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Situace 1:1500

Širší vztahy
(stejný text v TZ)
Areál se nachází v exponované poloze na spojnici několika hojně turisticky navštěvovaných
cílu. Nalézá se naproti chrámu Nanebevzetí
Pany Marie v křižovatce ulic Zámecká a Vítězná.
Ulice Zámecká dále vede ke kostnici, což je další hojně navštěvovaný objekt. Návrh řeší nedostatečnou vybavenost okolí pro turistický ruch
a chybějící pobytové prostory pro návštěvníky.
Exteriérová část areálu bude přístupná veřejnosti. Je rozdělena budovou restaurace na dva
hlavní pobytové prostory. První z nich je ve východní části areálu a je typu nádvoří, slouží též
jako předprostor restaurace. Druhý je v západní
části areálu, je parkového typu a dotváří
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předprostor hotelu. V ose areálu je navržena
dlážděná komunikace, sloužící též jako nástupní
prostor do hotelu.Roh řešeného pozemku, v křižovatce ulic, je připojen k chodníku okolo areálu
a slouží jako předprostor budovy vstupu do muzea a informačního centra. Nevhodná stávající
stavba informačního centra u severovýchodního
rohu areálu bude odstraněna.
Stavební program
V areálu je navržena novostavba hotelu, východní stěnou přímo navazující na stávající
hlavní budovu pivovaru. V budově pivovaru je
v nadzemí zřízeno kulturní centrum s víceúčelovým sálem. Víceúčelový sál je zamýšlen pro
účely konferencí, plesů a koncertů. Ve sklepeních jsou muzejní prostory, které mají oddělený
samostatný vstup. Vstup do muzea je řešen z
objektu zbudovaného okolo torza budovy sýpky.
Objekt zároveň slouží jako turistické informační
centrum. Dále je v areálu navržena novostavba
restaurace se střešní terasou s výhledem na
katedrálu. Restaurace je založena na ležáckých
sklepích pivovaru.
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1.NP 1:300
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Legenda konstrukcí:

Stávající konstrukce

Legenda povrchů v exteriéru:

Betonová dlažba 100x100 cm

Legenda místností 1.NP:
1.01 Vstupní hala
1.02 Přední foayer KC
1.03 Víceůčelový sál
1.04 Zadní foayer KC, Hotelu
1.05 Úklid
1.06 Jídelní sál Hotelu
1.07 Office
1.08 Hotelová hala

Navrhované konstrukce
Kamenná dlažba 10x10 cm

Mlat

Tráva

Vodní plocha

1.10 Sklad zavazadel
1.11 Odpady
1.12 Jídelní sál restaurace
1.13 Kuchyně
1.14 Odpady
1.15 Vestibul muzea, informační
centrum

1.09 Recepce

Půdorysy
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2.NP 1:300
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Legenda místností 2.NP:
2.01 Kancelář KC
2.02 Kancelář KC
2.03 Kancelář KC
2.04 Sklad
2.05 Hotelová chodba
2.06 Bar na terase restaurace
2.07 Office
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3.NP 1:300
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Legenda místností 3.NP:
3.01 Archiv
3.02 Místnost vzduchotechniky
3.03 Hotelová chodba
3.04 Sklad

Půdorysy
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Chodba do zámku

1.PP 1:300

Schodiště do KC
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Legenda místností 3.NP:
0.01 Přístupová chodba muzea
0.02 Výstavní prostory
0.03 Výstavní prostory
0.04 Výstavní prostory
0.05 Výstavní prostory
0.06 Sklad
0.07 Výstavní prostory
0.08 Výstavní prostory
0.09 Hotelová kuchyně
0.10 Kotelna

Půdorysy
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Řezy 1:300
Řez A

Řez B

Řez C

Řez D

Řezy
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Pohledy 1:300
Pohled jižní

Pohled východní

Pohled západní

Pohled severní

Pohledy
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1.NP

2.NP

3.NP

1.PP

Řez B

Provozní řešení
(stejný text v TZ)
Hotel
Hotel je přistaven k západní stěně budovy pivovaru.
Stávající nejzápadnější sál pivovaru na úrovni 1.NP
je využit jako odbytový prostor pro hotelovou restauraci, má 100 metrů čtverečních. Kuchyně hotelu je v
1.PP a má 115 metrů čtverečních. Ve zbývající části
1.PP hotelu jsou sklady pro hotelovou kuchyni a šatny zaměstnanců. Vstupní hala s recepcí v 1.NP přímo
navazuje na odbytový prostor restaurace. Dále se v
1.NP nachází 3 pokoje pro hosty, z toho 2 pro hosty s omezenou schopností pohybu, sklad na zavazadla, kancelář a zázemí zaměstnanců. Ve 2. a 3.NP je
shodně 7 pokojů pro hosty, uklidová místnost a sklad
ložního prádla a nábytku. O vertikální komunikaci se
starají 3 osobní výtahy, z toho 2 pro hosty, 2 jídelní
výtahy, a 2 schodiště. Obě schodiště jsou v nadzemních podlažích určena pro pohyb hostů, do suterénu
pak pro pohyb zaměstnanců. Zásobování probíhá ze
západní strany objektu služebním vchodem, vedle něhož je místnost na odpady.

