




OBNOVA AREÁLU TASOVICKÉHO MLÝNA
PRŮVODNÍ ZPRÁVA



Tasovice, jsa před válkou obcí takřka výhradně německou, zasáhl úděl Sudet velkou silou. Stav, v němž se 
objekt nachází, zřetelně ilustruje běžný přístup k nemovitostem v sudetoněmeckých oblastech. Přerušením 
sociokulturní kontinuity vznikala místa, v nichž žili (a někdy i ještě stále žijí) lidé bez užšího a intimnějšího 
pouta kekrajině, k hrstce starousedlíků...  Násilným vysídlením původního obyvatelstva došlo k zániku 
mnohých kultrurních tradic, zvyků - nejen náboženských a církevních, ale                               .
           govaní - obyvatelé neznali kulturní tradice a apriori je odmítali. 

A tak se stalo, že Tasovický mlýn, soubor staveb s renesančními kořeny, rozkvetlý v období baroku v krásný 
živoucí organismus, je nyní je jen prázdnou skořápkou, čekající na svůj pozvolný úplný rozpad. A vykořenění 
v kolektivní mysli místních lidí je možná pro mlýn ještě větším nebezpečím než samotný zub času. Pro jeho 
“resuscitaci” třeba najít silné společné téma, které by se dotýkalo minulosti i současnosti. Takové, jež bude mít 
oporu v lokální tradici a přesto bude něčím, co stále žije a má svoji logiku, své místo i v současnosti. Něco, co
není jen uměle vytvořeným produktem..
  

Historie Tasovického mlýna je spojena s výrobní funkcí. Návrh tuto funkci v prvním kroku obnovy do staveb-
ních objektů navrací. Hloubková analýza lokálních souvislostí potvrdila jako vhodné funkční využití minipivo-
var a cukrářskou výrobu. Pro navrhovaný záměr hovoří sladovna fungující v sousední obci, stejně jako fakt, 
že v obci již existuje tradice drobných domácích pivovarů a dokonce se v obci pravidelně konají slavnosti 
vaření piva. Pro pivovarnictví hovoří také fakt, že pivo jako fenomén a jako tradiční nápoj spojuje německý    
a český národ. 
Obecním rodákem je pekař Klement Maria Hofbauer, patron města Vídně. Na jeho počest se v obci 
pravidelně koná pekařský festival. Podpora těchto již existujících tradic a výrobních odvětví posiluje 
lokální patriotismus, klíčovým synergickým momentem je podpora sounáležitosti obce, opětovné sžití 
se s místem a vytváření pracovních příležitostí. Na uvedené navazuje druhý krok - realizace restau-
račního provozu přiléhajícího k pivovaru. Teprve následně, ve třetím kroku, přichází otevření se “světu”, 
podpora turismu a posílení atraktivit pro návštěvníky.    



A. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU
Soubor staveb Tasovický mlýn se nachází na katastrálním území Tasovice nad Dyjí, v jihozápadní části obce. 
Na jižní straně soubor přiléhá k náhonu vedenému z toku řeky Dyje.
Severní a východní trakt přiléhá k místní pozemní komunikaci. Vnitřní dvůr je posazen o 3,9 m níž oproti 
místní komunikaci na severní straně, do objektu je možné vstupovat ve 2 výškových úrovních. 

2. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ
Soubor staveb Tasovický mlýn přiléhá k záplavovému území na toku řeky Dyje při stoleté vodě (Q100), ale 
díky opatřením na toku řeky Dyje nejsou objekty Tasovického mlýna dle Evidence záplavových území zahr-
nuty mezi povodní ohrožené stavby.

3. POŽADAVKY NA DEMOLICE, ASANACE, KÁCENÍ DŘEVIN
Objekt několikrát v průběhu posledních desetiletí vyhořel (poslední požár v r. 2009), došlo k úplnému zničení 
střech a propadení stropů nad trakty B a C. Bude vybourán klenbový strop v traktu B z důvodu havarijního 
stavu. V jeho prostoru je umístěn výtah. V rámci objektu je bouráno dle požadavků návrhu nenosné zdivo 
(viz výkresy bouracích prací), nosné konstrukce v nezbytné míře, s ohledem na zachování historické hodnoty 
staveb. 
Na pozemku jsou odstraněny nehodnotné náletové dřeviny a křovinný porost. Mimo dvůr nedojde 
k zásahům do vegetace v okolí objektů.

4. NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Objekt Tasovického mlýna je ve dvou výškových úrovních napojen na místní pozemní komunikace. Dále je 
napojen na kanalizační řad obce, vodovodní a elektrickou soustavu.  



