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Abstrakt

Předmětem diplomové práce je architektonická studie nového využití zámku Moravský 
Krumlov. Objekt zámku bude nově sloužit jako hotel, bude zde umístěn kongresový a 
koncertní sál, kavárna, restaurace, administrativní zázemí, 2 prostory k pronájmu, v suterénu 
bude vinárna, stávající prostory galerie budou zachovány pro účely prezentace uměleckých 
děl a výtvarná sympozia. Objekt bývalých koníren bude využit pro fitness studio, tělocvičny, 
bowlingovou hernu, jako místo pro relaxaci a sportovní vyžití. Pod hlavním nádvořím, v 
prostoru mezi zámkem a konírnami, bude umístěno 2-poschoďové podzemní parkoviště 
přístupné rampou z ulice Zámecká. Nový záměr ctí, respektuje a snaží se co nejlépe využít 
původní, historické, architektonicko-technické zákonitosti zámku a zasahuje do nich jen 
minimálně. 

Klíčová slova

architektonická studie, zámek Moravský Krumlov, návrh nového využití, galerie, hotel, 
kongresový a koncertní sál, restaurace, kavárna, vinárna, zámecké konírny, tělocvičny, 
podzemní parkoviště

Abstract

The theme of my dissertation is to create the architectural study of a new utilization of the 
Chateau Moravský Krumlov. The Chateau will be newly used as a Hotel, there will be placed 
a congress and concert Hall, Cafe, Restaurant, offices, 2 room for rent, Wine bar in the 
basement, exixting Gallery space will be maintained for presentation of artworks and art 
symposiums. Object of a former chateau Stables will be used as a Fitness studio, Gyms, a 
Bowling room, as a place for relaxing and sports activities. Under the main courtyard, in the 
area between the Chateau and Stables, the two-story underground parking will be placed, and 
will be accessible from the street Zámecká. The new utilization honor, respect and tries to 
sensitively use original, historical, architectural and technical relations of the Chateau and 
intervene in them only minimally. 

Keywords

architectural study, Chateau Moravský Krumlov, design of a new utilization, Gallery, Hotel, 
congress and concert Hall, Restaurant, Cafe, Wine bar, chateau Stables, Gyms, underground 
parking
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ÚVOD 
 
Studie se zabývá návrhem nového využití zámku Moravský Krumlov. Objekt zámku bude sloužit 
jako hotel, bude zde umístěn kongresový a koncertní sál, kavárna, restaurace, administrativní 
zázemí, 2 prostory k pronájmu, v suterénu bude vinárna, stávající prostory galerie budou zachovány 
pro účely prezentace uměleckých děl a výtvarná sympozia. Objekt bývalých koníren bude využit 
pro fitness studio, tělocvičny, bowlingovou hernu, jako místo pro relaxaci a sportovní vyžití. Pod 
hlavním nádvořím, v prostoru mezi zámkem a konírnami, bude umístěno 2-poschoďové podzemní 
parkoviště přístupné rampou z ulice Zámecká. Nový záměr ctí, respektuje a snaží se co nejlépe 
využít původní, historické, architektonicko-technické zákonitosti zámku a zasahuje do nich jen 
minimálně.  
 
 
01 HLAVNÍ IDEA 
 
Hlavním cílem práce je znovunavrácení života do pustnoucího, chátrajícího zámku Moravský 
Krumlov, tak aby svým novým funkčním využitím vybízel k návštěvě, trávení volného času a 
dokázal uspokojit potřeby místních obyvatel i návštěvníků z širokého okolí. Aby jim poskytl místo 
pro relaxaci, sportovní vyžití i prostory pro kulturní, umělecké a společenské akce.  
Novým využitím, které uspokojí potřeby moderních lidí a které se bude odehrávat tím, že 
umožníme a pozveme lidi, aby svoje volnočasové aktivity, jako sport, relaxace, kultura, mohli 
uskutečňovat a zažívat v prostorách památkově chráněného objektu, se nám podaří v nich rozvíjet 
větší cit pro sounáležitost, úctu, hrdost a větší zájem o historii národa, země i architektonickému 
dědictví České republiky.  
 
