je doplněn 

novostavbou s funkcí ubytování určeného především vodákům a cyklistům cestu-
jícím po mezinárodních cyklostezkách, které protínají řešenou lokalitu. 
K tomuto účelu slouží i nově navrhovaný sad-kemp obklopující budovy.



Výběr místa - na základě analýz řešeného 
území z předchozího semestru, kde jsem 
helvínskou celnici vybrala jako jedno z 
míst s potenciálem stát se identifikačním 
bodem v krajině

vybraná místa

Hevlínská celnice

ANALÝZY

Obr1.



1928 Otevření historické budovy hevlínské 
celnice

poč. 50. let
Uzavření hraničního přechodu, budova 
slouží jako sídlo roty pohraniční stráže 
Hevlín

70. léta Výstavba ostatních objektů pro potřeby 
pohraniční stráže

1978
Otevření hraničního přechodu Hevlín 
- vznik nové budovy celnice blíže k ra-
kouské hranici

1990 Odchod pohraniční stráže - budovy jsou 
od té doby většinu času opuštěné

2017 Budovy prodána v dražbě do 
soukromého vlastnictví

HOVORKA, F. Hevlín r. 1964-66. In: Vojensko.cz [online]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://www.
vojensko.cz/hevlin-r-1964-66

Obr2: 60. léta

Obr3: 80. léta
Stávající stav budovy – exteriér



Stávající stav budovy – interiér

Detaily z interiéru



Dyjákovice

Velký Karlov

Šanov

Hrabětice

Hrušovany nad 
Jevišovkou

Božice

Hevlín

Laa an der ThayaWulzeshofen

Analýza potenciálních zájmových skupin využívajících objekt

Kdo? 
Místní obyvatelé z nejbližších vesnic a městeček v 
mikroregionu

Co?
Aktivity spolků a sdužení v regionu, volnočasové 
aktivity místních, cíl výletů a procházek

Kde?
Klubovny sály a seminární místnosti v historické 
budově + centrální dvůr

Přespolní

Kdo?
Umělci, aktivisté,... kteří nesídlí v mikroregionu, 
ale hledají prostor pro své aktivity

Co?
Umělecké workshopy, sympozia, konference, 
semináře, atkivity projektů přeshraniční spo-
lupráce

Kde?
Sály a seminární místnosti v historické budově + 
centrální dvůr + ubytování v nové budově

Vídeň
(Jaderské moře)

Brno
(Baltské moře)

Znojmo 
(Barentsovo moře)

Mikulov
(Černé moře)

Znojmo 

Břeclav

Cestovatelé

Kdo?
Cyklisté cestující po mezinárodních cyklostezkách 
protínajících řešenou lokalitu (Stezka železné op-
ony kopírující celou hranici které dělila východní 
a západní Evropu, Stezka Brno-Vídeň jako alter-
nativní úsek Batlicko-adriatické stezky), vodáci 
plavící se po Dyji

Co?
Možnost přespání nebo zastávky na cestě

Kde?

Centrální dvůr + nová budova ubytování + kemp

Centrální dvůr jako těžiště celého areálu, kde se 
potkávají aktivity všech skupin uživatelů



LAA AN DER THAYA

HEVLÍN

500100Širší vztahy

SITUACE

10020
Širší vztahy



01 Původní budova celnice z roku 1928
02, 03, 04 Garáže techniky
05 Kasárna pohraničníků
06 Kotce pro služební psy

01

04
05

06

02

03

Zachovávané objekty
Nově navrhované objekty
Bourané objekty

37,57,5
Situace koordinační

01 Původní budova celnice z roku 1928
02 Ubytování
03 Kolna
04 Loděnice

P1 Vstupní dvůr
P2 Centrální dvůr
P3 Dvorek ubytování
P4 Kemp - sad
P5 Kemp - možnost parkování
P6 Sad
P7 Nástupní plocha vodáků / plovárna
P8 Parkovací plocha, plocha zásobování
P9 Plocha s možností parkování během   
větších akcí