Kulturní centrum
Kulturní centrum je zřízeno v nadzemní části pivovaru. Je úzce spjato s hotelem, se kterým má společný zadní foayer a toalety. Do objektu se vstupuje z
východní strany objektu. Po vstupní hale následuje
přední foayer se šatnou a pohotovostními toaletami.
Dále je víceúčelový sál s kapacitou 100 osob. Za sálem se nachází zadní foayer s toaletami. V 1.NP se
nachází kanceláře a zázemí zaměstnanců, ve 3.NP je
navržen archiv. O vertikální komunikaci se starají 2
schodiště, jedno z předního foayeru a druhé ze sálu.
Do archivu se jde po stávajících schodech.
Muzeum
V 1.PP pivovaru se nachází muzejní prostory a sklad
výstavního materiálu. Místností skladu vede stoupací
šachta TZI. Vstup do muzea je navržen z nového objektu, postaveného okolo torza budovy hvozdu. Původní stavba hvozdu byla ze 14. století. Většina budovy byla demolována při rovnání ulice Vítězné. Pro
vstup do muzejních prostor pod pivovarem se bude
dále používat stávající podzemní chodba. Tento objekt též převezme funkci informačního centra. V 1.PP
vstupní budovy muzea jsou navrženy toalety a zázemí pro zaměstnance. O vertikální komunikaci se stará
výtah a schodiště. Muzeum je možno operativně propojovat s kulturním centrem schodištěm z předního
foayeru a využívat tak víceúčelový sál i pro potřeby
expozice.

Restaurace
Hlavní vstup do restaurace je navržen z východní
strany z nádvoří. Vedlejší vstupy jsou pak z jihu a
ze severu z průchodu ve stávající zdi nadzemní části ležáckých sklepů. Odbytový prostor restaurace má
120 metrů čtverečních a je pro 60 osob. Terasa má
200 metrů čtverečních a je pro 80 osob. Na terasu
hosté vstupují po vnějším schodišti z průchodu podél
nadzemní části stěny pivovarských sklepů na severní straně objektu. Přípravna kuchyně restaurace má Legenda - Provozy:
40 metrů čtverečních. V restauraci se bude podávat
Kulturní centrum
omezené menu a počítá se s částečnou přípravou z
polotovarů, nikoli s plnohodnotným restauračním proHotel
vozem. Sklady a zázemí zaměstnanců restaurace je
Muzeum
umístěno v 1.PP, v jednom z traktů bývalých ležáckých
Restaurace
sklepů. O vertikální komunikaci pro zaměstnance se
stará točité schodiště, osobní výtah a 2 jídelní výtahy.
Místnost vzduchotechniky
Zásobování probíhá ze západní strany objektu služebSpolečný zadní foayer
ním vchodem, vedle něhož je místnost na odpady.

Provozy
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Architektonické a konstrukční řešení
(stejný text v TZ)
Stávající budova pivovaru
Budova pivovaru bude obnovena v co nejautentičtějším duchu. Budou obnoveny sedlové střechy z bobrovek. Fasády
budou pojednány ve vápenné omítce pískové barvy podle
stávajících zbytků původních omítek. Na fasádách budou
obnoveny a doplněny detaily z režných cihel. Jedná se o
římsy, nadpraží a parapety oken a dveří, zdobné prvky. Nad
vstupní halou bude rekonstruován vaznicový krov a zděný
štít podle stavu před rokem 2000. Tepelná izolace se bude
provádět v krovech nad krokvemi. Schodiště budou ocelová
v industriálním duchu. Bourání se bude týkat pouze průchodů a obnovování okenních otvorů. Dále budou zdemolovány
přístavby z 20. století. Bourané konstrukce jsou v přiloženém výkresu. Na podlahách budou původní vhodně doplněné dlažby. Vnitřní omítky budou obnoveny v co největší
míře a odborně doplněny podle průzkumu. Barevnost bude
určena podle sond. Nevhodné cementové omítky z pozděj-

