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MOTIVAČNÍ ÚVOD
Krnov je příhraniční sídlo na severu Moravy, v podhůří Jeseníků. Živé město s bohatou 
historií, známé mísením několika etnických kultur a dopadem sociálně politických i eko-
nomických změn. Zejména v posledních letech také město s významnou aktivitou růz-
norodých komunit, ambicí samosprávy i obyvatel samotných využít potenciálu kvalitního 
života společenského, kulturního, rodinného, zdravého a v blízkosti přírody. Přesto, že se 
v samotné struktuře sídla vrství mnohdy komplikovaně architektura s funkcí obytnou, 
kulturní, církevní i architektura opuštěných brownfieldů bývalého průmyslu pro historii 
Krnova tak typického ještě v nedávné době. Cílem bakalářské práce je najít správné využití 
a význam parcely v bloku, který je součástí hlavního náměstí i hradebního okruhu. Před-
stavit vizi pro Krnov, ve kterém se prolíná město s krajinou, podnikání s kulturou, bydlení 
s relaxací, v návaznosti na ověřené hodnoty obdobného uspořádání v historii. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma „Vize pro Krnov” vypracovala samostatně.

V Brně dne 17. 05. 2021

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji vedoucí mé bakalářské práce Ing. arch. Nicol Gale za trpělivost a všechen čas 
strávený vedením bakalářské práce. Děkuji za její vždy povzbudivý přístup, hodnot-

né rady a podporu v těžkých chvílích. Také děkuji konzultantovi MgA. Svatopluku 
Sládečkovi za jeho čas a za jeho objektivní pohled na věc.



ANALYTICKÁ ČÁST



KRNOV
Krnov leží v moravskoslezkém kraji na soutoku řek Opavy a Opavice. Na své severní a 
východní straně přímo sousedí s polskými hranicemi. Patří pod okres Bruntál, ale proto, 
že je spádové město 20 km daleko, spoustu obyvatel z okolních vesnic jezdí pro potřeby 
městské vybavenosti právě do Krnova. 
Struktura Krnova je ovlivněna jeho rozličnou historií. Mísí se zde historické budovy, továrny, 
církevní stavby a všudypřítomná zeleň. 

Krnov na mapě stabilního katastru z roku 1836 historický pohled na Krnov

dobová pohlednice Krnova



KRNOV
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FOTODOKUMENTACE 
KRNOVA

sídliště zadní fasády budov na náměstídům s pečovatelskou službou

náměstí a radnice

synagoga a ulice Soukenická švédská zeď a kostel sv. Martina cvilín - kopec nad Krnovem

minoritský klášter



PARCELA
Řešená parcela leží severovýchodním směrem od hlavního náměstí. Je součástí bloku, 
který lemuje jednu z front náměstí. Parcela je přístupna z ulice, kolem kostela sv. Ducha, 
z ulice Soukenická /hraničí s židovskou synagogou/ i z ulice přímo navazující na náměstí 
ze strany minoritského kláštera.  Z náměstí lze do bloku vejít i průchody v budovách obyt-
né zástavby. Pro automobilovou dopravu je parcela přístupna z ulice Sv. Ducha a ulice 
Soukenická.
Další důležitou trasou je Dvořákův okruh, který přímo kříží trasu z náměstí na nádraží. 
Dvořákův okruh přímo kopírují Dvořákovy sady, které utváří zelený prstenec kolem centra 
a významnou pěší komunikaci. V okolí do 300 m od parcely se nachází 50 volných parko-
vacích míst na náměstí a 40 v okolních ulicích.
S parcelou sousedí nevyužívaná průmyslová budova, která tvoří jednu z významných dom-
inant bloku. Dalšími dominantními stavbami, jsou stavby církevní. V těsné blízkosti stojí 
kostel sv. Ducha dále synagoga a minoritský klášter. Zajímavou stavbou, která se nachází 
uprostřed bloku, je dvoupatrová vila. Ta je ve vnitrobloku zcela jinou úrovní zástavby. Jak 
výškovou, tak typologickou. 
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FOTODOKUMENTACE 
PARCELY

pohled z vnitrobloku na stávající 
garáže

pohled od sv. Ducha k nárožípohled od sv. Ducha k průmyslové 
budově

pohled z ulice Soukenická na 
nároží

pohled od vily ve vnitrobloku 
směrem k nároží

polhed z průmyslové budovy na 
dv. Ducha a vilu

pohled z ulice Sv. Ducha směrem 
k synagoze

pohled na dv. Ducha a na parcelu



TYPOLOGIE
V Krnově je zástavba velmi různorodá. Dají se zde najít rodinné domy, vily,  bytové domy, 
tovární budovy, zámek, církevní stavby, sportovní i výrobní haly. Různé rastry a velikosti 
oken továrních budov, objemy církevních staveb, také rozdíly měřítek vysokých bytových 
domů oproti rodinným domům a vilám. Všechny tyto prvky tvoří dokonalý soulad jedno-
ho z druhým a vytváří tak obraz Krnova. 