01

02

03

04

P1

P8

P2

P3

P4

P7

P9

P5

P6

Situace návrh
37,57,5



sad s možností stanování

dvorek přiléhaící kempu a společné 
kuchyni

stávající lípy cca 100 
let staré

Historická budova celnice
- hlavní budova areálu

plocha pro stání 
karavanů

loděníce
-uskladnění lodí 
vodáků

plocha pro stany + 
možnost parkování

plocha s možností parkování 
během větších akcí

ubytování a zázemí kempu

vstupní dvůr

kolna
- parkování kol, zázemí pro údržbu kempu

centrální dvůr

Situace - axonometrie
Vchody návštěvníci
Vchody účinkující
Zásobování
Vchod zaměstnanci

12,52,5
1NP širší
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36000

HLAVNÍ BUDOVA CELNICE

VÝKRESY NAVRHOVANÝCH A BOURANÝCH KONSTRUKCÍ

1PP

místnost

0.01 Chodba
0.02 Sklad vybavení
0.03 Chodba
0.04 Šatna účinkujících
0.05 Kuchyňka pro účinkující
0.06 Koupelna účinkující
0.07  WC účinkující
0.08 Technická místnost
0.09 Chodba
0.10 WC muži
0.11 WC muži invalidé
0.12 WC ženy invalidé
0.13 WC ženy
0.14 Úklidová místnost
0.15, 0.16 Sklady exteriérového vybavení
0.17 Sklad kavárny

24
00

0

36000

0.02

0.01 0.03

0.04
0.05
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0.13
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0.11

0.09
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0.17

m2

22,4
41,0
29,0
24,5
12,1
5,9
1,9

60,5
17,8
14,5
4,3
4,3

20,3
3,0

32,9; 37,6
20,9

102

HLAVNÍ BUDOVA CELNICE

PŮDORYSY - NÁVRH

1PP



24
00

0

36000
1NP

24
00

0

36000

místnost

1.01 Vstup pro účinkující
1.02 Příruční sklad vybavení
1.03 Backstage
1.04 Hlavní sál
1.05 Předsálí
1.06 Chodba
1.07 Režie
1.08 Úklidová místnost
1.09 WC invalidé
1.10 Denní místnost zaměstnanců
1.11 WC zaměstnanci
1.12 Kancelář
1.13 Malý sál / herna
1.14 Kavárna
1.15 Příruční sklad kavárny
1.16 Foyer1.02 1.03 1.04

1.01

1.05

1.16

1.07

1.06 1.08 1.09

1.10

1.12

1.14

1.13

1.11

1.15

m2

30,6
23,8
24,3
81,6
59,9
10,6
12,2

3,1
5,3
7,6
1,9
8,2

69,8
43,6
18,2
31,7

102
1NP

A

A B B

CC



24
00

0

36000

2NP

místnost

2.01 Chodba
2.02 Galerie /seminární místnost
2.03 Galerie
2.04 Režie / galerie
2.05 WC ženy
2.06 Úklidová místnost
2.07 WC invalidé
2.08 WC muži
2.09 Příruční sklad kluboven
2.10 Klubovny
2.11 Galerie
2.12 Venkovní terasa

m2

21,6
56,6
47,0
22,5
12,9
2,9
4,1
9,3

15,8
72,1
25,4
31,7
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2.02

2.01

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.102.11

2.12

102
2NP



24
00
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36000

3NP

místnost

3.01 Půda

m2

67,5

24
00
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36000

3.01

102
3NP



102
Řezy
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102Krov

ŘEZY



POHLEDY

102Pohled západní



102
Pohled východní



102

Pohled jižní

Pohled jižní



PŘEDNÁŠKA

vybavení: podium, židle
max. 100

ALTERNATIVNÍ STAGE: KONCERT, DIVADLO,...

vybavení: podium, elevace sálu (výška stupně 400mm) + zatemnění sálu
max. 120 diváků