 
03 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
  
03.1HISTORIE ÚZEMÍ A SOUČASNÉ VYUŽITÍ 

 
      12. století  
      Meandry řeky Rokytné nabízely dobrá místa k osídlení, vzniká zde hradiště Rokiten, župní hrad – 

strážce obchodních stezek a středisko řemeslnické výroby a obchodu. Po r. 1146 (kdy byl tento hrad 
zničen a vypálen v boji, ve kterém si vyřizovali účty dva Přemyslovci – kníže Vladislav a Konrád, 
údělný kníže znojemský) byl postaven hrad nový, kamenný. Jméno dostal asi podle tvaru řečiště 
řeky – krumm – křivý, vypouklý. Zakladatelé hradu byli pravděpodobně páni z Obřan. 
14. století  
Páni z Obřan rokem 1312 vymírají a panství předal král Jan Lucemburský do držení pánům z Lipé. 
Roku 1368 však koupili panství páni z Kravař. Ti přebudovali hrad v honosné středověké sídlo. 
Byla vystavěna velká hranolová věž a rozšířen hradní palác. Hrad byl opevněn vodními příkopy z 
východní a západní strany. Jako příznivec husitů dal Beneš IV. z Kravař město i hrad k dispozici 
husitům. Pro ně se stal Mor. Krumlov opěrný bod při výpravách do Rakouska a Uher. Husité 
vyhnali katolické obyvatelstvo, dobyli rakouský Retz, kde padl Bohuslav ze Švamberka, který byl 
pochován v Mor. Krumlově.  
15. - 16. století  
Krátce pak drželi hrad a město páni z Cimburka, aby pak opět panství přešlo do vlastnictví pánů z 
Lipé (1447). Páni z Lipé dbají na rozkvět města a v 16. stol. dochází také k přestavbě hradu na 
renesanční zámek. Hlavní stavební práce proběhly v letech 1557 – 1562 dle návrhu italského 
stavitele Leonarda Gara de Bisono. Byla vybudována čtyřboká renesanční stavba s dvorem, na jižní 
straně se vypíná hlavní hranolová zámecká věž. Vlastní dvůr byl zdoben na třech stranách (mimo 



východní) ve třech podlažích charakteristickými arkádami až do výše 16,5 m. Reliéfní výzdoba na 
pilířích a kartuších sleduje střídání toskánského, jónského a korintského slohu dle jednotlivých 
podlaží. Nad jedním sloupem v prvním poschodí je uvedeno datum dokončení stavby – rok 1562. 
Druhé poschodí je zdobeno erby pánů z Lipé a rodů s nimi spřízněných. Byl vystavěn rytířský sál a 
asi jako poslední byla přistavěna zámecká kaple. 
V letech 1592-1593 byly postaveny zámecké stáje, jednoposchoďová budova se slunečními 
hodinami a pozdně renesančním portálem. Tím rod Lipé dokončil výstavbu zámku. 
Páni z Lipé zastávali význačné funkce, byli spřízněni s panovnickým rodem Jiříka z Poděbrad, zvali 
na své sídlo význačné osobnosti té doby (Theoprast B. Paracelsus). Po bitvě na Bílé hoře však byli 
zbaveni majetku a život si zachránil Bertold Bohobud z Lipé jen na přímluvu vlivných osob. 
17. - 18. století  
Statky propadly císařské komoře a Ferdinand II. je r. 1625 prodal Lichtensteinům. Lichtensteinové 
se snažili o pozvednutí města udělováním různých práv. Město totiž za 30leté války se Švédy 
mnoho utrpělo. Přáli především katolíkům a zakládají klášter paulínů, prosazují německý živel. 
Poslední větší úpravy zámku probíhají za Karla Josefa Lichtensteina. 1762 byla zbudována nová 
zámecká kaple se čtyřmi oltáři a od r. 1772 zůstává zámku jen jedna věž na jižní straně. Jeho 
manželka Eleonora z Oettingenu se zasloužila o založení anglického parku u zámku. 
19. století  
Za napoleonských válek, r. 1809 po boji u Znojma, se utábořili Francouzi v počtu 10 tisíc mužů 
mezi Hostěradicemi a Krumlovem, směrem na Rokytnou. Z kaple sv. Floriána si udělali stáje a 
ševcovskou dílnu. Trvalo několik let, než se Krumlovsko z této rány vzpamatovalo. Další ranou byl 
r. 1866 – po bitvě u Hradce Králové přes Krumlov přešla vojska rakouska i pruská, která způsobila 
nejen materiální škodu, ale přinesla s sebou i choleru. 
20. století – soušasnost  
Po smrti knížete Rudolfa r. 1908 připadl Krumlov jeho příbuznému hraběti Kinskému. Kinští byli 
posledními majiteli Moravského Krumlova. Po 2. světové válce byl zámek znárodněn, a protože 
město bylo poničeno bombardováním, přesunuly se do něj skoro všechny úřady. Pak zámek užívala 
armáda, posléze zde sídlily různé podniky až nakonec byl zámek dán k dispozici železničnímu 
stavitelství v Brně, které zde vybudovalo internát, učebny a učňovské dílny. Tento stav trval do r. 
1991. V r. 1992 za symbolickou 1,- Kč dostala zámek akciová společnost Zámek, která objekt 
podrobila stavebně historickému průzkumu, ten nedokončila a ze zámku s půjčkami od bank odešla. 
V roce 2004 byl zámek prodán v dražbě a jeho novým vlastníkem je Incheba Bratislava. 
 
