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ANOTACE  

Předmětem bakalářské práce je urbanistická a architektonická studie na téma transformace 

bývalé textilní továrny na polyfunkční areál v těsné blízkosti jihlavské zoo a v návaznosti na 

centrum města. Úkolem studie je najít vhodné využití objektu nacházejícího se ve městě 

Jihlava v sousedství zoologické zahrady v rámci tzv. Stříbrného údolí podél říčky Jihlávky.  

Urbanistická studie se zaměřuje na začlenění areálu do struktury města, jeho celkové 

zpřístupnění, zkvalitnění a vytvoření nových vazeb areálu vzhledem k městu a především k 

lokalitě Stříbrného údolí a areálu zoo.  

Architektonická studie se zaměřuje na definování nového stavebního programu objektu 

Modety na polyfunkční společenské centrum pro návštěvníky Jihlavy, ale také pro místní 

obyvatele.  

Rekonstrukce respektuje hmotu areálu, je využito jednoduchých materiálů jako je sklo, beton 

a kov. 

 

ANNOTATION 

The subject of this bachelor thesis is an urban and architectural study of the transformation 

of the post-industrial area of Modeta Jihlava into a multifunctional complex in close proximity 

to the Jihlava Zoo and in connection with the city center.  

The aim of the urban study is to find a suitable use of the building located in the town of 

Jihlava.  

The urban study focuses on integrating the complex into the city's structure, making it more 

accessible and creating new links between the city and the post-industrial area. 

The architectural study focuses on defining the new building program of the Modeta for a 

multifunctional social center for visitors to Jihlava, but also for local residents. 

Reconstruction respects the character of the complex, using simple materials such as glass, 

concrete and metal. 
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ÚVOD 

Předmětem této práce je urbanistický a architektonický návrh průmyslového areálu Modeta 

Jihlava s bývalou textilní továrnou a na něj navazujícími objekty. Areál se nachází ve střredu 

tzv. Stříbrného údolí v těsné blízkosti jihlavské zoo. Cílem je přivést do areálu a Stříbrného 

údolí větší počet turistů i místních obyvatel. V současnosti je areál ve vlastnictví statutárního 

města Jihlavy a nabízí volné prostory k využití, čehož by ráda využila i sousedící zoologická 

zahrada. Část areálu je stále využívána společností Modeta Style s.r.o., jejíž provoz by měl 

skončit do pěti let. Poté bude možnost rekonstrukce celého areálu. Nyní je k dispozici zhruba 

1500 m2, se kterými chce město naložit.  

 

Z toho vychází rozdělení návrhu do etap. V první etapě se počítá s menšími investicemi a 

zkušebním provozem, k přilákání veřejnosti do nových provozů a  ověření jejich funkčnosti. 

Ve druhé etapě dojde k transformaci celého areálu na polyfunkční objekt, úpravu veřejných 

prostor a napojení na dopravní obslužnost. 

 

Cílem je stanovit takový stavební program, aby byl využit potenciál turistického ruchu v 

Jihlavě. Jelikož je objekt v těsné blízkosti se zoologickou zahradou, je poptávka zejména po 

stravovacím zařízení, interaktivní zábavě související s tematikou zoo a nestandardním 

ubytování. Hlavním záměrem je tedy propojit areál Modety se zoologickou zahradou 

přesunutím jejího vstupu blíže k areálu tak, aby návštěvníci využili nejen služeb zoo, ale 

především nového polyfunkčního objektu.  Stavební program je tedy zaměřen nejen na 

návštěvníky zoo, kterými jsou především rodiny s dětmi, ale také na jihlavské obyvatele 

a návštěvníky různých věkových kategorií. 

 

  



JIHLAVA 

Statutární město Jihlava je povážováno za centrum Vysočiny a domov cca 51 tisíc obyvatel. 

Nachází se na historické zemské hranici česko-moravské. Městem protéká řeka Jihlava a celé 

Jihlavsko se vyznačuje malebností zachovalé krajiny Českomoravské vrchoviny. 

 

HISTORIE 

Historické kořeny města Jihlava spadají na konec 12. století, kdy na návrší nad řekou Jihlavou 

byla založena slovanská vesnice s kostelíkem sv. Jana Křtitele. Dynamický rozvoj nejstaršího 

horního města startuje objevením ložisek stříbrných rud ve 40. letech 13. století, které sem 

přivádí osadníky z celé Evropy. Jihlava brzy získává královská privilegia a razí se zde mince. 