VARIANTY VYUŽITÍ PROSTOR

HLAVNÍ SÁL

KLASICKÁ STAGE: KONCERT, DIVADLO,...

vybavení: podium, elevace sálu (výška stupně 150mm), židle
max. 80 diváků

BÁL

vybavení: podium, stoly, židle
max. 250 návštevníků v celé budově



VÝSTAVA

vybavení: výstavní panely

INSTALACE



WORKSHOP

vybavení: stoly, židle

SEMINÁŘ

vybavení: židle

PŘEDNÁŠKA

vybavení: promítací plátno, židle
max. 50 diváků

VARIANTY VYUŽITÍ PROSTOR

MALÝ SÁL

HERNA, PROMÍTÁNÍ

vybavení: promítací plátno, židle + vybavení herny
max. 25 diváků

BÁL

vybavení: podium, stoly, židle
max. 250 návštevníků v celé budově



ZKUŠEBNA CVIČENÍ + HUDEBNÍ POKOJ

VARIANTY VYUŽITÍ PROSTOR

KLUBOVNY

DÍLNA + HUDEBNÍ POKOJ DÍLNA + VÝTVARNÝ POKOJ + UČEBNA + 

HUDEBNÍ POKOJ



TRHY

vybavení: stánky, exteriérový sedací nábytek

VARIANTY VYUŽITÍ PROSTOR

DVŮR

LETNÍ KINO

vybavení: promítací plátno, exteiérový sedací nábytek
max. 250 díváků



UMĚLECKÉ SYMPOZIUM

vybavení: exteiérový sedací nábytek

DIVADLO / KONCERT

vybavení: stage, exteiérový sedací nábytek
max. 250 díváků



KAVÁRNA (NENÍ AKCE)

vybavení: exteiérový kavárenský nábytek



INTERIÉRY









+1,000

+3,300

+6,600

-1,400

D1

D2

Axonometrie ocelové vestavby v hlavním sále Řez hlavním sálem 1:100

ztužující ocelové 
průvlaky

vložená zpevňující 
ocelová konstrukce
slouží zároveň k 
ukotvení osvět-
lovací techniky

ztužující koše z oce-
lových úhelníků

STAVEBNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Obr.5,6: Reference: ztužování ocelové konstrukce ocelovými profily (Civic Centre Lleialtat Santsenca 1214 / HARQUITECTES)