 03.2 NÁVRH 
 
Zámek se nachází na západním konci města, na strmém břehu nad řekou Rokytnou, je dominantou 
města i celého okolí. Hlavní i vedlejší brána vedou z ulice Zámecká na vstupní nádvoří, jenž je v 
sevření bývalých koníren ze severní strany a ze západu zámeckým palácem. Pod vstupním 
nádvořím bude vybudováno podzemní parkoviště s příjezdovou rampou z ulice Zámecká. Vstupní 
nádvoří bude mít parkovou úpravu s odpovídajícím reprezentačním charakterem, jenž přísluší 
zámeckým exteriérům. Ze vstupního nádvoří bude možno projít 2 průchody v objektu zámku přes 
velké vnitřní nádvoří s arkádami až do zámeckého parku.  
Menší vnitřní nádvoří bude zastřešeno atriem a stane se tak částí interiéru.  
Cesty a pěšiny na vstupním nádvoří budou 20cm pod úrovní trávníku. Vzniklý schodek bude 
zpevněn ocelovou pásovinou, do které budou  nainstalovány pouliční světla, která budou osvětlovat 
pouze cestu a nebudou světelně znečišťovat rušit své okolí.  
 
 
04 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Ze stavebně historického průzkumu jsem zjistila, že nejsme schopni zjistit pravou původní 
barevnost celé fasády zámku, v historii byla mnohokrát měněna, z tohoto důvodu jsem udělala 



vlastní barevný návrh fasády. Zvolila jsem bílou barvu fasády zámku, šambrány v odstínu okru. Na 
objektu koníren jsem použila barvy opačně, abych docílila optického zmenšení hmoty koníren, a 
tím docílila zvýraznění samotného zámku.  
Chtěla jsem odlišit zámek od okolní zástavbou použitím šedé střešní tašky, která tak bude 
kontrastovat s klasickou červenou pálenou střešní taškou, jenž je použita na okolních obytných 
stavbách.  
Původně jsou na zámku 2 vnitřní nádvoří, z nichž menší jsem zastřešila prosklenou rámovou 
kontrukcí. Před jednou boční stěnou většího arkádového nádvoří jsem předsadila skleněnou fasádu s  
rámy, které plochu protínají nepravidelnými, abstraktními liniemi. Konstrukcí rámu probíhají led 
pásky, které plynule pokračují do zpevněné plochy většího nádvoří. 
Předsazená stěna se zastřešením menšího nádvoří vytvořili nový vnitřní prostor.  
V interiéru jsou povětšinou bílé stěny, které barevně kontrastují s původními, tmavými, dřevěnými 
podlahami. Barva interiérových omítek i dřevěných podlah navozují svým odstínem hřejivý pocit 
tepla v jinak studeném zámku.  
Celý zámek je bezbariérově přístupný. Některé pokoje hotelu jsou též zařízeny bezbariérově, stejně 
tak je i dispozice recepce či administrativního zázemí uzpůsobena pro pohyb lidí s handicapem, což 
umožňuje jejich zaměstnání v některém z provozů zámku.  
  