HISTORICKÉ BUDOVYCÍRKEVNÍ STAVBY

V Krnově lze najít velké množství církev-
ních staveb různého charakteru. Stojí 
tam třeba kostel Sv. Ducha, který je jed-
nou z nejstarších dochovaných budov ve 
městě. Pochází ze 13. století, ale později 
byl barokně přebudován.

Stojí zde mnoho historických staveb. Mezi ty větší patří například 
zámek. Je v renesančním stylu a objevují se zde stavební ma-
teriály jako je kámen, vápno, písek. 
Nachází se tady také množství vil, například Steuerova vila, 
postavena ve stylu pozdního baroka. 
Jsou zde i pěkně dochované měšťanské a právovárečné domy 
u náměstí.  Na okraji města je Střelecký dům z roku 1908, má 
bohatou sochařskou a štukovou výzdobu. Jeho autorem je Leo-
pold Bauer, od nějž je v Krnově spousta významných staveb.

Krnovská synagoga s arabskošpanělskými 
interiéry, která byla postavena roku 1871 
v nerománském stylu. V interiéru ale 
převládají maurské architektonické prvky.

Kostel Narození Panny Marie a klášter 
minoritů vznikl roku 1273. Výzdoba 
kostela je rokoková. Kostel i klášter 
jsou přestavěny v barokním stylu.

Farní kostel sv. Martina byl postaven 
na přelomu 13. a 14. století.

Evangelický kostel je v novogotickém stylu.



PRŮMYSLOVÉ BUDOVYBYTOVÉ DOMY

Nejbouřlivější rozvoj Krnova nastal na konci 19. a 
na počátku 20. století, kdy ve městě vyrostlo mno-
ho velkých textilních továren.
Nacházejí se zde i památkově chráněné tovární 
budovy, kterou je například Karnola. Má železobet-
onový skelet a fasádu s klasicistním výrazem.



RODINNÉ DOMY

Rodinné domy v Krnově se převážně objevují v krajních oblas-
tech města, ale je jimi částečně protkaný celý Krnov.
Na okrajích města jsou rodinné domy situovány do různých čt-
vrtí, ve kterých se nacházejí různé typy domů, podle období, kdy 
byly čtvrti vystavěny. Tyto různé typy koexistují vzájemně mezi 
sebou, ale také s jim přilehlými sídlišti.
Můžeme zde najít, rodinné domy, vily, dvougenerační rodinné 
domy, dvojdomky, řadové domy, všechny mají společnou větší 
podlahovou plochu a každý má kolem sebe zahradu. Ať už větší 
nebo menší, domy jsou obklopeny zelení.

VÝVOJ NÁVRHU



OBJEMOVÁ STUDIE



REFERENCE
REFERENCE:

POVRCHOVÉ ÚPRAVY V 
KRNOVĚ

komunitní prostory ve skleníku

zábradlí z tahokovu vetrikální záhony

skleníky v městském prostoruvícepatrové skleníkyocelová pavlač

skleník s průzorem bydlení se skleníky



URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Inspirací mi byla analýza urbánní struktury Krnova a fungování městských bloků v jádru 
města. Doplnění urbanistické kompozice přirozeně rostlého centra obklopeného brown-
fieldy průmyslových areálů a stavu dopravního okruhu chápu jako výzvu k vytvoření 
nového městského prostoru s komplexním začleněním diferencovaných funkcí, které 
svou synergií odpovídají požadavkům komfortu a nabídek současného vývoje města 
středního měřítka. Nabídku k vytvoření adekvátního uličního prostoru a zároveň prolnutí 
s odcloněným vnitřním prostranstvím polo veřejných dvorů. Cílem je propojit oázy klidu s 
centrem dění, tak, jako tomu bylo v prosperujících sídlech v minulosti. 
I proto, že se parcela nachází v přímé návaznosti na hlavní náměstí, navrhuji obdobný 
systém fungování, který jsem odpozorovala v okolních blocích. Prostory jsou zde plné 
zeleně, vybízející k relaxu a komunitnímu sdílení. Výraz a funkce parteru orientovaných do 
veřejného prostoru ulic či náměstí jsou plné života. I v mém návrhu se dá do vnitrobloku 
proniknout různými průchody nebo uličkami a utéct tak od ruchu více frekventovaného 
městského prostoru, či dopravní zátěže. Nabídkou skladby funkcí neopomíjející primárně 
funkci obytnou , bych chtěla přispět k vizi rozvoje města na poli nejen urbánní struktury, 
ale i v současné době tolik preferovaného komunitního sdílení .

