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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Úvod 

Ulice Vejvanovského se nachází na okraji historického centra Městské 

památkové rezervace Kroměříž. Navazuje na most přes řeku Moravu, která 

rozděluje město na dvě části. Za mostem na levém břehu řeky se nachází 

autobusové a vlakové nádraží. Ulice tvoří hlavní pěší trasu do historického 

centra města a také umožňuje přístup přímo do zámeckého parku, který ulici 

lemuje téměř po celé její dé 

lce. Ulice ústí kolmo do Komenského náměstí, v jehož ose se nachází kulturní 

dům. Ulice se svojí polohou stává významnou a hojně navštěvovanou částí 

historického centra města.  

V současnosti není přístup do města pro pěší z levého břehu řeky Moravy příliš 

pohodlný. Pěší trasu křižuje frekventovaná čtyřproudová silniční komunikace na 

ulici Tovačovského, která se za na pravém břehu za mostem odkloňuje a 

vytváří hlavní městský okruh. V místě odklonu se silnice rozšiřuje a zasahuje do 

nároží ulice Vejvanovského a pěší trasu tak potlačuje.   

 

Současný stav 

Nároží frekventované silniční komunikace a ulice Vejvanovskéhoe stojí malý 

jednopodlažní objekt. Za ním začíná řada tří až čtyřpodlažních městských 

domů, jejichž fasády poukazují na vývoj slohových období a výstavby. Jsou to 

zejména slohy historizující a poválečné. Jednotlivé domy na sebe navazují 

podobnou výškou, mění se sklon střech. Parter jednotlivých domů je využíván 

pro různé služby. Součástí jsou parkovací stání, které využívají majitelé bytů a 

další občané nebo návštěvníci města. Pěší komunikaci vedoucí středem ulice 

lemuje v celé její délce stromová alej. Na pravé straně ulice je část prostoru 

vyhrazen pro tržnici, která je tvořena jednoduchými prodejními stoly. K tržnici 

přiléhá jednopodlažní objekt, kde jsou veřejné záchody a jednopodlažní objekt prodejny. 

Ulice Vejvanovského ústí do Komenského náměstí.  Na konci ulice v ose Komenského 

náměstí stojí kancelářské domy “Straka” a “ Zvonek”. K domu Straka jsou přistavěny 

drobné objekty, které narušují nejen dům Straka, ale i celkový dojem náměstí. Hlavní 

prostor náměstí je téměř celý zaplněn parkovacími plochami.  

 

 



 

Urbanistické řešení 

Součástí základního konceptu je změna frekventované silniční komunikace, 

která by vedla ke zklidnění dopravy, bezpečnosti a příjemnému pohybu chodců 

i cyklistů. Komunikace bude zúžena pouze na dva proudy, doplněna pruhem 

pro cyklisty a zpomalena zálivky parkovacích stání s přidanou zelení. Zúžením 

silnice vznikne široký vstup pro pěší do Vejvanovského ulice. Vstup bude 

oddělen od silnice pásem zeleně. U vstupu v ose ulice bude stát dominantní 

brána, která pomyslně otvírá vstup do historické části města. Brána se bude 

zužovat směrem ke středu, směr vymezí také šipka z litiny, položená do dlažby. 

Brána bude vyrobena z leštěného betonu s rastrem svislých drážek.  Z nároží 

bude odstraněn jednopodlažní objekt. Vlivem posunutí silniční komunikace 

vznikne dostatek prostoru pro objekt, který bude vhodně hmotově i výškově 

ukončovat řadu městských domů.  Silniční komunikace podél domů bude 

omezena do jednoho směru a zúžena. Parkovací plochy budou zredukovány a 

odděleny pruhem zeleně od pěší trasy, která bude rozšířena. Další potřebné 

parkovací plochy pro návštěvníky jsou odsunuty na velké odstavné parkoviště 

na levém břehu řeky Moravy v těsné blízkosti mostu. Součástí promenády se 

stane tržnice, která je zanechána na stávajícím prostoru, ale jasně vymezena 

pevnou konstrukcí zastřešení. Stávající objekt veřejných záchodů a sousední 

prodejny budou odstraněny. Na jejich místě je navržen nový objekt, kde se 

nachází veřejné záchody a zázemí pro tržnici.  Drobné přístavby vedle domu 

Straka budou odstraněny. Na jejich místě je navržen třípodlažní hotel s 

restaurací, který svojí hmotou vhodně doplňuje prostor náměstí. Z objektu je 

umožněn zajímavý výhled na celé Komenského náměstí, s kulturním domem v 

ose, stromovou alej a také na zámeckou věž.V prostoru náměstí budou 

omezeny parkovací plochy. Hlavní prostor náměstí bude tvořit vodní prvek ve 

tvaru kříže a obelisk, který stojí záměrně v místě křížení dvou významných 

pohledových os - od vstupní brány a od kulturního domu.  Kříž čtyř vodních 

nádržek odkazuje na čtyři symboly Kroměříže - tradice, náboženství, víra a 

historie. Nádržky budou vyrobeny z leštěného betonu.  