ších let budou odstraněny.
Muzeum
Vstupní budova muzea bude zděná z keramických cihel s
obkladem z cihelných pásků. Stropy bubou monolitické železobetonové konstrukce. Konstrukce bude co nejméně destruktivně napojena na stávající zdivo ze 14. století, které
bude následně z vnější strany zakryto lehkým pláštěm s větranou mezerou a obkladem z cihelných pásků. Původní zdivo bude v současné podobě pouze s konzervační úpravou
použito v interiéru budovy. Konstrukce stropu 1.PP bude
ležet na stávajících přizdívkách a nebude nijak destruktivně
zasahovat do historického zdiva. Výtah bude mít prosklenou
šachtu. Schodiště bude ocelové v industriálním duchu.
Ve výstavních prostorech muzea budou provedeny nové
provětrávané dutinové podlahy, ktyrými budou rozvedeny
rozvody ZTI.

z cihelných pásků. Stropy budou polomontované železobetonové konstrukce. Nosný systém je stěnový podélný, v
kuchyni je stěna nahrazena železobetonovým průvlakem.
Okna budou hliníková s tmavě šedým nátěrem. Střešní konstrukce bude dřevěný krov s plechovou krytinou a sádrokartonovým podhledem.
Recepce a vstupní hala hotelu je otevřena i do vrchních
podlaží a tvoří tak vstupní atrium. Na podlahách budou použity velkoformátové dlažby.

Restaurace
Budova restaurace bude zděná z keramických cihel s obkladem z cihelných pásků. Stropy monolitické železobetonové
konstrukce. Nosný systém je kombinovaný. 2.NP restaurace
bude ze železobetonu s uvnitř vloženou izolací. Přímo na
konstrukci bude napojena železobetonová pergola s pohyblivou látkovou stínící střechou. Terasa bude položena v beHotel
tonové velkoformátové dlažbě 1x1 metr. Na terase budou 3
Budova hotelu bude zděná z keramických cihel s obkladem vyvýšené plochy se zelení.

Architektonické a konstrukční řešení
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1.NP

Bourané konstrukce1:500

1.PP

Legenda - Bourané konstrukce:
Zachované konstrukce
Bourané konstrukce

Bourané konstrukce
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Celková perspektiva
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Předprostor areálu

11

Průhled k hotelu

12

Fasáda budovy pivovar

13

Orientační stavbeně historický
průzkum, inventarzace

Výkresy
karty místností
inventární karty
veduty
mapy
dobové fotografie

Gotické torzo
SÝPKA 1.09
Z hvozdu se zachovaly pouze pozůstatky severní a východní zdi v úrovni přízemí. Suterén je částečně odkrytý, dispozice odpovídá orientačnímu náčrtku z 1929, točité schodiště ve zděném jádře a rýsující se sokl komínu. V přízemí byla patrně provedena změna v výšky podlahy při konverzi na hvozd.
Podlaha byla zahloubena a základy podezděny. Gotické patrování je rozpoznatelné ve vnitřním líci zdiva dle nálezových situací. Jsou zde patrné kapsy
po konzolách a výbězích žeber stropu 1. patra. Částečný pozůstatek gotického stropu je ve východním fragmentu doložen gotickým náběhem žebra
klenby. Předpokládaná výška podlahy přízemí gotické sýpky dnes odpovídá cca 1,5 m pod úrovní chodníku. Nálezové situace vycházejí ze sond provedených doc.Ing. Michalem Ryklem.

1.NP 1:150

1.PP 1:150
konec 14.stol
nedochované nebo neprozkoumané konstrukce - konec 14.stol
1860-64 - výstavba ležáckých sklepů, hl. budovy a domu sládka
nedochované nebo neprozkoumané konstrukce
1860-64 - výstavba ležáckých sklepů, hl. budovy a domu sládka

Gotická sýpka

Nálezové situace
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1
Torzo severní stěny sýpky 1.09
Nálezové situace:
1. Konzoly pro přístěnný stropní trám. Trám zabíhal do zdi
vedle špalety gotického otvoru. Není zde patrový ústupek,
na protějsí straně musela být relativně nedaleko další pod-

pora, buďto průvlak nebo stěna. Je možné, že základy od
gotické stěny byly použity pro stěnu barokní.
2. Okno 1.09O1
3. Shoz na palivo

Torzo východní stěny sýpky 1.09
Nálezové situace:
1. Špaleta a záklenek niky z opracovaného kamene
2. Vylehčovací záklenek z lomového zdiva
3. Část špalety z opracovaného kamene gotického okna v 1. patře - dle
výšky okna od podlahy šlo pravděpodobně o sedátkové okno
4. Kapsa po nosném přístěnném trámu gotického stropu přízemí - dle
úrovně spodní hrany kapsy lze předpokládat, že trám procházel těsně nad
hranou okna, proto má pravděpodobně klenba tak plochý tvar.
5. Hrana klasicistního okna
6. Barokní zazděné okénko