Jihlava se stává jedním z nejmocnějších královských měst a je prvním ve střední Evropě, kde 

se vedle městského práva kodifikuje i horní právo. Díky tomu je Jihlava po dlouhá staletí 

sídlem vrchního horního soudu. Koncem 14. století významnost hornictví oslabuje, ale jiné 

oblasti řemesel, především soukenictví, jeho úlohu přebírají. Město je těžce zasaženo a 

poničeno třicetiletou válkou. Jihlava dostává impuls k rozvoji až za vlády Marie Terezie, která 

pozvala nizozemské soukeníky do města, aby zmodernizovali výrobu. To vedlo k tomu, že 

je Jihlava v 2. pol. 18. století druhým největším producentem sukna v monarchii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: https://jihlava.cz/historie/d-516667/p1=105573) 



STŘÍBRNÉ ÚDOLÍ 

Stříbrné údolí se rozkládá od vodního náhonu v Rantířově až do Ráje u Sasova.  

Návrh se však zabývá částí od vlakového nádraží v Jihlavě, podél řeky Jihlavy, kolem 

zábavního parku Robinson, okolo soutoku řeky Jihlavy a Jihlávky, směrem na jih po cyklotrase 

směrem k Modetě a zoo. Odtud dál na jih až ke staré plovárně.  

Modeta a zoo jsou v tomto jsou středem a pomyslným srdcem Stříbrného údolí, potažmo 

srdcem celé Jihlavy. 

Je zde však několik problémů. Tato lokalita není využívaná a prostupná tak, jak by mohla být, 

a značně se ztrácí její potenciál. Cesta touto trasou je velmi složitá. Podél řeky Jihlavy je 

vybudována nová cyklostezka, která se však u soutoku řek ztrácí a návštěvníci jsou nuceni 

přejít velice rušnou silnici. Další cyklotrasa začíná až u sportoviště. Tato cyklotrasa se v 

určitém úseku ovšem mění na nezpevněnou.Propojení mezi touto cestou, Modetou a zoo je 

problematické, chybí zde přímá trasa. Stejně tak není pohodlná přístupová cesta od Modety 

ke staré plovárně. 

 

Celá trasa Stříbrného údolí postrádá mobiliář, vyžití a občerstvení. Chybí zde také důležité 

ukazatele, které by měly zvát turisty k dalšímu pokračování podél řeky po trase. 

Jako překážka v prostupnosti údolí se jeví samotná řeka, která vytváří přirozenou bariéru mezi 

částmi Jihlavy. Kvůli malému počtu propojovacích cest mezi historickou částí a novým 

sídlištěm je velice složité a zdlouhavé se mezi těmito částmi pohybovat nejen pro chodce, ale 

i dopravními prostředky. 

 

A v neposlední řadě je problém s návštěvníky, kteří se soustředí pouze na zoo či City park, a 

po návštěvě odjíždí.  

 

Návrh se snaží tuto skutečnost změnit a učinit Stříbrné údolí důležitou součástí Jihlavy. 

Navrhujeme úpravu komunikací procházejících přes Stříbrné údolí, a to zpevněním stávajících 

cyklostezek a vytvořením nových, které navazují na současné. S tím souvisí pohodlnější pohyb 

okolo řeky Jihlávky a také zpřístupnění obou břehů vytvořením nových mostů, které jsou v 

současném stavu od sebe poměrně daleko vzdálené, nebo není ani umožněn přístup na 

protější břeh. 

 

 

 

 

 

 

  



VLASTNÍ NÁVRH 

 

ETAPIZACE 

Transformace textilní továrny Modeta bude pro město náročný proces z ekonomického 

hlediska, proto je zvolena strategie postupných změn rozdělených na etapy.  V současné 

době v Modetě stále probíhá textilní výroba, konkrétně v třípodlažní budově z 19. století. 

Plánovaný konec výroby je datován na rok 2023. V areálu jsou tedy dnes volné prostory, které 

jsou již nyní částečně využívány, ale je nutná jejich úprava pro plné fungování.  