 
05 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 

5.6  SUTERÉN 
 
Zámek je ze severní části podsklepen. Západní část suterénu je využita jako technické zázemí pro 
chod celého zámku. Ve východní části se nachází vinárna a vinný sklep pro veřejnost.  
Pod vstupním nádvořím bude zbudováno suterénní, 2-patrové parkoviště, které bude sloužit jak 
hostům zámku, tak zčásti i místním obyvatelům, bude tak vyřešen problém s nedostatkem 
parkovacích míst v nedalekém centru města. Vjezd do podzemních garáží bude rampou z ulice 
Zámecká, 2 vstupy pro pěší pak budou vyústěny do prostoru vstupního nádvoří.  
 

5.7  1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
 
Zámek 
Ze vstupního nádvoří jsou vstupy do konírny, do apartmánu, do suterénu, kde se nachází vinárna, 
dále vstup pro účinkující v koncertním sále, do 2 nájemních prostorů a restaurace.  
Zámek má 2 arkádové nádvoří. Z většího nádvoří se vstupuje do prostoru recepce, odkud se dá dále 
dostat do koncertního a kongresového sálu v severní části 1NP, do galerijních prostor v 2NP a do 
ubytovací části hotelu v 3NP. Z většího nádvoří se dále dostaneme do kavárny a průchodem se dá 
dostat do zámeckého parku.  
Menší arkádové nádvoří je zastřešeno a společně s předsazenou prosklenou stěnou ve velkém 
nádvoří vytvořilo nový vnitřní prostor, který tvoří centrální bod celého zámku.  
V prostoru zaskleného atria se nachází foyer koncertního sálu s barem a šatnou, vede odtud také 
vstup do administrativního zázemí zámku.  
 
Konírna 
Vstup je ze vstupního nádvoří do centrální hlavní haly s recepcí zajišťující chod přízemí. Odtud 
máme možnost navštívit tělocvičnu navazující na vstupní halu přes šatny se sprchami a wc, a nebo 
bowling dráhy. V západní části se nachází solární studio s masážním salonkem. Také je zde stávající 
schodiště, které je ponecháno a bude využíváno jen personálem. Budova je bezbariérově přístupná. 
 
 



5.8  2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
 
 
Zámek 
Ve východním křídle 2NP jsou zachovány výstavní prostory galerie pro Slovanskou epopej. V jižní 
části je menší přednáškový sál s terasou s možným využitím též jako kongresový sál. Na prostory 
pro Slovanskou epopej navazují další výstavní prostory s terasou. Obě terasy se mohou během 
letních měsíců využívat pro exteriérové výstavy děl, vytvořených žáky místních škol, nebo 
vzniklých během výtvarných sympozií, pro něž zde nově vzniknou místa v západním křídle 2NP i 
přilehlých zámeckých exteriérech. V jižním křídle nebudou pouze klasické obrazárny, ale uvažuje 
se zde i o digitální verzi výstav, které nejen že se mohou promítat na stěny, ale můžou se zobrazovat 
i v prostoru. V západním křídle jsou prostory určené pro vytvoření nástěnných 3d obrazců nejen pro 
slepce. Vytváření expozic se mohou zúčastňovat zájezdové výpravy nejen z uměleckých škol, které 
mohou být ubytované přímo v zámku.  
 
Konírna 
Druhé podlaží je přístupné z prvního nadzemního podlaží výtahem z centrální haly a nebo z 
exteriéru ze vstupního nádvoří po stávajícím schodišti. Ocitáme se v centrální hale, odtud se 
můžeme vydat do východní části s halou určenou hlavně pro hru stolního tenisu a s posilovnou. 
V západní části je aero zona se šatnami a hygienickým zázemím. V zadní části je pak zázemí 
personálu a schodiště. 
 

5.9  3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
 
V 3NP se nacházejí ubytovací prostory hotelu. Pokoje jsou kapacitně pro 2 osoby, 2 osoby + 
přistýlka, 3 osoby. Některé z pokojů jsou řešeny bezbariérově, některé jsou komfortnější a jiná zase 
skromnější. Pokoje jsou přístupné vnitřní chodbou, ale dá se odtud dostat i na arkády.  
 