Gotická sýpka

Okno s barokním kováním

1

Detail barokního kování okna 1.09O1

2

Detail barokního kování okna 1.09O1

Detail ostění náběhu větracího otvoru zřízeného
Okno 1.09O1
Dřevěná trámková konstrukce, jednoduché zasklení,otvíravé dvoukří- při prohloubení přízemí
dlé okno, pravděpodobně čtyřtabulkové, závěsy barokní, ale druhotně použity, průřezy ptofilů neodpovídají baroknímu oknu.
1. Původní tvar okna
2. Náběh větracího tvoru z doby přepatrování

Gotická sýpka

Kámen paty žebra gotické klenby

Otisk vylomeného gotického žebra

Pozůstatek paty žebra klenby gotického stropu
1.patra

Detail hrany špalety

Detail pozůstatku špalety z opracovaného kamene gotického
okna v 1.patře

Pozůstatek protilehlé hrany špalety gotického
otvoru v přízemí

Gotická sýpka

2

3

1
Odhalená část točitého schodiště v úrovni přízemí

Odvozené přibližní výškové úrovně podlah:
1. Podlaha gotického přízemí
2. Podlaha gotického 1. patra
3. Úroveň terénu

Gotická sýpka

Orientační SHP 1.PP 1:200

konec 14.stol
nedochované nebo neprozkoumané konstrukce - konec 14.stol
1860-64 - výstavba ležáckých sklepů, hl. budovy a domu sládka
nedochované nebo neprozkoumané konstrukce
1860-64 - výstavba ležáckých sklepů, hl. budovy a domu sládka
70. léta 91. stol. - rozšíření o budovy hospodářství
nedochované nebo neprozkoumané konstrukce
70. léta 91. stol. - rozšíření o budovy hospodářství
1879-1917 - skupina úprav spojená s rekunstrukcí varny
nedochované nebo neprozkoumané konstrukce
1879-1917 - skupina úprav spojená s rekunstrukcí varny
1917-1942 skupina úprav spojená s přechodem na elektromotory
po 1942 konverze na opravnu zemědělských strojů
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1ǲFEQPLMBEEWFǲOÓPUWPSBDFMâQSǾDIPECZM[CV
EPWÈONF[JMFUZ LBNFOOÏPTUǔOÓCZMP
QSBWEǔQPEPCOǔESVIPUOǔQPVäJUP