 

PRVNÍ FÁZE 

První fáze obnáší úpravy dnes nevyužívaných prostor a přidělení funkcí pro tyto prostory. 

Tato fáze by měla sloužit jako zkušební provoz, aby se zjistilo, jaké funkce přilákají 

návštěvníky.  

Hlavní investice spočívá ve vybudování restaurace, po které je nyní poptávka ze strany ZOO. 

Ta je umístěna v 1.NP ve volném východním křídle budovy a v první fázi slouží formou bufetu. 

V plánu je také postupné budování interaktivní výstavy s tematikou biologie v návaznosti na 

zoo, konkrétně v 1.NP v severním křídle budovy. Oba tyto provozy budou přísupné z 

jednopodlažní haly směřující na jih, kde se postupně začíná vytvářet vstupní hala s recepcí a 

návštěvnickým centrem. Cílem je přilákat do Modety nejen návštěvníky zoo, ale i širší 

veřejnost. Proto je plánovaná také výstava s tematikou historie průmyslových budov v Jihlavě 

a Jihlavy celkově situováno ve východním křídle ve 2.NP. Ve 2.NP v severním křídle budovy se 

zachovává hala ve své původní podobě a může sloužit jako pronajímatelná pro konání 

kulturních akcí, je ovšem během 1. etapy přístupná pouze stávajícím venkovním schodištěm. 

Poptávka ze strany zoo je také po prostorách, které by mohly využívat ke skladování. 

Tato fáze bude sloužit ke zjištění funkčnosti navržených provozů pro jejich další rozvoj 

s přísunem větších investic. 

 

DRUHÁ FÁZE 

Druhá fáze nastává po vystěhování textilní výroby z areálu, tudíž se počítá s využitím celé 

budovy. Důležitým zásahem ve druhé fázi je přesunutí hlavního vstupu do zoo do západní 

části budovy.  

Jako úvod před samotným vstupem do zoo se nachází petting zoo s výběhem situovaným k 

řece. S přesunutím vstupu do zoo souvisí vybudování nové infrastruktury. Nová cyklostezka s 

lávkou přes řeku pro snazší dostupnost Modety pěších a cyklistů. Také další parkovací místa v 

novém parkovacím domě pro návštěvníky areálu a parkování u areálu Modety pro 

zaměstnance. Funkce navržené v první fázi se v druhé části zdokonalují s větší finanční 

investicí od města. V této fázi se počítá také s oslovením investorů. Dojde ke zvětšení 

odbytové plochy restaurace, která bude fungovat jako samoobslužná. V části interaktivní 

výstavy dochází k vybudování menšího 3D kina. Vzniká také prostor s velkým a malým sálem 

pro přednáškové a konferenční účely. Pro strávení delší doby v areálu slouží dvě patra low-



cost ubytování formou spacích buněk. Pro Jihlaváky, zejména pro obyvatele sídliště 

Březinova, se v areálu objevují také komunitní zahrádky a dílny pro pěstování a 

kompostování. Nově se zde objevuje také coworkingový prostor, kterého mohou využít 

především studenti zdejších škol, kteří nemají dostatečné zázemí pro práci v prostorách školy. 

V této fázi se také počítá s úpravami fasády, především s rehabilitací fasády historické budovy 

z 19. století. Současná vstupní hala se v této fázi promění na prostorné lobby se schodišťovou 

halou a recepcí pro celý areál.  

Skladovací prostory pro zoo navrhované v první fázi mizí, za to se ale rozšiřuje plocha areálu 

zoo směrem k Modetě, tudíž se zoo může realizovat podle svých potřeb. 

 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Cílem urbanistického návrhu je správné řešení návaznosti areálu Modety na zoo a také na 

centrum Jihlavy, jakožto nového zájmového bodu na trase Stříbrného údolí. To zajišťuje nově 

navržená lávka přes řeku přístupná přímo od areálu Modety. Tak je umožněn pohyb 

návštěvníků dál trasou Stříbrného údolí po nově navrhované cyklostezce. V plánu je také 

zatraktivnění veřejného prostranství podél řeky Jihlávky vytvořením odpočinkových zón 

pomocí zapuštěných betonových schodů, které umožní kontakt s vodou. 