B. POPIS STAVBY

1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY
Aktuálně nevyužívaný objekt dostává podle návrhu nové smíšené funkční využití:
A) výroba: pivovar, cukrářský provoz
B) kulturně-vzdělávací akce a služby: infocentrum, restaurace, kurzy vaření piva, menší výstavní prostory, prodej 
cukrářských výrobků, ubytovací kapacity několika kvalitativních standardů. 

2. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

3. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Architektonické řešení ctí historický ráz objektu, novodobé konstrukce a prvky jsou vnášeny zejména v sano-
vaných částech a v provozně odůvodněných případech. 
Objekt je rozdělen do 4 traktů: 
- trakt A (1.PP pivovar, 1.NP restaurace, 2.NP kanceláře provozovatele areálu) 
- trakt B (1.PP - kurzy vaření piva pro veřejnost, 1.NP zázemí restaurace, infocentrum, 2.NP   ubytovací kapa-
  city)
- trakt C (ubytovací kapacity)
- trakt D (1.NP - ubytovací kapacity, prodejna cukrářských výrobků, 2.NP - cukrářská výroba, ubytovací kapacity)

4. VENKOVNÍ ÚPRAVY
Dvůr je vydlážděn žulovými kostkami, široké venkovní schodiště je zatravněno, stupně jsou ukončeny betonový-
mi prvky. V jihozápadní části dvora a podél parkovacích stání je navrženo zatravnění doplněné o výsadbu 
stromů a keřů. 
Venkovní zábradlí jsou z cortenového plechu. 

5. KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVENÉ PLOCHY, OSVĚTLENÍ, 
OSLUNĚNÍ
Podlažnost: 4 podlaží (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP)
Počet parkovacích stání pro veřejnost: 16 (z toho 4 pro osoby s omezenou schopností pohybu)
Počet stání pro zásobování (nákladní vozy): 2
Zastavěná plocha: 1330 m2
Obestavěný prostor: 13120,5 m3
Počet míst k sezení v restauraci: 102
Počet lůžek v ubytovací části ve vyšším standardu: 12
Počet lůžek v ubytovací části pro ubytování skupin: 26 s možností rozšíření až na 30

Stavební úpravy neovlivňují stávající poměry osvětlení a oslunění. Všechny pobytové místnosti jsou adekvátně 
osluněny a osvětleny.

6. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIEN-
TACE
Prostory pro veřejnost (infocentrum, restaurace, část ubytovacích kapacit - mimo mezonetové apartmány) jsou 
přístupné bezbariérově. Jsou navržena 4 parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Počítá se 
s 2 apartmány (každý pro 2 osoby) řešenými zcela bezbariérově. 



7. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU
Jedná se o rekonstrukci zděných objektů z plných cihel. Stávající konstrukce jsou sanovány a doplněny  
o chybějící prvky. Na základě změny funkčního využití jsou měněny především nenosné konstrukce. Zásahy 
do nosných konstrukcí jsou prováděny v minimální nezbytné míře. Ve značně poškozených částech jsou 
doplňovány novodobé konstrukce (ocel, beton). 

8. ETAPIZACE REALIZACE PROJEKTU
V 1. etapě bude rekonstruován trakt A a D, ve 2. etapě trakt B a následně ve 3. etapě trakt C. 

C. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY  

1. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Původní konstrukce jsou zděné (plné cihly) a dřevěné. Zásahy do dochovaných původních konstrukcí jsou 
minimální, v rámci rekonstrukce jsou především doplněny chybějící prvky. 

Suterénní nové konstrukce jsou betonové monolitické.

2. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Zachováváme původní dřevěné trámové i cihlové klenbové stropy - rekonstrukce spočívá především v jejich 
sanaci a doplnění chybějících prvků. 
Nové stropy jsou řešeny v duchu původních - dřevěné trámové. Pouze v části traktu B se zborcenou cihlovou 
klenbou je tento řešen v železobetonu. Stropy v mezonetových apartmánech jsou vynášeny lehkou ocelovou 
konstrukcí. 

3. ZASTŘEŠENÍ
Nad trakty A a D je zachován stávající dřevěný krov. 
Nad B a C původní krov i stropy vyhořely - je realizována nová střešní konstrukce - hambalkový krov -  
s výjimkou části B s mezonetovými byty - tam je krov řešen ocelovými nosníky. 
Střešní krytina je s výjimkou části traktu B nad mezonetovými byty skládaná keramická. Střešní plášť nad 
uvedenou částí traktu B je realizován z cortenového plechu vynášeného ocelovou konstrukcí. 

4. OBVODOVÝ PLÁŠŤ
Kromě části traktu B s mezonetovými byty jsou fasády v bílé hrubé utahované omítce. Na části B je prove-
deno opláštění cortenovým plechem vynášené ocelovou konstrukcí. 

5. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU
Je zachováno stávající založení objektu. 