1ǲFEQPLMBEEWFǲOÓPUWPSCZMESVIPUOǔVQSBWFO KF
[EFQBUSOÈQǲJ[EÓWLB QBOUZCZMZESVIPUOǔQPVäJUZ

41*-,"
GDFQSPCÓIBMP[EFIMBWOÓLWBÝFOÓ TJUVPWÈOBWTVUFSÏOV CZMZ[EF
VNÓTUǔOZEǲFWǔOÏLÈEǔ OÈTMFEOǔNPIMZCâUOBISB[FOZCFUPOPWâNJ
OFCPOFSF[PWâNJ$IMB[FOÓQSPCÓIBMPWLMÈEÈOÓNOÈEPCTMFEFN
QǲÓNPEPLÈEÓ1PSPDFTFGVOLDFTUÈWÈQPV[FTLMBEPWBDÓ
45"7&#/¶,0/4536,$&
;%*70TNÓÝFOÏMPNWâLÈNFO
;%*
DJIMBQMOÈQÈMFOÈQPVäJUBWNÓTUFDI
IJTUPSJDLâDIPUWPSǾOBPCF[EÓWLZ TMPVQ[DJIMZYYNN 
[B[EÓWLZCZMZQSPWÈEǔOZW[ÈWJTMPTUJOB[NǔOǔQSPWP[OÓIPQPIZCV
QǾWPEOÓWTUVQCZMPDFMPWâNJEWFǲNJ[WBSOZQPEǲFWǔOÏNTDIPEJÝUJ
WEBMÝÓFUBQǔCZM[CVEPWÈOWâUBI QPTMFEOÓNǲFÝFOÓNCZMQǲÓTUVQ[DIPECZ
TFWFSOÓTUǔOB[B[EǔOÈWǔUSBDÓPLOBTFTLMPQFOâNQBSBQFUFN
WâDIPEOÓTUǔOBǏÈTUFǏOÈTIPEJÝUǔ LBNFOOÏTUVQOǔ EǲFWǔOÏTUVQOǔ
KJäOÓT
KJäOÓTUǔOBEWPVLǲÓEMÏEWFǲFEPDIPECZ
LÈǒ
[ÈQBEOÓTUǔOBQSǾDIPEZEPWFEMFKÝÓTQJMLZ
10%-"):DJIFMOÈEMBäCB GPSNÈUYNN QBUSOǔQǾWPEOÓ PTUVQOǔOJäOFäWDIPECǔ
45Ɠ/:OǔLPMJLWSTUFWPNÓUFL WÈQFOOÏJDFNFOUPWÏCÈ[F TJMOǔQPÝLP[FOÏ WKJIP[ÈQBEOÓNSPIVNÓTUOPTUJTFOBDIÈ[Ó
WZ[EǔOÈOBNÈǏFDÓLÈǒ
45301:QMPDIÏTFHNFOUPWÏLMFOCZTQBTZ LMFOFCOÓUZQǏFTLÏQMBDLZ WZOÈÝFOZTUǲFEPWâNTMPVQFNTPLPTFOÓN 
PNÓUOVUPWÈQFOOPVPNÓULPV
PCS%ǲFWǔOÏTUVQOǔVPUWPSV/"
PCS,BNFOOÏTUVQOǔVVUWPSV/
PCS0LOP0
PCS,Èǒ
PCS,Èǒ
PCS/BEQSBäÓPUWPSV/"
PC
PCS;EJWPTMPVQV
PCS1PEMBIB DJIFMOÈEMBäCB
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GDFQSPCÓIBMP[EFIMBWOÓLWBÝFOÓ TJUVPWÈOBWTVUFSÏOV CZMZ[EF
VNÓTUǔOZEǲFWǔOÏLÈEǔ OÈTMFEOǔNPIMZCâUOBISB[FOZCFUPOPWâNJ
OFCPOFSF[PWâNJ$IMB[FOÓQSPCÓIBMPWLMÈEÈOÓNOÈEPCTMFEFN
QǲÓNPEPLÈEÓ1PSPDFTFGVOLDFTUÈWÈQPV[FTLMBEPWBDÓ
45"7&#/¶,0/4536,$&
;%*70TNÓÝFOÏMPNWâLÈNFO
;%*
DJIMBQMOÈQÈMFOÈQPVäJUBWNÓTUFDI
IJTUPSJDLâDIPUWPSǾOBPCF[EÓWLZ [B[EÓWLZ[QǲFTUBWCZ[MFUTUPM
GPSNÈUYYNN
TFWFSOÓTUǔOBWǔUSBDÓPLOBTFTLMPQFOâNQBSBQFUFN
WâDIPEOÓTUǔOBQSǾDIPEZEPWFEMFKÝÓTQJMLZ
KJäOÓTUǔOBEWFǲOÓPUWPSEPDIPECZ
[ÈQBEOÓTUǔOBQSǾDIPEEPOPWâDIMFäÈDLâDITLMFQǾ [B[EǔOâEWFǲOÓPUWPSEPOPWâDI
MFäÈDLâDITLMFQǾ
MFäÈD
10%-"):DJIFMOÈEMBäCB GPSNÈUYNN
45Ɠ/:OǔLPMJLWSTUFWPNÓUFL WÈQFOOÏJDFNFOUPWÏCÈ[F TJMOǔQPÝLP[FOÏ
45301:QMPDIÈLMFOCB PNÓUOVUPWÈQFOOPVPNÓULPV