 

 

 



Hotel a restaurace 

 

a) Urbanistické vztahy 

Budova svojí výškou a hmotou reaguje na budovy na náměstí. Hlavní vstup do 

budovy je situován z náměstí. Před hotelem je vytvořen dostatečně velký 

vstupní předprostor pro ubytované hotelu i návštěvníky restaurace. Zásobování 

restaurace je umožněno z ulice Blahoslavova. Parkovací místa pro ubytované 

jsou vymezena před hotelem. Ostatní návštěvníci mohou parkovat v ulici 

Vejvanovského nebo Blahoslavova. 

 

b) Dispoziční řešení 

Objekt má tři nadzemní podlaží. V přízemí se nachází restaurace, s kapacitou 

až 80 míst, ve druhém patře 6 ubytovacích jednotek a  ve třetím patře čtyři 

ubytovací jednotky. Celkově je možní ubytovat až 34 hostů.  Do objektu se 

vstupuje na jihovýchodní straně. Vstup do objektu tvoří hala s recepcí, ze které 

je přístup do odbytové plochy restaurace a přes oddělené schodiště do dalších 

pater. Vedle recepce se nachází úschovna zavazadel a kol a kancelář recepce.  

Odbytová plocha je rozdělena na dvě části - hlavní jídelna a vedlejší salonek. 

Obě části jsou obsluhovány z ústředního baru. Z odbytového prostoru je 

přístupné hygienické zázemí a terasa ve dvoře. Na terase je umístěno sezónní 

posezení a dětský koutek. Z odbytového prostoru je navržen únikový východ do 

ulice Blahoslavova. Obslužná část restaurace je přístupná pro personál dalším 

vstupem z ulice Blahoslavovy.  Z hlavní chodby je přístup do zázemí 

restaurační kuchyně. Nachází se zde sklady, varna a místnost pro mytí nádobí. 

Dále jsou z chodby přístupné šatny pro personál. Na konci chodby se nachází 

kancelář ředitele. Schodiště je od restaurace provozně odděleno. Výtah v 

zrcadlovém prostoru umožňuje bezbariérový přístup do vyšších podlaží.  Ve 

druhém podlaží ze schodišťového prostoru vstoupíme na chodbu, ze které jsou 

přístupné jednotlivé ubytovací jednotky, malá tělocvična a masážní studio. 

Ubytovací jednotky tvoří tři dvoulůžková studia, dva dvoulůžkové apartmá a 

jedno čtyřlůžkové apartmá s možností přistýlky. Každá jednotka má vlastní 

sociální zařízení a kuchyňku. Na hlavní chodbu navazuje chodba pro personál, 

ze které je přístup do skladů, zázemí pro personál a technické místnosti. Ve 

třetím patře je ze schodišťového prostoru přístup do respiria s výhledem do 



ulice.  Prostor je tvořen převýšenou prosklenou střechou a stěnou. Ubytovací 

jednotky jsou přístupné z hlavní chodby, orientovány převážně na jihovýchod 

směrem do ulice Blahoslavova. Na konci chodby se nachází bar s posezením. 

Z chodby i baru je přístup na střešní terasu orientovanou do uzavřeného dvora. 

 

c) Architektonické řešení 

Budova je navržena tak, aby výškově navazovala na budovu Straka. Ve dvorní 

části je objekt rozšířen do tvaru L. Respektuje sousední budovu a využívá 

prostor dvora pro umístění terasy. Snížení objektu ve dvorní části o jedno 

podlaží zmenšuje stavbu a opticky zvětšuje prostor dvora. Uliční fasáda lícuje 

se sousedními objekty. V parteru je fasáda obložena kamenným obkladem, 

který má reprezentativní vzhled a snadnou údržbu. Nad parterem je na fasádě 

použit keramický obklad. Okna jsou uspořádána na fasádě v pravidelném rastru 

a svou velikostí a proporcí odpovídají oknům sousedního objektu Straka. 

Dominantním prvkem na fasádě jsou prosklené stěnové konstrukce přes celou 

výšku podlaží, které se v nejvyšším podlaží napojují na prosklenou konstrukci 

zastřešení a budovu odlehčují. Umístění těchto konstrukcí jsou vymezeny 

účelem a velikostí prostorů v hotelu. Převýšená prosklená stěna nad respiriem 

vytváří výrazný přechodný prvek mezi plochou střechou hotelu a šikmou 

střechu budovy Straka.   

