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ANOTACE 

Cílem projektu je upravit využití bývalého textilnímu komplexu a jeho přilehlých pozemků s 

ohledem na požadavky města. V samotném komplexu se objeví výrobní prostory, komerční 

prostory, výstavní prostory, muzeum a s ním související workshop. Vložení těchto nových 

funkcí převážně souvisí s úpravou dispozic ve stávajících budovách, ale také přístavba a 

nástavba podporující nové provozní poměry a dostupnost objektů. Projekt se věnuje rovněž 

úpravě a zvelebení volných prostranství kolem továrny, na podobu městského parku, který 

naváže obdobné místa odpočinku Hlavního náměstí a zámku Krnov. 
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Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem , které jsem vypracoval 

samostatně. Veškeré zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, jsou uvedeny v přehledu 

výchozích podkladů a v seznamu zdrojů. 
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bakalářské práce.  



ÚVODNÍ ÚDAJE 

Identifikace stavby, název, lokalita 

Jedná se o komplex objektů bývalé textilní továrny Larish a synové v centru města Krnov. 

 

Údaje o zadavateli 

Zadavatelem projektu je Městský úřad Krnov se sídlem na adrese:  

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1 

 

Údaje o zpracovateli 

Petr Leník, student Fakulty Architektury na Vysokém učení technickém v Brně. 

 

Stupeň zpracování dokumentace 

Dokumentace je zpracována na úrovni architektonické studie. 

 

Datum zpracování 

Květen 2021 



SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Základní údaje charakterizující zástavbu 

Jedná se o komplex objektů bývalé textilní továrny na pozemcích o celkové rozloze 

9000 m2. Areál se nachází v centru města nedaleko Hlavního náměstí, obklopen blokovou 

zástavbou a řadovými domy. Pozemkově sousedí se zámkem Krnov. 

 

Přehled výchozích podkladů 

Jako základní podklady byla využita: Katastrální mapa (CUZK), ČSN, územní plán, 

strategický plán města Krnov na roky 2016-2023, dokumentace současného stavu objektu, 

stavebně-technický průzkum objektu včetně zaměření objektů a fotodokumentace.  

 

Zdůvodnění cílů návrhu 

Návrh tohoto projektu reflektuje požadavky a předchozí plány města s oživením této 

lokality s ohledem na Územní plán a Strategický plán města.



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Popis stávajících poměrů na staveništi 

Staveniště se nachází v stávající zástavbě v původním stavu. 

Limity využití 

Limity využití a požadavky jsou určeny Územním plánem města Krnov a Strategickým 

plánem města Krnov na roky 2016-2023. Viz kapitoly 1.2.4. až 1.2.8. 

Architektonická a provozní koncepce 

Budova A bude sloužit jako podnikatelský inkubátor s pronajímatelnými prostory. 

Prostorné podlaží budovy B se využije jako výstavní prostory či pronajímatelné prostory pro 

společenské akce. Budova C bude věnována historii textilního průmyslu v podobě muzea a 

workshopu v původní výrobní hale. V prostoru mezi budovami B a C se postaví novostavba 

(objekt BC), která poslouží nejen jako komunikační spojení obou objektů, ale také jako 

parkoviště a volně přístupná reprezentativní galerie. 

Technická koncepce 

V rámci projektu se uskuteční sanace stávajících budov. Úkolem bude odstranit a zabránit 

vadám vyplývajících ze stavebně-technického průzkumu. První podlaží s terasou, 

novostavby objektu BC, je tvořeno železobetonový stěnovým systémem kombinovaným 

s železobetonovým skeletem. Na tento základ navazuje ocelový skelet až do čtvrtého 

nadzemního podlaží. Objekt kavárny je lehká ocelová konstrukce postavená na ocelovém 

roštu s rastrem sloupků, který roznese váhu rovnoměrně na ploše střechy. 

Urbanistická koncepce 

Severní prostranství bude uvolněno demolicí zchátralého skladištního objektu a terén 

bude upraven. Areál je ohraničen původním oplocení a pozůstatky obvodového zdiva 

zbourané budovy. Pro účely vybudování parku, se tyto zábrany odstraní a místní, pěší i 

dopravní komunikace budou napojeny na areál. Na severní hranici pozemku, u stávajícího 

parkoviště vyroste objekt, řazen ve stavební linii se sousedícími budovami bývalé textilie a 

objekty zámeckého areálu. Tato budova bude hmotově komplimentovat objektu BC. 

Zároveň pomyslně uzavře prostor parku. Stavba je založena na pilířích, které provzdušní 

přístup do areálu a zachová soukromí obyvatelům řadových domů naproti. Uprostřed 

parku, v křižovatce chodníku vznikne malé náměstí s fontánou. Ostrůvky zeleně, budou 

umocněny výsadbou stromků. Nově napojená silnice obslouží garáže objektu BC. 

Ekonomické zhodnocení návrhu dle rozpočtových ukazatelů 

jednotné klasifikace objektů 

Předpokládaná investiční částka je 350 miliónů korun českých. 



ZÁVĚR 

Tuto architektonickou studii jsem vypracoval na základě požadavků vytyčené městem 

s ohledem na širší souvislosti a historii lokality. Stávající budovy si zachovávají svůj 

původní vzhled a zároveň nabývají nových funkcí, které obohatí život v centru města. 

Dostavba nového objektu adekvátně doplní prostý vzhled fasád na severní straně. 

Zkultivovaný prostor parku, na dříve nepřístupném pozemku, má možnost vytvořit 

významné veřejné prostranství. 



KOMPLETNÍ OBRAZOVÁ ČÁST 

Kompletní obrazová část práce se nachází v příloze hlavní dokumentace. 