VLASTNÍ NÁVRH. 
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Důležitým bodem mého návrhu zastavění je nárožní budova, která je vidět ze směru od 
náměstí, z ulice vedoucí k nádraží a od zeleného i dopravního městského okruhu. Proto 
akcentuji nárožní budovu jako pomyslnou „hlavu“ celého návrhu.
Mezi nárožní budovou a kostelem Sv. ducha je budova informačního centra uskočená 
od uliční čáry, aby nechala významnější postavení kostelu a nárožní budově, budovy si 
tak vzájemně nekonkurují. Těmito budovami se uzavírají uliční siluety do kompaktního 
bloku. 
Vytyčuji ráz ulice, za kterou se v perforovaných prostranstvích poloveřejného charakteru 
odehrává další městský život. Tyto prostory jsou rozčleněny na dvě části. První prostor, 
do kterého je vidět průhledy od Sv. Ducha a z nároží, je prostor pro trh a komunitní i kul-
turní využití. Na první pohled schovaný, ale pořád prostor městského rázu. Ukončuje ho 
budova tržnice, na kterou navazuje polosoukromý dvůr. 
Tento dvůr drží krok se sousedící vilou. Má proto méně podlaží než uliční budovy a také 
odlišný charakter. Funkce se od městského prostoru přes tržiště přelila do pěstitelského 
dvora, kde dvůr je jako zahrada a byty jsou pavlačí přímo propojené s přilehlými skleníky. 
Tento dvůr přímo komunikuje s tržnicí, která předpokládá nejen frekvenci prodeje lokál-
ních pěstitelů. 

Vzniká zde hierarchie funkcí i objemů, kdy se 
funkce i objemy snižují směrem do klidného vni-
trobloku, zároveň nabízejí pestrost využití a charak-
ter odpovídající sdíleným prostorům několika ko-
munit.

schéma kompozice a objemu hmot schéma dělení prostor

schéma dopravy a obsluhy



ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ



Projekt obsahuje 10 různých objektů, které jsou uskupeny do pěti různých částí. Prvním z 
nich je nárožní budova (1), dále bytový dům s dvěma komunitními skleníky (2), turistické 
informační centrum a kavárna (3), tržníce (4) a bytový dům se třemi pšstitelskými skleníky 
(5).
V návrhu se objevují ploché i sedlové střechy. Ploché střechy budou zakryty extenzivní 
zelení a slouží pro sběr dešťové vody. Na sedlových střechách, které nejsou prosklené, 
budou připevněný solární panely, sbírající sluneční energii pro přitápění ve sklenících i 
bytech. Prosklení sedlových střech sbírají díky našikmení střechy na jižní straně více 
slunečního světla.
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2.

3.
4.

5.



Svými fasádami budovy reagují na okolní zástavbu, kde se rytmus oken z průmyslové 
budovy přelévá na bytový dům a postupně se rozplývá až do rozptylu v nárožní budově. 
Budovy mají bílou omítku a ve spodních patrech, kde se nachází vybavenost, pak obklad 
z pohledového betonu. Okenní rámy jsou černé kovové. Stejně tak konstrukce skleníků a 
pavlače. Sloupy jsou z oceli s černým nátěrem. V pavlači se objevuje motiv kovového ra-
stru roštu bílého tahokovu, ze kterého jsou i všechna zábradlí na pavlači. Tento motiv se 
objevuje i u nárožní budovy v některých oknech a především v balkonech nad vchodem, 
které opticky navazují na pavlač stojící za budovou. 

pohled východní z ulice Soukenická - synagoga - průmyslová budova - bytový dům - nárožní budova 

pohled severní z ulice Sv. Ducha - nárožní budova - TIC / kavárna - kostel sv. Ducha

pohled západní z vnitrobloku - nárožní budova - TIC / kavárna - bytový dům - tržnice - bytový dům 



Nárožní budova, má největší význam díky své poloze na okruhu, na trase vedoucí k náměstí 
a v průniku s okruhem. V této budově je umístěna obchodní vybavenost, kanceláře a v 
horních patrech pak byty. Budova má dvě části, které jsou v odlišných výškových úrovních. 
Budova se směrem z nároží snižuje ke stavbě Sv. Ducha. Na nárožní budovu navazuje by-
tový dům.

Samostatně stojící budova mezi budovou nárožní a kostelem sv. Ducha je budova pro 
nové turistické informační centrum, kavárnu, sály a komunitní prostory. Tento objekt se 
na rozdíl od nárožní budovy směrem ke sv. Duchu zvyšuje, aby opticky dorovnal výškovou 
úroveň. Nad nižší částí objektu je i pobytová střecha, která patří k sálům a komunitním 
prostorům budovy. 