PCS0UWPS%QPIMFE[WFEMFKÝÓTQJMLZ
PCS0UWPS%
PCS0UWPS%
PCS0UWPS%QPIMFE[DIPECZ
PCS-ÓDPWBOÏLBNFOOÏ[EJWP
PCS1PEMBIB QÈMFOÈLFSBNEMBäCB QSBWEǔQPEPCOǔDJIMZY
PC
PCS$JIFMOÏ[EJWPYY
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PCS
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GDFQSPTUPSZW[OJLBKÓWMFUFDITUPMFUÓQǲJ[WZÝVKÓDÓTFWâSPCǔ
QJWB1PSPDFKFQSPTUPSQǲFEǔMFOBTUÈWÈTFTLMBEPWBDÓN
45"7&#/¶,0/4536,$&
;%*70TNÓÝFOÏMPNWâLÈNFO DJIMBQMOÈQÈMFOÈQPVäJUBWNÓTUFDI
IJTUPSJDLâDIPUWPSǾOBPCF[EÓWLZ TMPVQ[DJIMZYYNN 
[B[EÓWLZ[QǲFTUBWCZSPDF[NPEFSOÓEVUJOPWÏDJIMZ
[B
TFWFSOÓTUǔOBEWPKJUÈTUǔOBTFW[EVDIPWPVNF[FSPV 
WâLMFOLZQSPTVEZWFWâÝDFNN IMPVCLBNN ÝÓǲLBNN
WâÝLBNN
WâDIPEOÓTUǔOBLMFOVUâQSǾDIPEEPTQJMLZ [B[EǔOâEWFǲOÓPUWPSEPTQJMLZ
KJäOÓTUǔOBLMFOVUâQSǾDIPEEPDIPECZ LÈǒ
[ÈQBEOÓTUǔOB[B[EǔOâQSǾDIPEEP[BTZQBOÏMFEOJDF
10%-"):DJIFMOÈEMBäCB
GPSNÈUYNN
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45Ɠ/:OǔLPMJLWSTUFWPNÓUFL WÈQFOOÏJDFNFOUPWÏCÈ[F TJMOǔQPÝLP[FOÏ
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PCS4FWFSOÓTUǔOBNÓTUOPTUJTWâLMFOLZ
PCS+JäOÓTUǔOBNÓTUOPTUJ
PCS;ÓÈQBEOÓTUǔOBNÓTUOPTUJ
PCS7âLMFOFL/
PCS0UWPS0
PCS;B[EǔOâQSǾDIPE/EP[BTZQBOÏMFEOJDF
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GDF1SPCÓIBMPEPLWBÝPWÈOÓ[DIMB[FOÏIPU[W[FMFOÏIPQJWB LUFSÏ
CZMPV[BWǲFOPQPEUMBLFNWTVEFDI QSPTUPSZW[OJLMZW[ÈWJTMPTUJ
QPUǲFCZSP[ÝÓǲFOÓWâSPCZWFTUBSÏNQJWPWBǲFWFEWPǲF[ÈNFǏLVSPLV
1SPTUPSZCZMZ[BIMPVCFOÏ N [BLMFOVUÏWF[ISVCB  N 
OBEOJNJKJäOFQSPCÓIBMBEBMÝÓQBUSB
#ZMZOBMF[FOZBSDIJWOÓ[NÓOLZPNOPIBOÈWS[ÓDIQǲFTUBWFC QSPCǔMIMP
QBUSOǔNOPIPESPCOâDIÞQSBWQPEMBIZ TUSPQZ PUWPSZÁQSBWZ
QSBWEǔQPEPCOǔQSPCÓIBMJQSPCÓIBKÓDÓKJäPEMFUTUPM
1PSPDFTFGVOLDFTUÈWÈQPV[FTLMBEPWBDÓ
45"7&#/¶,0/4536,$&
;%*70TNÓÝFOÏMPNWâLÈNFO MÓDPWÏ[EJWP[DJIFM DJIMBQMOÈ
QÈMFOÈQPVäJUBWNÓTUFDIPUWPSǾOBPCF[EÓWLZ [B[EÓWLZ[QǲFTUBWCZSPDF
TF
TFWFSOÓTUǔOBQSǾDIPEZEPWIPECZ [ÈQBEOÓQSPSBäFOEPEBUFǏOǔ
KJäOÓTUǔOBPUWPSZEP[BTZQBOÏMFEOJDF
WâDIPEOÓTUǔOBPUWPSEPWPEPWPEOÓIPLBOÈMLV
10%
10%-"):1PEMBIZTLMFQǾCZMZWäEZTQÈEPWBOÏQSPPEUÏLBKÓDÓUBKÓDÓWPEV
UBEÈMFPDIMB[PWBMBTLMFQOÓQSPTUPSZBQSP
KFKÓPEWPECZMWZUWÈǲFOTZTUÏNLBOÈMLǾ KFEOÈTFPLBOÈMLZLPMFNMFäÈDLâDITLMFQǾ LUFSÏKTPVWZ[EÓWÈOZDJIMBNJBLMF
OVUZWBMFOPVLMFOCPV KFKJDIWâÝLBKFLPMFNNNBÝÓǲLBNN TUǲFEFNTQÈEPWBOâDINÓTUOPTUÓTZNFUSJDLZ
QSPCÓIÈPEWPEOǔOÓäMÈCLZ KBTOǔǏJUFMOÏWNÓTUOPTUJ  W KFQBUSOâTZTUÏNPEWPEOǔOÓQǲJ[ÈQBEOÓTUǔOǔW
QPEPCǔLMFTBKÓDÓIPTPLMV
45Ɠ/: 10%45"7$&/"46%:WZ[EÓWBOÏQPETUBWDFOBVMPäFOÓMFäÈDLâDITVEǾSP[NǔSZÝNN WN Ý
NN  ENN WNN WÞSPWOJQǲÓ[FNÓWOBKJäOÓTUǔOǔKFǏJUFMOâPQǔSOâTZTUÏN+FEOÈTFVǏFMOÓTUǔOV
TLMFQǾ
45301:[EPCZWâTUBWCZTQPEOÓWBMFOÈLMFOCBBWSDIOÓQPMPWJǏOÓWBMFOÏLMFOCZ VESäPWBMZEPCSÏLMJNBBQSPVEǔOÓ
W[EVDIV WBWäEZKFEOBWFMLÈWBMFOÈLMFOCBBOBEOÓQPMPWJǏOÓ WKTPVWSDIOÓLMFOCZ PLPMPCZM
[CVEPWÈOWÞSPWOJUFSÏOVQMPDIâTUSPQ[EWPVEVUJOPWâDIDJIFMLMBEFOâDIOBMFäBUP WZ[UVäFOâPDFMPWâNJQÈTLZ
PCS4FWFSOÓTUǔOBNÓTUOPTUJ
PCS%P[EÓWLBQSǾDIPEVNF[JNB
PCS4FWFSOÓTUǔOBNÓTUOPTUJ
PCS;EJWPOPTOÏTUǔOZ 
PCS+JäOÓTUǔOBNÓTUOPTUJ
PCS+JäOÓTUǔOBNÓTUOPTUJ
PC
PCS+JäOÓTUǔOBNÓTUOPTUJ
PCS1SǾIMFEQSǾDIPEZNF[JNÓTUOPTUNJ
PCS4USPQ[EWPVEVUJOPWâDIDJIFM
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PCS

