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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá vypracováním architektonické studie úprav vybrané
lokality na území MPR Kroměříže. Návrh respektuje regulační plán města a
požadavky památkové péče. Na vybrané ulici Vejvanovského byla zvolena funkce,
řešeny provozní a formální návaznosti na nejbližší okolí, urbanistický interiér
včetně zeleně. Dále byla vypracována architektonická studie tří zvolených nově
navržených budov s ohledem na historický obraz MPR Kroměříž.

2

Klíčová slova
Kroměříž
Historie
Tradice
Kultura
Víra
Promenáda
Architektura

3

Úvod
Vejvanovského ulice se nachází poblíž historického centra města Kroměříže.
Její poloha je na velice zásadním místě s ohledem na postavení k městu. Ulice se
nachází u jediného mostu v Kroměříži, který vede od nedalekého autobusového a
vlakového nádraží. Ulice se tak stává vstupem do centra města a je spojnicí mezi
historickým jádrem města s nádražími. Postavení ulice zdůrazňuje vstup do
podzámeckého parku.
Začátek ulice směrem od nádraží je velmi nepřehledný. V jediném bodu se kříží
dvě ulice (Vejvanovského a Tovačovského). Ulice Vejvanovského není ukončena,
ale

násilně

přechází

v ulici

Tovačovského.

Situaci

komplikuje

zejména

automobilová doprava. V minulosti došlo k necitlivému průrazu čtyřproudové
komunikace městem, která změnila zcela jeho obraz a zapříčinila vzniku nároží na
ulici Vekvanovského a Tovačovského.
Ulice Vejvanovského se na východní straně kříží s Komenským náměstím.
Dochází, tak k vytvoření dvou významných os a jejich střetu. Osa směrem od
nádraží je významným vstupem do města. Druhou osu tvoří Komenského náměstí
společně s nástupním prostorem před kulturním domem.
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Současný stav
Na ulici Vejvanovského se mísí několik slohových období. Nejvýznamnějšími
jsou historizující slohy a prvurepubliková výstavba. Nachází se zde i moderní
stavby. Členění výstavby je spíše drobnější. Nachází se zde městské domy, které
mají tři až čtyři podlaží. Přízemí domů poskytuje zázemím nejrůznějším službám.
Na ulici se nachází potraviny, textil, cukrárna, a další. Dominantu ulice tvoří
dvouřadá stromová alej. Na ulici je také řada parkovacích stání. Ta slouží nejen pro
domy, ale také jako veřejné parkoviště. Bohužel je příliš rozsáhlé a narušuje tak
celkový dojem při nástupu do města. Využívané je také současné tržiště umístěné
poblíž podzámecké zahrady. Z tohoto důvodu jsou zde i veřejné záchody, které
jsou využívány spíše trhovci. Na křížení ulic je umístěna tržnice, která nijak
nepodporuje celkový dojem místa. Spíše naopak. Nachází se totiž jako protipól
kulturního domu města. Osa, která je vytvořena těmito budovami, je narušena
zejména neorganizovaným malým parkovištěm před tržnicí. V místě křížení ulic
Tovačovského a Vejvanovského se nachází trafika.
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Urbanistické řešení
Koncept řešení vychází z koncepce přehodnocení stávající komunikace na ulici
Tovačovského. Tato komunikace by byla zúžena pouze do dvou pruhů. Po jejích
stranách by vznikly zálivky parkovacích stání a zeleně. Celkový dojem by
podtrhoval drobný mobiliář s pásem drobné a vzrostlé zeleně. Neopomenut by byl i
pás pro cyklisty.
Jak už bylo uvedeno, ulice je velice významným nástupem do historického
města. Proto by se měla co nejvíc přiblížit pěšímu a stát se příjemným prostředím.
Celkový koncept vychází s navození atmosféry bulváru s drobnými prostranstvími
pro nejrůznější účely. V ulici dojde k vytvoření čtyř prostranství působících jako
zklidnění průchodu pěšáků. Významným bodem se stane i nástup do města.
Nástup do ulice bude oddělen od komunikace drobnými keři, aby bylo
zamezeno šíření hluku a také prachu. Dominantou prostoru se stane vstupní
brána, která navazuje na pohledovou osu ulice. Tímto směrem povede bulvár
ohraničený již vzrostlými stromy po jedné straně a nově osázenými keři na straně
druhé. Vedlejší cesta bude sloužit jako výstavní plocha tvořena panely. Zde se
bude možné posadit na lavičky a vychutnat si tak atmosféru expozice. Původní
komunikace bude zúžena a vzniknou zde jednostranná šikmá stání. Z ulice se
stane jednosměrná komunikace, která bude ústit na ulici Tovačovského.
Koncept vychází z odstranění čtyř objektů. Prvním objektem je trafika. Na tomto
místě vznikne hudební škola. Tato škola bude svým vnějškem působit jako dvě
budovy, aby zapadla do celkového měřítka stávajících objektů. Uvnitř však bude
provozně oddělena. Budova navazující na stávající objekt bude respektovat jeho
výšky. Střecha bude sedlová. Druhý objekt bude také respektovat stávající
výstavbu, avšak jeho střecha bude plochá pro ukončení zástavy. Dále dojde
k odstranění jednopodlažní prodejny nábytku a veřejných záchodů. Zde vznikne
kavárna a restaurace. Tento objektu, však bude sloužit zejména maminkám
s dětmi. Toto řešení reaguje na přítomnost zámeckého praku, který je jediným
parkem v Kroměříži. Park je tedy hojně využíván maminkami s dětmi a tak by
kavárna s restaurací poskytovala prostor pro jejich zázemí. Objekt bude mít
venkovní zahrádku a také návaznost na dětské hřiště. U dětského hřiště bude opět
možno si sednout.