Budova tržnice s komunitními prostory, která objemově navazuje na okolní budovy a 
odděluje prostor trhu a pěstitelského dvora. Částí se sedlovou střechou navazuje na zadní 
stranu bytového domu a jeho komunitní prostory. Částí vyvýšenou s plochou střechou, ve 
které je komunitní prostor, navazuje na bytový dům. 



Menší bytový dům s přidruženými skleníky, které jsou s byty 
přímo propojeny pavlačí. 
Tyto skleníky slouží převážně pěstitelským potřebám, ale 
také jako komunitní prostor pro obyvatele. Také zde se opa-
kuje kombinace ploché střechy ven a sedlové střechy do 
dvora. Tady sedlovou střechu zastávají skleníky, které díky ní 
přijímají i více jižního slunce. 



PROVOZNÍ ŘEŠENÍ



Hlavní myšlenkou dispozičního řešení je spolupráce a fungování jednoho s druhým. Tři 
funkčně rozličné prostory, do kterých ústí právě ty funkce, které do nich patří. Do městského 
prostoru jsou orientovány provozovny, turistické informační centrum, kanceláře, vstupy 
do komunikačních jader bytových budov. Do prostoru tržiště kavárna, tržnice, komunitní 
prostory. Do pěstitelského dvora byty malometrážní byty, zázemí. Dispozice objektů se 
snaží spolupracovat s urbanistickým záměrem a zajistit tak různě fungující prostory, které 
spolu fungují a vzájemně se doplňují.
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1. NÁROŽNÍ BUDOVA 1.NP, 2. BYTOVÝ DŮM 1.NP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ S VÝMĚROU [m ²]

1. NÁROŽNÍ BUDOVA
Dispozice nárožní budovy je orientována do tří stran s jádrem uvnitř budovy. V prvním a druhém nadzemním 
podlaží jsou provozovny, každá z nich má své zázemí se skladem a kuchyní. Provozovny v parteru jsou přístupné 
opět ze tří stran. Ve třetím a čtvrtém podlaží jsou kancelářské prostory s konferenčními místnostmi a společnými 
toaletami na chodbě. Páté a šesté podlaží už je jen v nárožní polovině budovy. V pátém patře jsou dva byty. V 
šestém, posledním a nevyšším patře celého projektu, je jeden velký byt s výhledem do všech čtyř světových 
stran.
 1.1.01  chodba  40,6
 1.1.02  provozovna  136,6
 1.1.03  provozovna  106,5
 1.1.04  zázemí  17,4
 1.1.05  zázemí  12,4
 1.1.06  šatna + WC  8,4
 1.1.07  šatna + WC  8,4

2. BYTOVÝ DŮM
Bytový dům má v parteru ještě dvě provozovny, které navazují na městský prostor s vybaveností. Tento prostor 
odděluje první komunitní „skleník“, za kterým už jsou jen byty. Všechny byty jsou propojeny pavlačí, na kterou se 
vstupuje dvěma schodišti. Tyto schodiště jsou zasunuté v průchodech mezi průmyslovou budovou a bytovým 
domem a mezi nárožní budovou a bytovým domem, kde je pavlač zalomená mezi budovy a opticky tyto budovy 
spojuje do jednoho celku. Do bytů se vstupuje z pavlače, která zároveň slouží jako terasa a spojka mezi byty a 
komunitními prostory ve „sklenících“. Do bytu se vstupuje přes zádveří, ze kterého se dá jít do koupelny se zách-
odem a dále do kuchyně a obytné místnosti. Polovina bytových jednotek ve spodním podlaží jsou garsonky. Z 
druhé strany těchto garsonek jsou úložné kóje pro byty. Pavlač je ukončená ve čtvrtém nadzemním podlaží. V 
tomto podlaží se nachází tři mezonetové byty, které mají v pátém patře obytné místnosti s výhledem na město