5.10  4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
 
Jedná se o věž, přístupnou z 2NP. Tyto prostory patří ke galerii a slouží taktéž pro výstavní účely s 
možností vyhlídky na historické centrum města, kapli Sv.Floriana na protějším kopci a nádherné 
okolní krajiny.  
 
 
06 KONSTRUKČNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Z důvodu úcty k historické kulturní památce jsou nové stavební zásahy minimální. Nové konstrukce 
jsou vytvořené pouze pro zajištění jednoduchého a plynulého funkčního využití stávajících prostor  
novými provozy.  
 

6.1  KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 
 

Do základů nebude nijak zasaženo v době rekonstrukce, budova se nerozšiřuje. V menším 
vnitřním nádvoří a v arkádě mezi dvěma nádvořími bude vytvořena nová podlahová konstrukce 
odizolovaná od původního terénu. Menší nádvoří bude zastřešeno ocelovou prosklenou konstrukcí 
vyspádovanou na západní stranu a vnitřními žlaby odvodněna. Z jižní strany menší nádvoří bude 
skleněná fasáda předsazená před stávající arkádu a ukotvená průběžně do ní, zakončená bude 
těsně pod korunovou římsou. Podle výkresů budované nové příčky v interiérech budou vyzděny 
z pórobetonových tvárnic a omítnuty. Vertikální komunikace jsou obohaceny o dvoje trojramenné 
betonové schodiště (165/300) a troje výtahy, z toho jeden je panoramatický. V konírně je 



vertikální komunikace zajištěna stávajícími schodišti a novým panoramatickým výtahem. Nosná 
konstrukce výtahu je z ocelových profilů, doplněna skleněnými tabulemi. Výtahy jsou trakční bez 
strojovny, rozměry kabin 2350/1550, 1100/2100. U administrativní části je vertikální plošina 
1100/1600 a u vstupu do suterénu je umístěna schodišťová plošina 900/1200 . Nové podzemní 
parkoviště bude ze skeletové žb konstrukce. Nosné sloupy 300/300 osově od sebe 7,5m vnější 
stěny budou milánské. Přístupová rampa je ve spádu při nájezdu 6% a dále 12%. Výstupy 
z parkoviště jsou pomocí žb schodišť dvouramenných a dvou výtahů. Výlez zastřešen plochou 
střechou zelenou extenzivní a obvodová konstrukce tvořená ocelovými prosklenými rámy. 
Podlaha parkoviště je betonová vyspádovaná s protiolejovým nátěrem. 

 
 
 

6.2  TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU 
 
 
V budově je odvětrání zajištěno hlavně přirozené. V restauračním zařízení, vinárny a koncertním 
sálu a v uzavřeném menším nádvoří bude odvětrání zajištěno vzduchotechnikou. Strojovny budou 
umístěny nejblíže k provozu. Kanalizace a voda v objektu řešeny jako oddílná kanalizace.  
 

6.3  TECHNOLOGICKÉ ZÁŘÍZENÍ A SOUBORY 
 
V suterénu umístěna kotelna, pro topení i ohřev vody. V prvním nadzemním podlaží je při hlavním 
vstupu umístěna ústředna se záložným zdrojem. 
 

6.4  MATERIÁLY 
 

Nové konstrukce, budou tvořeny především ocelovými trámy s výplní skel. Jedná se o zastřešení 
menšího nádvoří a novou fasádu předsazenou před arkádu. Podlahy v suterénu budou kamenné, 
v prvním nadzemním podlaží většinou dlážděné, jen v prostorech kavárny a administrativní části 
budou dřevěné. Ve druhém a ve třetím nadzemním podlaží jsou podlahy hlavně dřevěné, 
v hygienickém zázemí bude dlažba. Omítky jsou vápenné, bílé. V garáži podzemní jsou stěny 
z pohledového betonu a podlaha betonová  s protiolejovým nátěrem. Výlez z parkoviště je tvořen 
ocelovou prosklenou konstrukcí. 
 