V souvislosti s novými funkcemi v objektu můžeme předpokládat větší frekventovanost území 

než doposud. Proto je potřeba zajistit lepší dopravní obsluhu. Návrh počítá se změnou 

jednosměrné zastávky MHD na ulici Hradební na obousměrnou zastávku a z ní navazující pěší 

trasu až k areálu Modety pro pohodlnější dostupnost.  

Stávající parkoviště již nyní nemá dostatečnou kapacitu pro návštěvníky zoo, v sezóně je 

počet parkovacích míst kritický. Proto je navržen navazující parkovací dům, který navýší počet 

parkovacích míst až o 150. Parkovací dům bude má sloužit návštěvníkům areálu Modety i Zoo 

Jihlava. Navrženo je také parkování na západní straně stávající vrátnice, nově navržené 

cyklopůjčovny, které využívají primárně zaměstnanci Modety a zoo. 

  

Návrh se zabývá také zatraktivněním lokality úpravou zeleně a veřejných prostor. Přístupová 

cesta do objektu od Březinových sadů je lemována aleji stromků. Cesty okolo objektu jsou 

zpevněné a navržené v dostatečné šířce pro shromažďování lidí. Na západní straně objektu je 

navřena terasa s rampou a pobytovými schody doplněna  

o zeleň. Terasa slouží zároveň jako vstup do Modety a její předprostor navazuje na vstup do 

zoo.  

 

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

Správná strategie a nový návrh využití bývalé továrny může významně přispět k podpoře 

cestovního ruchu nejen v rámci města, ale celého regionu. Hlavním zdrojem turismu v Jihlavě 

je ZOO, proto je areál Modety zaměřen na rodiny s dětmi navrženou interaktivní výstavou s 

malým 3D kinem či možností přespání na střeše objektu  



s výhledem na ZOO. Předpokládám, že návštěva ZOO a Stříbrného údolí by mohla přilákat 

také různé firmy, které si v areálu Modety pronajmou přednáškové sály a uspořádají 

vícedenní školení. V neposlední řadě by Modeta měla sloužit také obyvatelům Jihlavy, kteří 

budou mít v areálu k dispozici  například komunitní zahrady 

 a coworkingové prostory. 

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Budova Modety je výrazově dělena do tří částí. Jedna část, konkrétně, třípodlažní historická 

budova z přelomu 19. a 20. je navrácena do původní podoby. Jednak demolicí pozdějších 

přistavovaných objektů a také rehabilitací fasády do původního historického vzhledu. 

Hlavním prvkem obnovy fasády je obloukové nadpraží oken a dveří, navrácení původního 

rastru oken a jednotného světlého odstínu fasády. Totožné tvarosloví je zopakováno i na 

křídle severní dvoupodlažní budovy.  

Jako kontrast mezi třípodlažní a dvoupodlažní budovou s obnovenou historickou fasádou je 

nově přistavěná schodišťová hala se zapuštěnou prosklenou fasádou přes všechna tři podlaží. 

Uvnitř nově vystavěné schodišťové haly pokračuje po obou stranách historický ráz fasády, 

který zvýrazňují také niky v místě původních oken. Tím vzniká kontrast mezi historickou a 

prosklenou fasádou i v interiéru. Je zde snaha o zachování industriálního charakteru stavby.  

Dvoupodlažní přistavované východní křídlo budovy s provozem restaurace je zachováno ve 

své původní půdorysné stopě, je ovšem narušen rastr oken většími horizontálně 

orientovanými okny. Ze západní strany je k restauraci dostavěna terasa v podobě zimní 

zahrady. Prvek zimní zahrady se objevuje i v jednopodlažní budově u komína na západní 

straně budovy, kde se nachází pěstitelské dílny a zimní zahrada je využita jako výstavní 

prostor pro rostlinná díla. 

V západní části u vstupu do zoo je situován objekt petting zoo, který svým půdorysným 

tvarem narušuje pravoúhlost objektu a navádí tak pohyb osob směrem od řeky do Modety či 

do zoo. Tento objekt má sloužit jako uvítací před vstupem do samotné zoo. Má dřevěný 

obklad, aby svým vzhledem navázala na podobu objektů v samotné zoologické zahradě. Jako 

přístupový prvek do Modety je v západní části navržena rampa s pobytovými schody a 

terasou. 