 2.1.01  provozovna  21,4   2.1.18  WC + koupelna   5 
 2.1.02   provozovna  50,4   2.1.19  kuchyně + obytná m.  16
 2.1.03  zázemí  6,4   2.1.20  předsíň    5,7
 2.1.04  zázemí  6,4   2.1.21  WC + koupelna   5
 2.1.05  předsíň  5,7   2.1.22  kuchyně + obytná m.  16
 2.1.06  WC + koupelna 5   2.1.23  předsíň    5,7
 2.1.07  kuchyně  16   2.1.24  WC + koupelna   5
 2.1.08  obytná místnost 23,9   2.1.25  kuchyně + obytná m.  16
 2.1.09  předsíň  5,7   2.1.26  skladovací kóje   23,9
 2.1.10  WC + koupelna 5   2.1.27  skladovací kóje   23,9
 2.1.11  kuchyně  16   2.1.28  skladovací kóje   23,9
 2.1.12  obytná místnost 23,9   2.1.29  skladovací kóje   23,9
 2.1.13  předsíň  5,7   2.1.30  skladovací kóje   23,9
 2.1.14  WC + koupelna 5   2.1.31  skladovací kóje   23,9
 2.1.15  kuchyně  16   2.1.32  provozovna    55,9
 2.1.16  obytná místnost 23,9   2.1.33  chodba    21
 2.1.17  předsíň  5,7   2.1.34  komunitní prostor  79
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1. NÁROŽNÍ BUDOVA 2.+3.NP, 2. BYTOVÝ DŮM 2.+3.NP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ S VÝMĚROU [m ²]

1. NÁROŽNÍ BUDOVA
 1.2.01  chodba   32,5   1.3.01  chodba   21,5   
 1.2.02  provozovna   136,6   1.3.02  kancelářské prostory 93,7  
 1.2.03  provozovna   122,7   1.3.03  zázemí   47,3
 1.2.04  zázemí   17,4   1.3.04  balkon   14,8 
 1.2.05  zázemí   12,4   1.3.05  kancelářské prostory 79
 1.2.06  šatna + WC   8,4   1.3.06  zázemí   35,6
 1.2.07  šatna + WC   8,4   1.3.07  wc muži   11
          1.3.08  wc vozíčkáři  4
          1.3.09  wc ženy   11
2. BYTOVÝ DŮM
 2.2.01  pavlač   259,6   2.3.01  pavlač   259,6  
 2.2.02  předsíň   5,7   2.3.02  předsíň   5,7
 2.2.03  wc + koupelna  5   2.3.03  wc + koupelna  5
 2.2.04  kuchyně   16   2.3.04  kuchyně   16
 2.2.05  obytná místnost  23,9   2.3.05  obytná místnost  23,9
 2.2.06  předsíň   5,7   2.3.06  předsíň   5,7
 2.2.07  wc + koupelna  5   2.3.07  wc + koupelna  5
 2.2.08  kuchyně   16   2.3.08  kuchyně   16
 2.2.09  obytná místnost  23,9   2.3.09  obytná místnost  23,9
 2.2.10  předsíň   5,7   2.3.10  předsíň   5,7
 2.2.11  wc + koupelna  5   2.3.11  wc + koupelna  5
 2.2.12  kuchyně   16   2.3.12  kuchyně   16
 2.2.13  obytná místnost  23,9   2.3.13  obytná místnost  23,9
 2.2.14  předsíň   5,7   2.3.14  předsíň   5,7
 2.2.15  wc + koupelna  5   2.3.15  wc + koupelna  5
 2.2.16  kuchyně   16   2.3.16  kuchyně   16
 2.2.17  obytná místnost  23,9   2.3.17  obytná místnost  23,9
 2.2.18  předsíň   5,7   2.3.18  předsíň   5,7
 2.2.19  wc + koupelna  5   2.3.19  wc + koupelna  5
 2.2.20  kuchyně   16   2.3.20  kuchyně   16
 2.2.21  obytná místnost  23,9   2.3.21  obytná místnost  23,9
 2.2.22  předsíň   5,7   2.3.22  předsíň   5,7
 2.2.23  wc + koupena  5   2.3.23  wc + koupelna  5
 2.2.24  kuchyně   16   2.3.24  kuchyně   16
 2.2.25  obytná místnost  23,9   2.3.25  obytná místnost  23,9
 2.2.26  předsíň   5,7   2.3.26  předsíň   5,7  
 2.2.27  wc + koupelna  5   2.3.27  wc + koupelna  5
 2.2.28  kuchyně   16   2.3.28  kuchyně   16
 2.2.29  obytná místnost  23,9   2.3.29  obytná místnost  23,9
 2.2.30  předsíň   5,7   2.3.30  předsíň   5,7
 2.2.31  wc + koupelna  5   2.3.31  wc + koupelna  5
 2.2.32  kuchyně   16   2.3.32  kuchyně   16
 2.2.33  obytná místnost  23,9   2.3.33  obytná místnost  23,9
 2.2.34  předsíň   5,7   2.3.34  předsíň   5,7
 2.2.35  wc + koupelna  5   2.3.35  wc + koupelna  5
 2.2.36  kuchyně   16   2.3.36  kuchyně   16
 2.2.37  obytná místnost  23,9   2.3.37  obytní místnost  23,9
 2.2.38  komunitní prostor 79   2.3.38  komunitní prostor 44,6
 2.2.29  komunitní prostor 44,6   2.3.39  komunitní prostor 44,610 20