 

6.5  ARCHITEKTONICKO-KONSTRUCKNČÍ DETAIL „ŘEZ 
FASÁDOU“ 

 
Jednotlivé rámy budou dle předepsaného systémového kotvení ukotveny do nosné konstrukce před 
stávající arkády. Skládá se ze svislých, vodorovných šikmých nosníků, ukotveny do stávající nosné 
stěny přes ocelovou pásovinu a u-profilu pomocí turbošroubů s matkou a podložkou. V navrženém 
řešení je dbáno na přerušení tepelných mostů v konstrukci. Skleněné tabule jsou kotveny přes 
pryžové těsnění. Ukončené budou koncovým tmelením spáry (strukturální fasáda-trvalé pružný 
tmel. Tabule jsou z izolačního dvojskla s folií „heat mirror“ a exteriérovou protisluneční úpravou 
„stopsol“ tl.40mm. 
 

6.6  ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 
 
Je svítící led pásky probíhající mezi skleněnými tabule ve fasádě a procházející do zpěvněné 
betonové plochy ve větším nádvoří. Ve zpevněné ploše je to řešené pomocí drážky vyfrézované na 
místě do litého betonu, do níž je pak zaklapnut ocelový u-profil 2/2 cm, který má uvnitř led pásek 



zajištěn průhlednou pryskyřicí, která slouží jako lepidlo, utěsnění i zabezpečení pásku proti 
povětrnostních vlivům. Návaznost na fasádu je zajistěna též ocelovým u-profilem 2/2cm, kde led 
pásek je utěsněn průhlednou pryskyřicí. To vše je ukotveno do pryžového těsnění mezi tabulemi 
skla. Tímto detailem jsme oživili konstrukci nejen fasády ale i prostor většího nádvoří. 
 
07 EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU 
 
Dešťová voda bude jimána a bude s ní zalévaná zeleň. Oleje z vozů nebudou vylévány do 
kanalizace.  
 
 
08 ZÁKLADNÍ VÝMĚŘY A BILANCE 
 
Zastavěná plocha: 4 585m2 
Stavební objem: 67 130m3 
Zpevněná plocha: 2 680m2 
Celková plocha: 6165m2 
 
Parkování: podzemní garáž – 104 stání pro osobní automobil, 6 stání pro imobilní 
                  pozemní parkování – 13 stání pro osobní automobil, 1 stání pro imobilní 
 
Plochy v objektu:   
Vstupní prostory, galerie, sálu, hotelu  - 1376,15m2 
Administrativa  - 261,55m2 
Koncertní sál - 300,05m2 
Apartmá – 101,75m2 
Restaurace s kuchyní – 557,18m2 
Prostory k pronájmu – 234,8m2 
Bowling hala – 384,85m2 
Tělocvična s masážním studiem a soláriem – 182,55m2 
Galerie – 2419,81m2 
Fitnes studio - 536,7m2 
Ubytování – 1406,25m2 
Technické místnosti – 2793,91m2 
Vinárna, vinný sklep – 308,75m2 
 
 ZÁVĚR 
 
Pro zachování historických památek i pro budoucí generace máme 2 možnosti, jak postupovat: buď 
je zakonzervujeme a budeme ukazovat návštěvníkům jen jako atrakci, čímž však nevyloučíme 
jejich možné pustnutí a následovné chátrání, což je problém hlavně u menších historických 
památek. Chceme-li ovšem památkám vrátit život a zamezit jejich chátrání, je toto jediná cesta: 
pozvěme sem lidi a dovolme jim věnovat se zde svým oblíbeným činnostem.  
Svým návrhem jsem se snažila vrátit chátrající objekt zámku Moravský Krumlov znovu do života, 
což nelze jinak, než ho poskytnout k užívání lidem, ať už místním obyvatelům, či lidem zdaleka. 
Dát jim ho k dispozici pro každodenní využívání, pro volnočasové aktivity, aby se část jejich 
osobního života odehrávala i v prostorách historického objektu a vdechla mu tak opětovně život. 
Přála bych si, aby více památek mělo takové štěstí a místo zakonzervování byli citlivě upraveny a 
využívány pro potřeby současné generace i těch následujících.  
 