PCS

PCS

PCS

PCS

PCS

PCS
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Orientační SHP 2NP, 3.NP 1:100

Patro

Mezipatro
konec 14.stol
nedochované nebo neprozkoumané konstrukce - konec 14.stol
1860-64 - výstavba ležáckých sklepů, hl. budovy a domu sládka
nedochované nebo neprozkoumané konstrukce
1860-64 - výstavba ležáckých sklepů, hl. budovy a domu sládka
70. léta 91. stol. - rozšíření o budovy hospodářství
nedochované nebo neprozkoumané konstrukce
70. léta 91. stol. - rozšíření o budovy hospodářství
1879-1917 - skupina úprav spojená s rekunstrukcí varny
nedochované nebo neprozkoumané konstrukce
1879-1917 - skupina úprav spojená s rekunstrukcí varny
1917-1942 skupina úprav spojená s přechodem na elektromotory
po 1942 konverze na opravnu zemědělských strojů

0 0 04FHNFOUPWÏKFEOPEVDIÏPLOP
OFPUWÓSBWÏ LPWPWÏ KFEOPEVDIÏ[BTLMFOÓ EPEBUFǏOǔ
QǲJEÈOBESVIÈWSTUWBTLMBOBUNFM NJUBCVMLPWÈ TVCUJMOÓ
PDFMPWÏÞIFMOÓLPWÏQSPöMZ [BTLMÓWBDÓQSPöMZ TUNFMPWâN
[BTLMFOÓN QPVUFDWFWSDIOÓǏÈTUJ TFHNFOUPWÏTMVOFǏOÓ
ǏMFOǔOÓWSDIOÓǏÈTUJEPUBCVMFL
0T
0TUǔOÓDJIMOÏ WZ[EÓWLBQBSBQFUV[EVUâDIDJIFMTESÈäLPV 
OFPNÓUBOÏ
1ǲFEQPLMBEW[IMFEFNLQǾWPEOÓUFDIOPMPHJJQSPTUPS
WâÝLPWǔQǲFEǔMFOQBUSOǔWQǲJLPOWFS[J PLOBQSPCÓIBMB
WLDJQPEMBIZ QSPUPQSPWFEFOB[B[EÓWLBQBSBQFUǾ

%%ǲFWǔOÈSÈNPWÈLPOTUSVLDF KFEOPLǲÓEMÈ SPWOÏOBEQSBäÓ EWFǲOÓLǲÓEMPoQPMF
,PWÈOÓ[ÈNFLOPWPEPCâWOǔKÝÓLSBCJDPWâ LMJLBKFEOPEVDIÈQÈLPWÈLPOJDLÈ[BPCMFOÈ 
[BQVÝUǔOÏ[ÈWǔTZTLVMJǏLBNJOBLVäFMPWâDILPODÓDI
1PWSDIPWÈÞQSBWBÝFEâOÈUǔS
1ǲFEQPLMBEUWBSZ[ÈWǔTǾPEQPWÓEBKÓTUPM QǾWPEOǔ[BQVÝUǔOÏ[ÈWǔTZEWFǲFCZMZWTUVQOÓ
EPWâ[OBNOâDIQSPTUPSWBSOZ QSPUPQPVäJUZIJTUPSJ[VKÓDÓ[EPCOÏUWBSZ[ÈWǔTǾ