m



1. NÁROŽNÍ BUDOVA 4.+5.NP, 2. BYTOVÝ DŮM 4.+5.NP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ S VÝMĚROU [m ²]

1. NÁROŽNÍ BUDOVA

 1.4.01  chodba    21,5  1.5.01  chodba   18,2
 1.4.02 kancelářské prostory 93,7  1.5.02 předsíň   8,6
 1.4.03 zázemí     47,3  1.5.03  pokoj   13
 1.4.04 balkon    14,8  1.5.04 wc + koupelna  7,5
 1.4.05 kancelářské prostory 79  1.5.05 kuchyně + obytná m. 33,9
 1.4.06 zázemí    35,6  1.5.06 předsíň   8,6
 1.4.07 wc muži    11  1.5.07 pokoj   13
 1.4.08 wc vozíčkáři   4  1.5.08 wc + koupelna  7,5
 1.4.09 wc ženy    11  1.5.09 kuchyně + obytná m. 33,9

2. BYTOVÝ DŮM

 2.4.01 pavlač    259,6  2.4.28 kuchyně   24
 2.4.02 předsíň    3,7  2.4.29 obytná místnost 18,7
 2.4.03 wc + kopelna   5  2.4.30 chodba   18,4
 2.4.04 kuchyně    24  2.4.31 wc    2,25
 2.4.05 obytná místnost  18,7  2.4.32 koupelna   5,9
 2.4.06 chodba    18,4  2.4.33 kuchyně   23,9
 2.4.07 wc     2,25  2.4.34 předsíň   3,7
 2.4.08 koupelna    5,9  2.4.35 wc + koupelna  5
 2.4.09 kuchyně    23,9  2.4.36 kuchyně   24
 2.4.10 předsíň    3,7  2.4.37 obytná místnost 18,7 
 2.4.11  wc + koupelna   5  2.4.38 komunitní prostor 30,8
 2.4.12 kuchyně    24  2.4.39 komunitní prostor 30,8
 2.4.13 obytná místnost  18,7
 2.4.14 předsíň    3,7  2.5.01 chodba   5,9
 2.4.15 wc + koupelna   5  2.5.02 wc + koupelna  8,3
 2.4.16 kuchyně    24  2.5.03 pokoj   23,9
 2.4.17 obytná místnost  18,7  2.5.04 pracovna   16,8
 2.4.18 chodba    18,4  2.5.05 ložnice   23,9
 2.4.19 wc     2,25  2.5.06 chodba   5,9
 2.4.20 koupelna    5,9  2.5.07 wc + koupelna  8,3
 2.4.21 kuchyně    24  2.5.08 pokoj   23,9
 2.4.22 předsíň    3,7  2.5.09 pracovna   16,8
 2.4.23 wc + koupelna   5  2.5.10 ložnice   23,9
 2.4.24 kuchyně    24  2.5.11  chodba   5,9
 2.4.25 obytná místnost  18,7  2.5.12  wc + koupelna  8,3
 2.4.26 předsíň    3,7  2.5.13  pokoj   23,9
 2.4.27 wc + koupelna   5  2.5.14 pracovna   16,8
          2.5.15  ložnice   23,9

10 20
m



1. NÁROŽNÍ BUDOVA 6.NP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ S VÝMĚROU [m ²]

1. NÁROŽNÍ BUDOVA

 1.6.01  chodba   17,9
 1.6.02 předsíň   8,6  
 1.6.03 pokoj   16,6  
 1.6.04 kuchyně   32,8
 1.6.05 wc + koupelna  11,8
 1.6.06 obytná místnost 25,7
 1.6.07 ložnice   21,5 

10 20
m



pohled severní z křižovatky pohled jižní od bytového domu - v řezu pavlač

pohled východní z ulice Soukenická

pohled západní ze dvora

NÁROŽNÍ BUDOVA A BYTOVÝ DŮM

0,000

0,000

+15,000

+12,000

+12,000

+18,000

+6,000

SCHEMATICKÝ ŘEZ BYTOVÝM DOMEM 

0,000

+3,000

+6,000

+9,000

+12,000

+15,000



TIC A KAVÁRNA 1.NP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ S VÝMĚROU [m ²]

3. TURISTICKÉ INFOTMAČNÍ CENTRUM A KAVÁRNA

Budova turistického informačního centra a kavárny je ve spodním patře dělena scho-
dišťovým jádrem. V části orientované ke Sv. Duchovi je kavárna orientována do tří stran. 
Jak do městského prostoru, tak do uličky u Sv. Ducha a k tržnici. Ve druhé polovině je tur-
istické informační centrum, které má k sobě přidružený prostor pro konání různých akcí. 
Ve druhém nadzemním podlaží jsou kancelářské prostory pro kavárnu i pro zázemí turi-
stického informačního centra. Ve třetím podlaží je komunitní prostor pro turistické infor-
mační centrum a recepce se sály. Z recepce vedou schody do čtvrtého parta, které je už jen 
nad polovinou budovy. Druhá polovina má pobytovou střechu přístupnou z chodby nebo z 
dalšího sálu ve čtvrtém podlaží. 