Budova bude pouze jednopodlažní, aby nedocházelo

k přerušení výhledu na zámeckou věž, která slouží jako orientační bod. Posledním
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objektem vhodným k nahrazení je tržnice. Tento objekt vzhledem ke své pozici by
měl jistě nahradit takový objekt, který by nesl vhodnou funkci. Vhodnou funkcí je
galerie a knihovna. Objekt bude respektovat sousední objekt bývalého hotelu
Straka. Budova bude třípodlažní ukončená valbovou střechou u nároží. Zádní část
budovy navazuje na rodinnou výstavbu a je pouze jednopodlažní.
Prvním motivem se stane ,,Brána města‘‘. Tento prvek bude vytvořen jako
železobetonové sochařské dílo. Povrch bude leštěný a tak navodí dojem spíše
kamenné plochy. Dále bude členěn drobnými výžlabky. Prvek tvaru obráceného
písmene U se bude uprostřed zužovat a tak zdůrazňovat další dominantu na druhé
straně ulice. Jako podnož bude sloužit šipka ve tvaru napodobující šipky, jako jsou
použity pro vyznačení cesty od zámku směrem ke květné zahradě. Tato šipka bude
z litiny.
Místem k odpočinku bude před prostor před hudební školou. Z úcty ke
skladateli Vejvanovskému zde vznikne jeho památník. Kolem památníku budou
umístěny lavičky k posezení. Jeho umístěním tak vznikne vhodný nástupní prostor
do hudební školy. ¨
Dalším z klidových prostor bude v místě kavárny. Posadit se bude možné nejen
na terase u kavárny, ale také na lavičkách u nově vzniklé kašny. Kašna se může
využívat nejen jako estetická ozdoba, ale na jejích okrajích budou umístěna dvě
pítka. Tato plocha bude také sloužit jako začátek venkovní expozice.
Jako protipól vstupní brány města je jako symbol křížení pohledových os využit
kříž, který je tvořen obeliskem a čtyřmi nádobami. Obelisk znázorňuje bod křížení.
Čtyři nádoby, kterými protéká voda, znázorňují nejvýznamnější hodnoty města.
Jsou to kultura, tradice, historie a víra. Tento vodní prvek je také z leštěného
betonu jako vstupní brána. Celkový prostor je dotvořen lavičkami. Vytváří malé
náměstíčko a tak vhodný nástup do galerie.
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Doporučení úpravy stávajícího okolí
S ohledem na celkové přepracování vzhledu ulice by bylo vhodné upravit i
některá místa poblíž ulice a objekty.
Na Komenského náměstí by bylo vhodné vzhledem k průhledové ose od
kulturního domu ke galerii odstranit stávající vzrostlou zeleň u komunikace. Dále by
bylo vhodné upravit fasádu na administrativní budově ,, Zvonek‘‘.