%%ǲFWǔOâTUSPQOÓ
QPLMPQ TCÓKFOÈLDF EäFWǔOÈ
KFEOPEVDIÈ[ÈSVCFǪ
1ǲFQPLMBE[CVEPWBOâ
CǔIFNLPOWFS[FWSSPDF


%%ǲFWǔOÈSÈNPWÈLPOTUSVLDF 
KFEOPLǲÓEMÈ SPWOÏOBEQSBäÓ EWFǲOÓLǲÓEMPo
QPMF
,PWÈOÓ[ÈNFLOPWPEPCâWOǔKÝÓLSBCJDPWâ 
LMJLBKFEOPEVDIÈQÈLPWÈLPOJDLÈ[BPCMFOÈ 
[BQVÝUǔOÏ[ÈWǔTZTLVMJǏLBNJOBLVäFMPWâDI
LPODÓDI
1PWSDIPWÈÞQSBWBUNIOǔEâOÈUǔS 

ÝFEOPVDÓEǲFWP
1ǲFEQPLMBEUWBSZ[ÈWǔTǾPEQPWÓEBKÓ
TUPM QǾWPEOǔ[BQVÝUǔOÏ[ÈWǔTZEWFǲFCZMZ
WTUVQOÓEPWâ[OBNOâDIQSPTUPSWBSOZ QSPUP
QPVäJUZIJTUPSJ[VKÓDÓ[EPCOÏUWBSZ[ÈWǔTǾ

0ÀUÓUPWÏPLÏOLP EǲFWǔOÈUSÈNLPWÈLDF KFE
OPEVDIÏ[BTLMFOÓ PUWÓSBWÏEWPVLǲÓEMÏPLOP 
ǏUZǲUBCVMLPWÏ ̓TWJTMÈLMBQBǏLBOBWOǔKÝÓTUSBOǔQSBWÏ
IPLǲÓEMBBOBWOJUǲOÓTUSBOǔMFWÏIPLǲÓEMB ̓̓
,PWÈOÓLMJǏLPWâPCSUMÓLWIPSOÓBTQPEOÓǏÈTUJ
MFWÏIPLǲÓEMB LSPVäFLWFTUǲFEV̓[ÈWǔTZ[BEMBCBOÏ
CBNCVMLPWÏ
1PWSDIPWÈÞQSBWBCF[OÈUǔSV ÝFEOPVDÓEǲFWP
1ǲFEQPLMBEOÈTUBWCBWBSOZ

0EǲFWǔOÈUSÈNLPWÈLDF KFEOPEVDIÏ
[BTLMFOÓ ̓PUWÓSBWÏEWPVLǲÓEMÏPLOP 
ǏUZǲUBCVMLPWÏ ̓TWJTMÈLMBQBǏLBOBWOǔKÝÓTUSBOǔ
QSBWÏIPLǲÓEMBBOBWOJUǲOÓTUSBOǔMFWÏIPLǲÓEMB 
,PWÈOÓLMJǏLPWâPCSUMÓLWIPSOÓBTQPEOÓǏÈTUJ
MFWÏIPLǲÓEMB [ÈWǔTZ[BEMBCBOÏCBNCVMLPWÏ
1PWSDIPWÈÞQSBWBCF[OÈUǔSV ÝFEOPVDÓEǲFWP
1ǲFEQPLMBEOÈTUBWCBWBSOZ


Mapy, plány, dobové fotografie, veduty

Na této vedutě je na hvozdu jasně čitelná polovalbová střecha a
Na této vedutě je na hvozdu také jasně čitelná polovalbová střecha a vchod
vchod ze strany od katedrály. Dále jsou zde podlouhlá ležatá okna. a přízemí zde není zobrazeno ael proporcionálně je budova trojpodlažní.
Pravděpodobně je ale špatně patrování, chybí jedno podlaží.
Dále jsou zde podlouhlá ležatá okna a dělění fasády.

Budova sýpky zde ozančena jako skladovací objekt

Na této vedutě je sýpka se správným patrováním i
tvarem strřechy, tvar oken však neodpovídá

Otisk stabilního katastru

Půdorys z projektu na dům
sládka, je zde vyznačena
zazdívka severního okna
přízemí

Pohled na jižní průčelí sýpky, pravděpodobně z projektu na výstavbu domu sládka (vlevo)

Fotografie z roku 1971, u
zadní brány je u země patrné
barokní okénko, které bylo
později zazděno a je popsáno výše. Dále je zde patrné
klasicistní okno, jehož hrana
špalety z opracovaného kamene je popsána výše.

Indikační skica s dokresleným pivovarem

Dobová fotografie, pohledy na
východní fasádu sýpky

Letecká fotografie z doby před zbouráním většiny budovy hvozdu kvůli
narovnání komunikace ulice Vítězné.