 

d) Technické řešení 

Založení objektu je řešeno základovými pasy, návrh bude upřesněn dle zjištění 

výšky hladiny podzemní vody a základových poměrů.  Nosnou konstrukci 

objektu tvoří v podélném směru stěny zděné z keramických tvárnic. V příčném 

směru je budova ztužena průběžnými nosnými stěnami. Strop je tvořen 

železobetonovou deskou. Na obvodovou stěnu je kotvena tepelná izolace. 

Provětrávaná fasáda je z keramických a kamenných desek zavěšených na 

nosném rámu kotveném do nosné obvodové konstrukce. Prosklené plochy jsou 

navrženy z ocelových profilů, zaskleny izolačním dvojsklem. okna jsou 

hliníková, zasklena izolačním dvojsklem. Větrání zajišťují vzduchotechnické 

jednotky odděleně pro restauraci a hotel. Vytápění je řešeno nízkoteplotním 

teplovodním systémem. Budova splňuje nároky na požární odolnost, délku 

únikových cest. Schodiště je řešeno jako samostatný požární úsek. 



Městská tržnice 

 

Součástí tržnice je jednopodlažní objekt s plochou střechou, umístěný v úrovni 

sousední kancelářské budovy “Zvonek”. Je zachován půdorys původního 

objektu, který odstupuje od sousedních objektů, což umožňuje vjezd do dvorní 

části a na zachované parkovací plochy. Nosná konstrukce objektu je zděná z 

keramických tvárnic. Konstrukcí zastřešení tvoří dřevěné vazníky. Stěny jsou 

zatepleny izolačním systémem a fasáda je navržena z keramického obkladu ve 

stejné barevnosti jako fasáda hotelu. V objektu se nachází veřejné záchody, 

které jsou přístupné z ulice. Dále jsou zde sklady pro trhovce, které jsou 

přístupné zezadu, ze severozápadní strany objektu a je umožněno jejich 

zásobování.  Samotná tržnice je řešena prodejními dřevěnými stánky a stoly, 

které jsou přemístitelné. Prostor je zastřešen pevnou nepřemístitelnou 

konstrukcí, která je tvořena nosnými sloupy, táhly a rámovou konstrukcí, na 

které jsou napnuty plachty z polymerových vláken. Částečně je konstrukce 

upevněna k objektu. Mimo trhovní sezónu se konstrukce zastřešení stává 

součástí pěší promenády a může být využita k dalším účelům. Součástí 

mobiliáře jsou lavičky a fontánka s pitnou vodou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Galerie  

 

Třípodlažní budova vyplňuje nároží řadové zástavby městských domů. Na 

sousední dům výškově navazuje. Výškový rozdíl mezi střechou sousedního 

objektu a rovným světlíkem galerie je řešen vloženým patrem, který je v líci 

prosvětlen prosklenou stěnou. Vstup do budovy je ze severozápadní strany z 

pěší komunikace. Ze vstupní haly jsou oddělené přístupy do malého infocentra 

a občerstvení s příslušným zázemím. Po schodišti se dostaneme na druhé a 

třetí podlaží, kde se nachází prostory galerie. Ve druhém podlaží je 

přednáškový sál, studovna, sklad a hygienické zázemí. Ve třetím patře se 

nachází výstavní prostory. Část galerijního prostoru je prosvětlena prosklenou 

ocelovou konstrukcí. Čelo nároží je po celé výšce podlaží proskleno, což 

umožňuje nahlédnutí do galerie zvenčí. Část galerijního prostoru přiléhající k 

sousednímu objektu je převýšena a rozdělena na dvě patra. Do patra je přístup 

po ocelovém točitém schodišti. Z patra je přístup na střešní terasu.  Budova je 

větrána a vytápěna vzduchotechnickou jednotkou umístěnou na střeše objektu. 

Na fasádu budovy je použit stejně jako u hotelu kamenný obklad v parteru a 

keramický obklad v nadzemních podlažích. Fasáda čtvrtého podlaží je 

omítnuta. Na líci fasády je umístěna obrazovka, která slouží k promítání 

krátkých informačních dokumentů o Kroměříži a aktuálním dění. Před objektem 

je proto navrženo posezení, které slouží i pro návštěvníky galerie a občerstvení. 

Galerie se tak může stát místem pro pořádání různých společenských akcí. 

Proti hluku ze silnice je v čele galerie, na úrovni východní stěny, navržena 

kamenná zeď. Mezi zdí a budovou vzniká trojúhelníkový prostor, který je 

zastřešen membránou a slouží jako přístřešek pro kola. Protihlukovou bariéru 

také tvoří řada stromů. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

 