Budovy

postavené v první polovině 20. století by si jistě zasloužili šetrné zacházení a bylo
by vhodné jim ponechat původní vzhled. Po stránce výměny oken, a další.

8

Galerie a knihovna
a) Urbanistické vztahy
Funkce galerie a knihovny reaguje na protilehlé umístění kulturního domu. Na
ose tak vznikají dva póly kultury. Budova knihovny je třípodlažní s ohledem na
sousední objekt. Střecha sedlová s valbou také reaguje na již stávající budovy.
Hlavní vstup do objektu je situován z nově vzniklého náměstíčka. Jeden vede do
galerie a knihovny, druhý vstup pak do informací. Vedlejší vstup slouží hlavně pro
zázemí galerie s návazností na sklady a nachází se na ulici Blahoslavova.
b)Dispoziční řešení
Objekt je rozdělen na část knihovny, galerie a informací. Vstup do knihovny a
galerie je společný. Informace mají svůj vlastní vstup. Oba vstupy jsou orientovány
do náměstí. Vstupem do objektu se dostáváme do haly, kterou je možné postoupit
dále do knihovny, která se nachází v patrech objektu. Část sloužící jako galerie je
v přízemí objektu. Ve vstupní hale je umístěno sociální zařízení pro návštěvníky.
Bude využíváno nejen pro galerii, ale také pro knihovnu. Sociální zázemí pro
personál je zcela odděleně od veřejného a obsahuje i úklidovou místnost.
Galerie s přímou návazností na vstup, umožňuje prezentaci vystavovaných děl
v několika částech. V galerii je přednáškový sál s možností občerstvení. Dále je
možno vystavovat v prostorách chodeb a samozřejmě ve výstavních místnostech.
Jednotlivé místnosti jsou řazeny za sebou a jsou propojeny nejen vzájemně, ale
také s chodbou. To umožňuje flexibilitu využívání výstavní expozice. Objekt má
atrium, které je ozeleněno jednak nízkou zelení, ale také mírně vzrostlými stromy.
Zeleň je navržena spíše nenáročná na denní osvětlení. Atrium může také sloužit
jako výstavní plocha. Galerie má vlastní skladovací prostory a administrativní
zázemí. Technické zázemí je umístěno v podkroví galerie přístupné schodištěm ve
skladu.
Knihovna je přístupná po schodišti, ale také výtahem. Schodiště je provozně
odděleno od samotné knihovny. V patře se nachází jednak příjem a výdej knih,
administrativní zázemí a plocha pro knihy. V zadní části knihovny je pak umístěn
čtecí koutek. V dalším patře se nachází sociální zázemí, denní místnost pro
personál a sklad. Prostor knihovny má plochy určené pro bádání. Podkroví
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knihovny již není přístupné bezbariérově a tak zajišťuje chod knihovny obsluha.
Nachází se zde i technické zázemí.
c) Architektonické řešení
Galerie a knihovna respektuje charakter okolní zástavby. Je tedy navržena jako
tří podlažní v místě náměstí a jako jednopodlažní v místě rodinné zástavby.
Respektuje i charakter zastřešení. Střecha je tedy sedlová zakončená v nároží
valbou. Jednopodlažní objekt má střech sedlovou v místě atria pak pultovou.
Dodrženy jsou i úrovně podlaží.
Fasáda knihovny je tvořena převážně svislými a vodorovnými prvky. Tyto prvky
se opakují a vytváří tak rastr. Svislé prvky jsou na fasádě umístěny zcela nahodile.
Horizontály i vertikály se objevují na sousedním objektu, a tak nenarušují celkový
dojem z bloku domů. Svislé prvky jsou tvořeny dřevěnými fošnami, které jsou
uchyceny do vodorovných ocelových profilů. Za touto konstrukcí se nachází
celistvá prosklená fasáda. V zadní části, a to v místě atria, se nachází prosklený
pás, který umožňuje výhled do dvora.
Zadní část galerie tvoří také svislé a vodorovné prvky. Zde je však rozdíl
konstrikcí za tímto rastrem. Střídá se zde bílá omítka s prosklením. Prostor atria je
pak zcela prosklený. Osvětlení v místnostech galerie je zajištěno světlovody.
V atriu se pak nachází klidová plocha zeleně. Která slouží nejen jako
odpočinková plocha, ale také jako výstavní.
d) Technické a konstrukční řešení
Založení objektu je z důvodu přítomností zvýšené hladiny podzemní vody na
základové desce a pilotech.
Konstrukce objektu je železobetonový skelet. Jako výplňové zdivo jsou použity
keramické tvárnice. Fasáda objektu knihovny je kotvena do stropní konstrukce na
ocelové prvky. Tyto prvky nesou ocelové profily a ty pak dřevěné trámky. Prosklení
je tvořeno dvojskly a to řazeným dvěma za sebou. Mezi dvojskly jsou pak umístěny
žaluzie.
Konstrukce střechy je tvořena dřevěnými krovy. Odvodnění střechy zajišťuje
zaatikový žlab. V atice jsou vytvořeny otvory zajišťující provětrávání střešního
pláště. Střecha bude pokryta pálenou tmavou pálenou taškou.
V prostorách galerie je pak použito ve výplních otvorů trojsklo.
10

