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URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 

Oblast jihomoravského pohraničí je jednou z nejstarších osídlených oblastí v ČR. Díky úrodným půdám, 

příznivému klimatu a přítomnosti velkého vodního toku má kraj bohatou historii vinařství a mlynářství. I 

z těchto důvodů se jedná o turisticky atraktivní oblast.  

Obec Tasovice leží 10 km východně od Znojma. Společně s vedlejší obcí Hodonice vytváří jeden 

z největších sídelních celků v okolí. Dobré dopravní napojení zajišťuje krátké dojezdové časy. V rastru 

okolních obcí je dodnes čitelné rozmístění podle velikostí plužin, které k daným vesnicím náležely.  

Areál mlýna se nachází v jihozápadní části obce. Dopravně je přímo napojen na historické centrum, které 

je však dnes přeměněno ve velkou křižovatku. Místo samotného areálu proto vybízí k vybudování 

důstojnějšího shromažďovacího prostoru, které může absenci zaniklého centra alespoň částečně 

kompenzovat.  

Parkování v areálu je řešeno na přilehlém obecním pozemku a vzhledem k místnímu významu, docházkové 

vzdálenosti je kapacita přiměřená a zároveň nenarušuje plochu dvora vymezeného budovami objektu. 

Doplňující parkovací stání se nachází v docházkové vzdálenosti. 

 

TASOVICKÝ MLÝN 

Hlavní budovy mlýna jsou poskládány do tvaru písmene U, s průjezdem protínající objekt v nejkratší 

straně. Komunikace vytváří výrazný kompoziční prvek.  V návrhu počítám se zachováním tohoto 

průjezdu, pouze při konání větších akcí se může areál uzavřít. Obsluha přilehlé zástavby pak probíhá po 

komunikaci lemující severní křídlo mlýna. 

Nejstarší částí je rezidence s arkádou umístěná v jižní straně areálu.  Ve škále hodnot je tato stavba 

nejcennější, zároveň však vyžaduje nejrozsáhlejší opravy. Postupné rozšiřování vedlo ke vzniku jednoho 

z nejbohatších hospodářských celků v regionu. Kromě mlýna a rezidence zde byly stáje, pivovar, lisovna, 

štěpnice, ovčírna a další. Později byla severní část východního křídla přeměněna na prostory s kulturní 

náplní – divadlo a tančírnu.  

Tasovický mlýn je jeden z nejstarších na řece Dyji. I přes jeho tristní fyzický stav je tedy jeho historická 

hodnota pádným argumentem k jeho rekonstrukci.  

 



STRATEGIE 

Navržená strategie zohledňuje nejistotu a nedokonalosti direktivního programování. Velikost zásahu do 

historicky hodnotné konstrukce je determinována jistotou fungování vložené náplně a možností přesahu 

do další fáze.  

Fáze nula vytváří předpoklady pro užívání stavby. Po odstranění nebezpečných konstrukcí a vybourání 

neodborných zásahů jsou provedeny práce zamezující další degradaci objektu. Dále je vytvořena 

infrastruktura a rozvody. 

První fáze je zabydlení mlýna převážně dočasnými konstrukcemi, jako jsou například dřevěné moduly 

předem navržené pro další využití, nebo konstrukce z lešení. Zároveň tato fáze slouží pro odhad kapacity 

následujících fází. Provoz funguje jen sezónně, plánovaná životnost přibližně 3 roky. Ideálně tato fáze 

zaplatí vše, co se v následující fázi nahradí. Během provozu mohou dále probíhat drobnější opravy. 

Druhou fází je vestavění objemu vytvořeného jednoduchou dřevěnou konstrukcí tak, že vzniká dům v 

domě. Na stavbu se používá i materiál z první fáze a dřevo z původních konstrukcí. Cílem je stabilizace 

funkce a pro�t. Předpokládaná životnost je 20 - 30 let. Ze zastávky se stává centrum, které funguje 

celoročně. V létě provoz expanduje i mimo nový objem. 

Třetí fází je celková rekonstrukce objektu, která využívá celý objem. Fungování je garantováno předchozím 

provozem a tím jsou i výraznější zásahy a citlivé novotvary opodstatněné.  

Každá funkce umístěná v mlýně může dojít do fáze, která ji nejvíce vyhovuje. Každá postupuje svým 

vlastním tempem a nejsou na sobě závislé. Cílem stanovené strategie je právě celková rekonstrukce 

objektu, která je však vzhledem k chybějící sociální vazbě příliš riskantní. První a druhá fáze je postupnou 

gradací jednoho systému, vedoucímu k celkové rekonstrukci. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMOVÁ NÁPLŇ 

 

 Funkce jsou navrženy co nejjednodušší, vychází z historických souvislostí a z doporučení stavebně-

historického průzkumu objektu. Umístění jednotlivých programů vychází ze samotné struktury objektu. 