 3.1.01  chodba  21,5
 3.1.02  zádveří  7
 3.1.03  kavárna  146
 3.1.04 WC muži  9
 3.1.05  WC ženy  8,5
 3.1.06 WC vozíčkáři 4
 3.1.07 zázemí  10,8
 3.1.08 bar   28
 3.1.09 TIC   85
 3.1.10  zázemí  12
 3.1.11  WC + chodba 4,5
 3.1.12  sklad  16
 3.1.13  sál pro TIC 121,7

10 20
30m



TIC A KAVÁRNA 2.+3.+4.NP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ S VÝMĚROU [m ²]

3. TURISTICKÉ INFOTMAČNÍ CENTRUM A KAVÁRNA

 3.2.01 chodba   21,3   3.4.01 chodba   36,3
 3.2.02 kancelář   64,9   3.4.02 wc muži   3,1
 3.2.03 wc muži   3,1   3.4.03 wc ženy   3,1
 3.2.04 wc ženy   3,1   3.4.04 sprchy   3,5
 3.2.05 zázemí    12   3.4.05 šatna   22,4
 3.2.06 kancelář   25,3   3.4.06 sál1    85,3
 3.2.07 chodba   3,9   3.4.07 komunitní prostor 139
 3.2.08 zázemí   10,9   3.4.08 sál2    47
 3.2.09 wc    1,4   3.4.09 pobytová střecha 125,9
 3.2.10 sklad   16
 3.2.11  prostory TIC  129

 3.3.01 chodba   21,3
 3.3.02 recepce   85,6
 3.3.03 wc muži   3,1
 3.3.04 wc ženy   3,1
 3.3.05 sprchy   3,5
 3.3.06 šatna   22,4
 3.3.07 sál    85,3
 3.3.08 komunitní prostor 84,3
 3.3.09 chodba   3,9
 3.3.10 zázemí   10,9
 3.3.11  wc    1,4
 3.3.12  sklad   16
 3.3.13  komunitní prostor 129

10 20
m



pohled severní z ulice Sv. Ducha

pohled jižní z vnitrobloku pohled východní od nárožní budovy

pohled západní od sv. Ducha

TIC A KAVÁRNA

0,000

+6,000

+9,000

+12,000

SCHEMATICKÝ ŘEZ TIC 



TRŽNICE 1.NP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ S VÝMĚROU [m ²]

4.TRŽNICE

Tržnice je řešena jako jeden velký prostor, kde se patra opticky propojují ve středu. Parter 
umožňuje otevřít vnitřní prostor do venkovního tržiště a spojit tak oba prostory v jedno 
dění. Do 1.NP umisťuji také hygienické zázemí pro hosty a personál. Dále sklad a schodiště 
do dalšího patra, ve kterém jsou dvě místnosti pro provozovatele tržnice. V posledním na-
dzemním podlaží je velký prostor rozdělený výškovou úrovní, která se od schodiště zvedá 
ze sedlové střechy do střechy ploché a otevírá tak krásný velký pronajímatelný prostor.  V 
každém podlaží se dá tržnice rozdělit posuvnou příčkou pro případ, že se nekoná trh a jsou 
využívány jen menší prostory.
 
 4.1.01  tržnice   198,7
 4.1.02 umývárna   6,9
 4.1.03 úklidová místnost 3,4 
 4.1.04 WC zaměstnanci 3,4
 4.1.05 WC ženy   12,2
 4.1.06 WC vozíčkáři  4,9
 4.1.07 WC muži   14,3
 4.1.08 sklad   9,1

10 20 30m



TRŽNICE 2. + 3. NP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ S VÝMĚROU [m ²]

4.TRŽNICE
 
 4.2.01 umývárna  15,2  4.3.01 komunitní prostor/tržnice  76,2
 4.2.02 tržnice  228,6 4.3.02 tržnice     228,6
 4.2.03 wc   6,2
 4.2.04 kancelář  25,5
 4.2.05 kancelář  21,2

5 10 15m



pohled severní od TIC a kavárny

pohled západní z vnitrobloku

TRŽNICE 

0,000

+4,000

+9,000

+12,000

SCHEMATICKÝ ŘEZ TRŽNICÍ



BYTOVÝ DŮM 1.NP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ S VÝMĚROU [m ²]

5. BYTOVÝ DŮM

Druhý bytový dům je řešen podobně jako první. Má ale jen tři podlaží, kvůli výškové úrovni 
uvnitř bloku. Všechny byty jsou propojeny pobytovou pavlačí, ze které se přímo vstupuje do 
pěstitelských skleníků. Tyto byty jsou pro obyvatele, kteří chtějí bydlet v centru, ale zároveň 
mít svůj klid, svoji komunitu, svoje záhonky. Opticky pavlače spojují hmoty bytového domu 
s hmotou tržnice stejně tak, jak je tomu u bytového domu a nárožní budovy. 