 

 

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Hlavní vstupní prostor do celého objektu je přístupný ze stávající přístupové cesty 

orientované na jih. Prosklený vstup otevírá prostornou vstupní halu s recepcí a návštěvnickým 

centrem, odkud jsou vstupy do všech dalších provozů. Prostorem dominují betonové sloupy, 

jejichž půdorysná linie otevírá široké mohutné točité schodiště propojující všechna patra. 

Východní křídlo objektu přístupné ze vstupní haly tvoří jeden prostor s různými výškami, které 

jsou propojeny kovovým točitým schodištěm na vyvýšené kruhové platformě. Tento prostor 



funguje jako samoobslužná restaurace s kapacitou 60 míst v 1.NP a dalších 124 na kryté 

terase.  

Zásobování restaurace je umístěno u únikového schodiště na východní straně objektu. Tímto 

vchodem je umožněn i vstup pro zaměstnance.  

V severním křídle budovy probíhá interaktivní vzdělávací výstava pro děti i dospělé 

s tematikou zoologické zahrady. Výstavní panely jsou uspořádány v ose sloupů tak, aby 

návštěvník obešel celý prostor. Ve východní části prostoru se nachází 3D kino, opticky  

odděleno příčkou od zbylé části výstavy. Vstup do tohoto prostoru je díky obnově historické 

fasády předsazen, a tak láká návštěvníky. Stejný předsazený vstup je do přednáškových sálů. 

Menší sál může sloužit jen jako zasedací místnost s kapacitou 20 míst, ale také jako 

přednáškový sál až pro 40 lidí. Díky posuvné stěně může sál měnit velikost podle potřeby. 

Větší sál je zaměřen na konference a je navržen pro 112 posluchačů. Mezi sály se nachází 

odpočinková zóna s možností východu na terasu situovanou v západní části budovy. 

Samostatný vstup má malá kavárna s terasou okolo komína. Kavárna je přístupná veřejnosti z 

exteriéru přes terasu k ní přilehlou. Na kavárnu půdorysně navazují dílny zaměřené na 

kompostování a pěstování rostlin, s přilehlou zimní zahradou s možností posezení ve 

skleníkovém prostředí.  

Tyto dílny fungují jako samostatný celek a s ostatními provozy v budově nejsou nijak 

propojeny. Objekt je snížen o 1400 mm, proto je přístupný vlastním vstupem na západní 

straně budovy. V objektu se také nachází technická místnost navržená pro celý objekt.  

 

Schodištová hala se propisuje i do 2.NP. Opět jsou zde předsazené vstupy do dalších 

provozů, niky v místech bývalých oken, je zde patrný kontrast mezi obnovenou zděnnou 

konstrukcí a novou prosklenou fasádou.  

Ve 2.NP třípodlažní historické budovy se nachází hostel. Ubytování zde funguje 

prostřednictvím buňkového typu ubytování. Druhé nadzemní patro nabízí ubytování pro 34 

lidí v buňkách o dvou, třech, čtyřech či pěti lůžkách. Pro ubytované je na patře společné 

hygienické zázemí. V severním křídle budovy v úrovni 2.NP je navržen coworkingový prostor 

se dvěma buňkovými prostory pro skupinové práce, kuchyňkou a klidovými zónami. Prostor 

může obsluhovat až 92 lidí.  

Ve východním křídle pokračuje další úroveň samoobslužné restaurace s místy pro 120 

návštěvníků, kteří mohou využít posezení u zrcadlové části s výhledem na prostor 1.NP či 

soukromnější prostor na vyvýšené úrovni. 

 

Ve 3.NP je schodišťová hala vyvýšena k překonání výškového rozdílu mezi halou a pochozí 

střechou. V tomto patře je ze schodišťové haly nejlepší výhled na město přes prosklenou 

fasádu a taky nejzajímavější průhled schodišťovým zrcadlem.   

V severním křídle budovy se v úrovni 3.NP nachází pobytová střecha, na které bude možné i 

stanovat v již zabudovaných pěti stanech. Střecha tedy bude sloužit pro dobrodružnější 

ubytování s výhledem na celou zoologickou zahradu. 



 V třípodlažní budově se ve 3.NP opakuje hostel s formou buňkového ubytování, nyní 

zaměřený spíše na rodiny s dětmi. Nachází se zde 9 čtyřmístných buněk.   