Provoz je rozdělen na tři nezávislé celky. V mlýnici jsou navrženy shromažďovací prostory (letní kino, 

víceúčelový sál), v rezidenční části sezónní ubytování zaměřené na turistya v severní části objektu hospoda 

a technické zázemí areálu. 

Kulturní prostory jsou umístěny v objektu bývalé mlýnice. Letní kino má zasouvací tribunu, aby se zde 

mohly konat i jiné společenské akce. Programová neurčitost první fáze se postupně pro�luje. Ve druhé fázi 

�ktivního scénáře se kino mění na víceúčelový sál sloužící pro menší zájmové skupiny (zkoušky pěveckého 

sboru, myslivecké schůze, přednášky, skauti), nevylučuje však shromáždění i většího počtu návštěvníků (do 

200 lidí).  

V přízemí bývalé rezidenční části je kromě recepce hotelu umístěna prodejna s lokálními produkty, dále 

expozice a badatelna určená zejména návštěvníkům hotelu. Dohromady tak tvoří malé regionální centrum. 

Ubytování svou kapacitu v druhé fázi nemění (30 lidí). Hygienické zázemí je umístěno v jihovýchodním 

rohu objektu. Spojení mezi recepcí a ubytováním je pouze po venkovním schodišti. 

V první fázi je hospoda navržena formou letní zahrádky s nezbytným zázemím. Ve scénáři druhé fáze 

provoz expanduje a kapacita se zvětšuje. V přízemí je navržena kavárna s cukrárnou, v patře hospoda 

s kuchyní (kapacita obou částí 60 lidí). Z kavárny je navržen vstup do meziprostoru, který slouží jako letní 

zahrádka.  

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Důraz je kladen na zachování autenticity a kompozičního členění. Zchátralá konstrukce je doplněna bez 

maskování a popírání provedených oprav. Původní konstrukce funguje jako kulisa pro nový provoz. 

V objektu mlýnice je odstraněna vestavěná dřevěná konstrukce, tím se odhaluje bohatě členěný 

monumentální prostor.  

Nové objemy vsazené do stávající struktury ve druhé fázi jsou navrženy tak, aby co nejméně zasahovaly do 

stávající konstrukce. Jedná se o dřevěné kvádry s pravidelnými rastry oken. Strohý výraz a pravidelný rastr 

je v kontrastu s původní zděnou konstrukcí. 



Jedinou výjimkou v postupu podle stanovené strategie je nejstarší část jižního křídla – ubytování. 

Vzhledem k nejzanedbanějšímu stavu konstrukce a největší historické hodnotě jsou navrženy opravy blížící 

se nejvíce konvenční rekonstrukci. Chybějící kusy zdiva jsou doplněny a z exteriéru jsou provedeny nové 

omítky. Kamenné detaily jsou zachovány v co největší míře. Do konstrukce je vložen nový dřevěný strop. 

Jsou doplněny chybějící sedlové střechy a polorozpadlá věž je zvýšena o půl patra tak, aby vytvářela 

kompoziční dominantu areálu, jak tomu bylo v historii. Interiérové strany původních konstrukcí jsou 

otesány na původní zdivo, rozvody elektřiny jsou vedeny po povrchu zdiva.   

Dvůr přiléhající k rezidenční části je znovu odkryt až k původní opěrné zdi, před kterou je vytvořen ochoz 

z dřevěných sloupů. Vytváří se tak předprostor pro ubytovací zařízení a výrazně se nezmenšuje plocha 

dvora na úrovni vjezdu. 

 

TECHNICKÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Nejvýraznější zásahy jsou použity pro zamezení další degradace (nabetonované věnce a parapety) a 

vybudování infrastruktury (vybourání podlah, výkopy). V nejproblematičtější části bývalé rezidencce jsou 

rozvody přivedeny z východní strany těsně nad patou klenby. Obecným principem návrhu je vsazení 

lehkých a demontovatelných konstrukcí do masivní struktury – tak, jak to bylo v případě dřevěných 

stropů a skeletových konstrukcí původního stavu. První fáze je pro svou dočasnost co nejvíce minimální. 

Mezi použité materiály patří například lešení. Objekty druhé fáze - víceúčelového sálu a hospody jsou 

navrženy jako lehké dřevěné konstrukce používající suchou montáž. Díky tomu, že jsou vsazené objekty 

chráněny proti povětrnostním vlivům, odpadá provádění pracných detailů. Založení objektu hospody je na 

zemních vrutech. Topení je navrženo jako podlahové uložené na teplonosné plechy. Vzduchotechnická 

jednotka hospody je umístěna na střeše objektu, v případě víceúčelového sálu v technické místnosti 

přístupné ze vzniklého meziprostoru.  Návrh počítá s umístěním malé vodní elektrárny u náhonu.  