V celém objektu zajišťuje vytápění a výměnu vzduchu vzduchotechnika. Ta je
řešena jako dělená. Zvláštní jednotka je umístěna v prostorách knihovny a zvlášť
pro galerii. Technická místnost se nachází jednak v nejvyšším podlaží knihovny a
v podkroví galerie.
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Kavárna a restaurace
Objekt se nachází v přímé návaznosti na zámeckou zahradu. Prostor před
kavárnou je vytvořen jako menší náměstíčko. U kavárny se nachází terasa, která
umožňuje pobyt přímo venku. Objekt je jednopodlažní s plochou střechou, aby
nerušil panoramatický pohled na zámeckou věž.
Přístup do objektu je situován z terasy. Levá část objektu slouží jako kavárna a
veškerá potřebná zařízení jsou umístěna přímo v kavárně. Kapacita kavárny je 24
hostů.
Druhý vstup slouží pro restauraci. Ta je určena pro 48 hostů. Sociální zázemí je
společné pro restauraci a kavárnu. V zadní části se nachází administrativní
zázemí, denní místnost, sociální zázemí personálu, sklady, kuchyně a další
prostory pro chod restaurace. Směrem k zahradě je pak ještě jedna místnost, která
slouží pro maminky s dětmi. Poskytuje plné zázemí i pro miminka jako je
přebalovací pult, a další. Ke zpříjemnění pobytu je u restaurace i dětské hřiště.
Konstrukce objektu je železobetonový skelet vyplněn keramickými tvárnicemi.
Fasádu tvoří stejné prvky jako na galerii.
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Hudební škola
Hudební škola je tvořena dvěma napohled oddělenými budovami. Jedna je
ukončena sedlovou střechou. Druhá pak navazuje střechou plochou. Část
s plochou střechou bude mít zelenou fasádu. Druhá budova bude obložena
keramickým obkladem.
V nároží objektu je zřízen podchod pro napojení ulic a pro pěší. Objekt se zelenou
fasádou bude odstupovat z uliční čáry, aby došlo k lepší orientaci. Odstoupení
navodí ten správný pocit kudy má pěší člověk projít a kam směřovat.
Vstupy do objektu jsou dva. Jeden vede do prodejny hudebních předmětů a
druhý přímo do školy. Prodejna má své vlastní zázemí a sklad. Navíc má ještě
vstup z ulice Tovačovského. V přízemí se nachází vstup do školy s šatnou a
technické zázemí. V patře se nachází administrativní zázemí a koncertní sál
s možností občerstvení. V dalším podlaží jsou pak jednotlivé třídy. Sociální zázemí
se nachází v každém patře. V podkroví se nachází služební byt. Tento byt má
spojenou obytnou část s kuchyní a jeden pokoj. Z bytu je přístup na terasu.
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