6. IZOLACE PROTI VODĚ
Zdivo je již sanováno podřezáním v úrovni 1.PP, nad úrovní stoleté povodňové vody Q100. 
V podlahách je provedena hydroizolace proti tlakové zemní vodě. 

7. TEPELNÁ IZOLACE 
Je počítáno pouze se sezónním provozem objektu, není tedy počítáno se zateplováním stávajících konstruk-
cí. Zatepleny jsou pouze skladby střech a nově budovaná část traktu B. Co se týče tepelných ztrát budovy, 
vzhledem k sezónnosti se uvažuje se zařazením do energetické třídy C-D.

8. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA
Dochované konstrukce nevykazují statické poruchy. Stávající zdivo dovede přenést přitížení novými kon-
strukcemi bez překročení mezních stavů únosnosti a použitelnosti.

9. KOMÍNY
Střešním pláštěm prostupují 2 komíny pivovarského provozu o průřezu 300 mm a výdechy nuceného odtahu 
z prostoru WC a kuchyně restaurace.  



10. VÝPLNĚ EXTERIÉROVÝCH OTVORŮ
Okna rekonstruovaných částí objektů jsou řešena jako kastlová dřevěná (materiál dřevo - dub). V nově bu-
dovaných částech (trakt B) je zasklení jednoduchými okny s izolačním dvojsklem opět s dubovými rámy,  
v části bývalé mlýnice bezrámově. Zasklení arkýře je řešeno atypicky - skleněnými panely (izolační dvojsklo  
v rámečku). 

11. VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ
Vnitřní dveře jsou dřevěné (dubová dýha) nebo celoskleněné. 

12. NENOSNÉ KONSTRUKCE
Nenosné příčky jsou zděné (cihly plné), případně dřevěné (v traktu A, B).

13. VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
Venkovní vertikální komunikace jsou železobetonové monolitické. 
Vnitřní schodiště v traktu A a jsou ocelová s dřevěnými dubovými stupni. 
V traktu B je zachováno stávající schodiště, je doplněn osobní hydraulický výtah se strojovnou umístěnou nad 
šachtou výtahu. V traktu C je umístěn osobní evakuační hydraulický výtah  se strojovnou v 1.NP.
V části B s mezonetovými byty jsou ocelová schodiště s dřevěnými stupni (dub), v traktu C zůstává schodiště 
stávající (spojuje 1.NP a 3.NP), v části D je nové ocelové schodiště. 

14. PODLAHY, OBKLADY, ÚPRAVY POVRCHŮ
Podlahy pivovaru jsou pojednány v přebroušeném pohledovém betonu, stejně jako v infocentru, v prostorech 
pro workshopy a prodejně cukrářských výrobků. 
V technickém zázemí restaurace, cukrářské výrobně a v santárních místnostech je na podlahách dlažba. 
Podlahu restaurace tvoří dřevěná prkna šíře 300 mm, stejně jako v arkýři (všechny na pero a drážku). 

Omítky jsou vápenocementové. 

D. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

1.  TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ - PIVOVAR 
Technická zařízení nevyžadují žádná speciální opatření, prostory není potřeba chladit -  všechny technologie se 
chladí jednotlivě přímo ve výrobních nádobách. 
Nakládání s odpady: během výrobního procesu vzniká větší množství mláta - po dávkách bude přímo odváženo 
na zkrmování vepřům. Další odpady jako např. křemeliny jsou skladovány ve skladu na tuhé odpady a budou 
pravidelně vyváženy. 
Odpadní vody jsou odkanalizovány do kanalizační stokové sítě. 
 
2. POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt je členěn na požární úseky s chráněnými únikovými cestami dle požadavků ČSN 73 0802. 

3. TEPELNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU
Počítá se se sezónním provozem, objekt se proto nezatepluje, s výjimkou nových podkrovních konstrukcí  
a úseku velmi tenké stěny traktu D při západní fasádě objektu. 

4.  HYGIENICKÉ POŽADAVKY - VĚTRÁNÍ VZT, VYTÁPĚNÍ
Větrání je převážně přirozené - okny. Nucené větrání je uvažováno v proskleném arkýři, v prostorech kuchyně 
restaurace a v sanitárních místnostech.  
Otopné okruhy odpovídají členění areálu na trakty. Vytápění a zajišťování TUV je řešeno elektrickými kotli. Pro 
případy nárazového temperování ubytovacích kapacit mimo sezonu je soustava doplněna o malé elektrické 
přímotopy. Pro potenciální budoucí případy konání akcí v otopné sezóně je možno prostory krátkodobě tem-
perovat horkovzdušně. (VZT by bylo vedeno pod stropem - počítáno s prostorem pro doplnění těchto zařízení). 