D1 Kotvení ztužujicího ocelového průvlaku 1:10

hliníkový profil - kotvení
podlahového souvrství

ocelový průvlak - přůřez
150x300 tloušťka 10mm

kotvení ocelového
průvlaku

stávající konstrukce - zděná
vertikální konstrukce a

trámový strop

ztužující koš
z ocelových úhelníků

vložená ocelová
konstrukceskladba podlahy S1 celk tl. 75

mm
- epoxidová stěrka
- betonová mazanina
- separační folie
- kročejová izolace

stávající konstrukce - zděná
vertikální konstrukce a

trámový strop

ztužující koš z
ocelových úhelníků

kotvení ocelové
konstrukce

vložená ocelová
konstrukce

skladba podlahy S1 celk tl. 75
mm

- epoxidová stěrka
- betonová mazanina
- separační folie
- kročejová izolace

ztužující koš z
ocelových úhelníků

stávající zděná
konstrukce

D2 Kotvení vkládané konstrukce do podlahy 1:10

hliníkový profil - kotvení
podlahového souvrství

ocelový průvlak - přůřez
150x300 tloušťka 10mm

kotvení ocelového
průvlaku

stávající konstrukce - zděná
vertikální konstrukce a

trámový strop

ztužující koš
z ocelových úhelníků

vložená ocelová
konstrukceskladba podlahy S1 celk tl. 75

mm
- epoxidová stěrka
- betonová mazanina
- separační folie
- kročejová izolace

stávající konstrukce - zděná
vertikální konstrukce a

trámový strop

ztužující koš z
ocelových úhelníků

kotvení ocelové
konstrukce

vložená ocelová
konstrukce

skladba podlahy S1 celk tl. 75
mm

- epoxidová stěrka
- betonová mazanina
- separační folie
- kročejová izolace

ztužující koš z
ocelových úhelníků

stávající zděná
konstrukce

ztužující koš z
ocelových úhelníků

stávající zděná
konstrukce

hliníkový profil - kotvení
podlahového souvrství

ocelový průvlak - přůřez
150x300 tloušťka 10mm

kotvení ocelového
průvlaku

stávající konstrukce - zděná
vertikální konstrukce a

trámový strop

ztužující koš
z ocelových úhelníků

vložená ocelová
konstrukceskladba podlahy S1 celk tl. 75

mm
- epoxidová stěrka
- betonová mazanina
- separační folie
- kročejová izolace

stávající konstrukce - zděná
vertikální konstrukce a

trámový strop

ztužující koš z
ocelových úhelníků

kotvení ocelové
konstrukce

vložená ocelová
konstrukce

skladba podlahy S1 celk tl. 75
mm

- epoxidová stěrka
- betonová mazanina
- separační folie
- kročejová izolace

ztužující koš z
ocelových úhelníků

stávající zděná
konstrukce

Ztužení sloupu 1:10



ocelové profily vkládané
do uložení původních

dřevěných trámů dřevěné trámy stávající
stropní konstrukce

předpokládaná
základová konstrukce +1,000

+3,300

+6,600

-1,400

Pohled na strop nad kavárnou 1:100 Řez kavárnou a klubovnami 1:100

+1,000

+3,300

+6,600

-1,400

D3

D4

Axonometrie přístavby s lehkou ocelovou konstrukcí a pláštěm ze sklolaminátových panelů Řez přístavbou 1:100

nosná konstrukce
přístavby

zavětrování

plášť ze sklolaminátových 
panelů



D3 Kotvení ocelové konstrukce přístavby ke stávající konstrukci 1:10

vodorovný nosný prvek
ocelový profil přůřez 100x100

tloušťka 10mm

kluzný spoj - možnost
vertikálního posunu

plášť - sklolaminátové panely

plášť - sklolaminátové
panely

dilatační spára

kotvení ocelové
nosné konstrukce

přístavby

stávající konstrukce - zděná
vertikální konstrukce a trámový
strop

základová konstrukce
dilatační lišta

skladba podlahy S1 celk tl. 75
mm

- epoxidová stěrka
- betonová mazanina
- separační folie
- kročejová izolace

dilatační spára

skladba podlahy S1 celk tl. 75
mm

- epoxidová stěrka
- betonová mazanina
- separační folie
- kročejová izolace

skladba podlahy S2 celk tl. 100
mm

- betonová stěrka
- betonová mazanina
- separační folie

stávající konstrukce - zděná
vertikální konstrukce a trámový
strop

0,5 %

D4 Základ ocelové konstrukce přístavby 1:10

vodorovný nosný prvek
ocelový profil přůřez 100x100

tloušťka 10mm

kluzný spoj - možnost
vertikálního posunu

plášť - sklolaminátové panely

plášť - sklolaminátové
panely

dilatační spára

kotvení ocelové
nosné konstrukce

přístavby

stávající konstrukce - zděná
vertikální konstrukce a trámový
strop

základová konstrukce
dilatační lišta

skladba podlahy S1 celk tl. 75
mm

- epoxidová stěrka
- betonová mazanina
- separační folie
- kročejová izolace

dilatační spára

skladba podlahy S1 celk tl. 75
mm

- epoxidová stěrka
- betonová mazanina
- separační folie
- kročejová izolace

skladba podlahy S2 celk tl. 100
mm

- betonová stěrka
- betonová mazanina
- separační folie

stávající konstrukce - zděná
vertikální konstrukce a trámový
strop

0,5 %



nosný ocelový profil -
100x100 mm

fasádní panel - 2x
sklolamínátový panel tl. 5 mm,
plynová výplň v dutině

kotvící profily

těsnění

těsnění

nosný ocelový profil -
100x100 mm

sklolaminátové panely
tl. 5 mm

kotvení panelů

Přípojení dvojitých sklolaminátových panelů na nosnou konstrukci

Přípojení dvojitých sklolaminátových panelů ve dvou vrstvách

Obr.8: Reference: využití sklolaminátu na fasádě (Pavilon na výstavišti / Papundelk architekti)