 
 



SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
 
 
NEUFERT Ernest: Navrhovánístaveb, Consult Invest, 2008 
 
BEINHAUER,P.: Atlas standardních detailů .Euurostav,spol. s.r.o.,Bratislava,2004 
 
Andrew WATTS: Modern Construction Handbook, Modern Construction Facades 
 
 
 
 
 
Vyhlášky a normy:  
 
ČSN 734130 Schodiště a šíkmé rampy  
ČSN 736110 – vyhláška č.369/2001 Sb. Počet parkovacích stání pro vozidla zdravotně postižených 
Vyhláška č-369/2001 Sb.O obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
ČSN 7308034 – Požární bezpečnost staveb 
ČSN 73 4108 - Šatny,umývárny a záchody 
 
 
Internetové stránky 
www.shpelias.cz – SHP Zámku Moravského Krumlova 
www.mkrumlov.cz  
www.mapy.cz 
www.schueco.com  
www.ductal.com  
 





 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 FAKULTA STAVEBNÍ 

 

 

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Vedoucí práce Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D. 

Autor práce Bc. ADELA NOVÁKOVÁ 

  

Škola Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta Stavební 

Ústav Ústav architektury 

Studijní obor 3501T014 Architektura a rozvoj sídel 

Studijní 
program 

N3504 Architektura a rozvoj sídel 

  

Název práce Obnova a nové využití zámku v Moravském Krumlově 

Název práce v 
anglickém 
jazyce 

The Reconstruction and New Making Use of the Chateau in Moravský 
Krumlov 

Typ práce Diplomová práce 

Přidělovaný 
titul  

Ing. arch. 

Jazyk práce Čeština 

Datový formát 
elektronické 
verze   

 

  

Anotace práce Předmětem diplomové práce je architektonická studie nového využití zámku 
Moravský Krumlov. Objekt zámku bude nově sloužit jako hotel, bude zde 
umístěn kongresový a koncertní sál, kavárna, restaurace, administrativní 
zázemí, 2 prostory k pronájmu, v suterénu bude vinárna, stávající prostory 
galerie budou zachovány pro účely prezentace uměleckých děl a výtvarná 
sympozia. Objekt bývalých koníren bude využit pro fitness studio, 
tělocvičny, bowlingovou hernu, jako místo pro relaxaci a sportovní vyžití. 
Pod hlavním nádvořím, v prostoru mezi zámkem a konírnami, bude 
umístěno 2-poschoďové podzemní parkoviště přístupné rampou z ulice 
Zámecká. Nový záměr ctí, respektuje a snaží se co nejlépe využít původní, 
historické, architektonicko-technické zákonitosti zámku a zasahuje do nich 
jen minimálně. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

The theme of my dissertation is to create the architectural study of a new 
utilization of the Chateau Moravský Krumlov. The Chateau will be newly 
used as a Hotel, there will be placed a congress and concert Hall, Cafe, 



Restaurant, offices, 2 room for rent, Wine bar in the basement, exixting 
Gallery space will be maintained for presentation of artworks and art 
symposiums. Object of a former chateau Stables will be used as a Fitness 
studio, Gyms, a Bowling room, as a place for relaxing and sports activities. 
Under the main courtyard, in the area between the Chateau and Stables, the 
two-story underground parking will be placed, and will be accessible from 
the street Zámecká. The new utilization honor, respect and tries to 
sensitively use original, historical, architectural and technical relations of 
the Chateau and intervene in them only minimally. 

Klí čová slova architektonická studie, zámek Moravský Krumlov, návrh nového využití, 
galerie, hotel, kongresový a koncertní sál, restaurace, kavárna, vinárna, 
zámecké konírny, tělocvičny, podzemní parkoviště 

Klí čová slova v 
anglickém 
jazyce 

architectural study, Chateau Moravský Krumlov, design of a new 
utilization, Gallery, Hotel, congress and concert Hall, Restaurant, Cafe, 
Wine bar, chateau Stables, Gyms, underground parking 

 



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ 
FORMY VŠKP 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané práce je shodná s odevzdanou listinnou formou. 
  
  
V Brně dne 17.5.2013 
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Bc. ADELA NOVÁKOVÁ  