Pro celé patro čítaje max. 50 osob je navrženo společné hygienické zázemí. 

 

Celý areál je navržený jako bezbariérový. 

 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt je rozdělen na několik konstrukčně odlišných celků. Rekonstruovaná třípodlažní 

historická budova a dvoupodlažní severní křídlo mají zděnou nosnou konstrukci, litinové 

nosné sloupy s průvlakem vynášejícím stropní nosníky  a konstrukci střechy. Bourací práce v 

těchto částech budovy zahrnují obnovu zazděných okenních otvorů do původního 

historického rastru, což nenarušuje stabilitu nosných konstrukcí. Parapet oken na jižní straně 

fasády severního křídla není v totožné výšce jako parapet oken na severní straně fasády kvůli 

sklonu šikmé střechy nad jednopodlažní halou. Tato střešní konstrukce bude odstraněna a 

nahrazena novou jednoplášťovou plochou nepochozí střechou a okna na jižní straně fasády 

budou snížena na stejnou výškovou úroveň jako okna na straně severní. Nahrazena bude také 

střešní konstrukce dvoupodlažní severní budovy novou jednoplášťovou zelenou pochozí 

střechou. Tepelná izolace je navržena v tloušťkách nízkoenergetických standardů. Likvidace 

dešťových vod je řešena vsakováním na pozemku.  

Na východní straně severního křídla budovy je navrženo venkovní únikové schodiště s 

vhodnou protipožádní povrchovou úpravou. Mezi třípodlažní historickou a dvoupodlažní 

severní budovou dochází k vybourání části o půdorysných rozměrech 14x13 metrů. Na 

vybouranou štítovou stranu je symetricky dostavěn rizalit, který hraje svou roli v interiéru 

nově vzniklého prostoru. Mezi historická křídla je vložena zcela nová konstrukce - prosklená 

hliníková fasáda upevněna na ocelových I profilech probíhající přes všechna tři patra. V tomto 

prostoru (prostor vstupní a schodišťové haly) je navržena nosná konstrukce z 

železobetonových sloupů o průměru 500 mm založených na železobetonových pilotách 

(jelikož se objekt nachází v záplavovém území), které nesou železobetonové stropní desky 

tloušťky 600 mm. Do této stropní konstrukce je vybourán kruhový otvor o průměru 7 metrů. 

Do něj je uloženo železobetonové monolitické schodiště. Schodišťová hala je zastřešena 

pomocí  

vazníkové ocelové střešní konstrukce. 

 

Ve východním dvoupodlažní křídle, které slouží jako restaurační provoz, dochází k odstranění 

střešní a stropní konstrukce, obvodového zdiva 2.NP a sloupového systému. Tyto konstrukce 

budou nahrazeny novými. Konstrukce je tedy řešena jako ocelový skelet v kombinaci se 

stávajícími zděnými obvodovými zdmi. Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová 

deska tl. 200 mm a je vynášena ocelovými I profily podporující industriální výraz prostoru. 

Konstrukce střechy je navržena jako pultová s dřevěným krovem uloženém na obvodovém 



zdivu. Vytápění objektu je řešeno stávajícím centrálním kotlem umístěným v technické 

místnosti. Větrání historické třípodlažní budovy a jednopodlažní vstupní haly je řešeno 

pomocí vzduchotechniky vedené v podhledech vzduchotechnickou jednotkou umístěnou v 

technické místnosti. Pro východní křídlo je navržena samostatná vzduchotechnická jednotka 

do restauračních provozů. Severní dvoupodlažní budova je větrána přirozeně pomocí oken.  

U všech zachovávaných konstrukcí se počítá s jejich sanací. 
  



ZÁVĚR 

 

Cíl bakalářské práce začlenit areál do struktury města a Stříbrného údolí se podařil splnit. 

Vyhověno bylo také požadavkům města na využití areálu. Došlo k užšímu propojení areálu 

zoo s objektem Modety přesunutím hlavního vstupu do zoo. Díky nově vybudované vstupní 

hala a k ní navazující venkovní rampě je nyní areál prostupný a podařilo se také plynulé 

propojení objektu s exteriérem. Budova je z větší části obnovena do původního historického 

tvarosloví a doplněna o nové konstrukce, které jsou s historickou fasádou v kontrastu.  

 

 

 

 

 

 

 

 