Obr.7: Reference: využití laminátu ze skleněných desek (Kallwal)



větraná mezera

nosná kontrukce

nosný profil fasádního
pláště - hliníkový profil
50x50mm

kotvení panelů

izolační vrstvy
fasádního souvrství

fasádní plášť -
sklolaminátové
panely tl. 5 mm

kotvení hliníkových
profilů

nosná kostra posuvné
příčky - hliníkové profily

75x75 mm

sklolaminátové panely
se zvlněným povrchem

akustická izolace

Větraná fasáda s vrchní vrstvou z jednoduchých sklolaminátových panelů

Konstrukce posuvné akustické příčky s povrchovou vrstvou ze sklolaminátových panelů

Obr.8: Reference: využití laminátu z hliníkovýcho folií jako akustického povrchu (Pure Paper)



Příčka posuvná ve směru svého delšího rozměru
- použití v hlavním sále pro zatemnění oken a 
galerií
- hliníková konstrukce, sklolaminátový povrch

Příčka posuvná ve směru svého kratšího rozměru
- použití v malém sále a v klubovnách pro 
rozdělení prostor na menší samostatné místnosti 
- hliníková konstrukce, sklolaminátový povrch

Skládací posuvná příčka
- použití pro odstínění seminárních místností ve 
2. np
- hliníková konstrukce, sklolaminátový povrch

Praktikábly s nastavitelnou výškou
- vytvoření elevace v hlavním sále
- hliníková kostrukce, sklolaminátová svrchní 
deska

Zábradlí
- galerie hlavního sálu, pavlač nad kavárnou
- hliníková konstrukce, sklolaminátová svrchní 
deska

Stohovatelné židle
- všechny interiéry
- hliníková konstrukce, sedací plocha ze sklolami-
nátu

Stoly se sklopnými nohami
- všechny interiéry
- hliníková konstrukce, sklolaminátová svrchní 
deska



Stávající omítka s graffiti 
nebo válečkovou výmalbou

Vyhrazená místa pro nové 
graffiti

Výkres řešení omítek

Graffiti a válečková výmalba v objektu



původní odhalené 
zdivo

nová hrubá omítka

původní omítka s graffiti 
nebo válečkovou výmalbou

Příklad práce s omítkami

Obr9: Reference: práce s původními povrchy
(Civic Centre Lleialtat Santsenca 1214 / HARQUITECTES)
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37,57,5
Situace řešení sadu

SAD – KEMP

švestky/mandloně - menší doplňující 
stromy v sadových plochách

plocha sadu/kempu
- trávník+ směs bylin

jabloně/ třešně - větší stromy 
převažující v sadových plochách

ořešáky

stávající lípy cca 100 
let staré

navrhovaná alej
- lípy/ořešáky
- štěrková cesta

odstup mezi polem o 
dvorem řešeného objektu
- louka

plocha parkování a vstupního dvora
- dlažba z větších kostek

navrhované lípy
lemující silnici

plocha pro stání 
karavanů
- štěrkový trávník

stávající polní cesta

navrhované lípy 
lemující polní cestu

zatravněný břeh s 
protipovodňovým 
valem

cesty na pozemku
- štěrk

plocha pro stany + 
možnost zaparko-
vat autem
- trávník

ořešáky - alej spoju-
jící řeku s budovami

plocha s možností parkování 
během větších akcí
- štěrkový trávník

plocha centrálního dvora
- dlažba z drobných kostek

umělecké dílo na
centrálním dvoře

Axonometrie sadu



Axonometrie sadu - detail

Průhled osou sadu

Plocha sadu
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