 5.1.01  předsíň   5,7
 5.1.02  WC + koupelna  5
 5.1.03  kuchyně   16
 5.1.04 obytná místnost 23,9
 5.1.05  předsíň   5,7
 5.1.06 WC + koupelna  5
 5.1.07 kuchyně   16
 5.1.08 obytná místnost 23,9
 5.1.09 předsíň   5,7
 5.1.10  WC + koupelna  5
; 5.1.11  kuchyně   16
 5.1.12  obytná místnost 23,9
 5.1.13  předsíň   5,7
 5.1.14  WC + koupelna  5
 5.1.15  kuchyně   16
 5.1.16  obytná místnost 23,9
 5.1.17  předsíň   5,7
 5.1.18  WC + koupelna  5
 5.1.19  kuchyně   16
 5.1.20 obytná místnost 23,9
 5.1.21  předsíň   5,7
 5.1.22  WC + koupelna  5
 5.1.23  kuchyně   16
 5.1.24  obytná místnost 23,9
 5.1.25  skleník   53,6
 5.1.26  skleník   53,6
 5.1.27  skleník   53,6

10 20 30m



BYTOVÝ DŮM 2.+3.NP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ S VÝMĚROU [m ²]

5. BYTOVÝ DŮM

 5.2.01 pavlač   145,3   5.3.01 pavlač   145,3 
 5.2.02 předsíň   5,7   5.3.02 předsíň   5,7
 5.2.03 wc + koupelna  5   5.3.03 wc + koupelna  5
 5.2.04 kuchyně   16   5.3.04 kuchyně   16
 5.2.05 obytná místnost 23,9   5.3.05 obytná místnost 23,9
 5.2.06 předsíň   5,7   5.3.06 předsíň   5,7
 5.2.07 wc + koupelna  5   5.3.07 wc + koupelna  5
 5.2.08 kuchyně   16   5.3.08 kuchyně   16
 5.2.09 obytná místnost 23,9   5.3.09 obytná místnost 23,9
 5.2.10 předsíň   5,7   5.3.10 předsíň   5,7
 5.2.11  wc + koupelna  5   5.3.11  wc + koupelna  5
; 5.2.12  kuchyně   16   5.3.12  kuchyně   16
 5.2.13  obytná místnost 23,9   5.3.13  obytná místnost 23,9
 5.2.14 předsíň   5,7   5.3.14 předsíň   5,7
 5.2.15  wc + koupelna  5   5.3.15  wc + koupelna  5
 5.2.16  kuchyně   16   5.3.16  kuchyně   16
 5.2.17  obytná místnost 23,9   5.3.17  obytná místnost 23,9
 5.2.18 předsíň   5,7   5.3.18  předsíň   5,7
 5.2.19  wc + koupelna  5   5.3.19  wc + koupelna  5
 5.2.20 kuchyně   16   5.3.20 kuchyně   16
 5.2.21  obytná místnost 23,9   5.3.21  obytná místnost 23,9
 5.2.22 předsíň   5,7   5.3.22 přesdíň   5,7
 5.2.23 wc + koupelna  5   5.3.23 wc + koupelna  5
 5.2.24 kuchyně   16   5.3.24 kuchyně   16
 5.2.25 obytná místnost 23,9   5.3.25 obytná místnost 23,9
 5.2.26 skleník   39,3   5.3.26 skleník   39,3

10
20

m



TYPICKÝ ŘEZ FASÁDOU SKLENÍKU 1:50BYTOVÝ DŮM

0,000

+9,000



BILANCE

Celková plocha pozemku:     8 240 m²
Zastavěná plocha:      2 240 m²  
Zastavěná plocha parkoviště:    1 313 m²
Obestavěný prostor:       32 300 m³
 
Počet pater nárožní budovy:     6
Počet provozoven nárožní budovy:     4
Počet kancelářských prostor nárožní budovy:   4
Počet bytů nárožní budovy:     3

Počet pater budovy TIC a kavárny:     4
Kapacita kavárny:        60 os.

Počet pater budovy tržnice:      3

Počet pater bytového domu č. 2:    5
Počet pater bytového domu č. 5:     3
Počet bytů:       54

Odhadovaná cena:      199 006 000 Kč
  


