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PR VODNÍ ZPRÁVA A ORIENTA NÍ SHP

1 Identifika ní údaje stavby

Název
Transformace obchodního domu Dyje a novostavba Muzea Masarykova nám stí

Místo obchodního domu Dyje
ulice: Obroková 93
parcelní íslo: 22/1
obec: Znojmo
katastrální území: Znojmo m sto
kraj: Jihomoravský

2 Teoretická ást

Úrodná krajina na hran údolí Dyje a Gránice dala vzniknout bohaté pokladnici historie od dob
osídlení eských zemí. Po dlouhá staletí zde lidé uplat ovali stavitelský um a m nící se

estetické cít ní daných slohových období. Navrstvili zde unikátní strukturu m stské civilizace, zrcadlo
kultur nádherné a k ehké. Dávno je pry sláva a bohatství velkého královského m sta, my je
m v jeho katedrálách, ulicích i zákoutích stále spat it.

Výjime n harmonický celek st edov kého d m sta ur uje mnoho díl ích vztah . Prostorová logika
historického jádra svázaná prstencem hradeb dává lidem v d t, kde jsou a kam mají jít. Prostranství
vznikla tam, kde tepal obchod, kudy lidé li, kde se k nim se upnuly m stské dominanty.
Dominanty vznikaly jako symboly symboly Boha, vrchnosti a vzd lanosti, k nim m lov k

s jejich pomocí se orientovat, z jejich v m pohlédnout na m sto dole, jejich siluetu
poznáme na míle daleko. D roli v této spleti hrají proporce m ené krokem a zrakem
lov ka. T m lidé porozumí, tam jsou v bezpe í; kde lov k zapomn l na svoje t lo, tam se ztratí.

Stabilní strukturu v pr b hu d jin r zné události. Více i mén rozsáhlé zm ny byly vyvolány
a ni ivými válkami, rostoucím bohatstvím m an a nebo p irozeným vývojem pot eb

jeho obyvatel. P esto nesou st ny m sta atmosféru, rytmus okap podél klikatých ar ulic, sv tla
odraz okenních tabulek na stinných zdech, sgrafito pod vrstvou Dlouhodob platné stavební
ády nedovolily pop ít minulost a prost edí obohatily o hodnoty. Meze byly dány. dodnes m sto

dokázalo zachovat svoji jedine nou tvá .

Po zásahu bomb byly s revolu ní zaslepeností domy u paty hlavní znojemské dominanty. Zmizela
dlouho se vyvíjející kvalitní struktura severní strany Masarykova, d íve Dolního nám stí. Po léta zelo
prázdné místo v srdci m sta, bylo rozhodnuto o jeho osudu. Nám stí bylo znovu uzav eno,
vygradovalo v podélnou tribunu, radni ní v Zvu né jméno autora p isp lo k
kroku zadání a rozbilo zrcadlo d jin. Vznikla stavba bez významu, který by lov ku obhájil
dimenze, na míst nemají d vodu. Stavba p dorysný otisk dob p nevst ícná
k mezím, které si toto místo. Nám stí ztratilo kouzlo harmonie.

Jakou hodnotu má objekt odsuzovaný ve ejností, i tou odbornou?
Padne snaha omezovat jeho negativní p sobení pouhými úpravami na úrodnou p du?

Je správné zde ponechat stavbu ekonomických a ideologických zájm na úkor hodnot, ji obklopují?
Jaký má smysl um le organismus, který
Jak se pod tlakem doby zachovat v prost edí tolik vzácném a abychom znovu neud lali
chybu?

P istoupím tedy k problému p ísn , ale s pokorou, , ale s v domím rizika, nez stanu v letargii a
popustím uzdu fantazii.

3 Historické souvislosti

3.1 Historie nám stí a stavební vývoj

z ejm v dob formování Dolního (dnes Masarykova) nám stí v dobách st edov kého hrazeného
m sta vznikl v míst horní ásti nám stí drobný kostel sv. Jana K titele. První zmínka o jeho
existenci je v listin Urbana IV. z roku 1261. V letech 1604 1634 kostel po svém
odsv cení jako kupecký d m a celnice, poté ho Ferdinand II. nechal vrátit op t církvi, tentokrát
jezuitskému ádu. Po roce 1773, kdy byla jezuitská kolej byla kaple sv ena do rukou fary u sv.

V roce 1786 byl kostel a prodán obci, která v n m z ídila obecní obilí. Po roce
1852 byl kostel p estav n na trojpatrový d m m ana Antona Jungnickla.

do 2. sv tové války se od radnice formoval p vodní blok budov. Podle dochovaných popis ,
ikonografie a fotografií z p elomu 19. a 20. století se jednalo o cenné gotické a renesan ní m anské
paláce, které tvo ily spolu s budovou radnice jeden celek. V posledních dnech 2. sv tové války postihlo
m sto Znojmo bombardování ruských letoun . Bomba na radni ní v se odrazila od její zdi a
poni ila budovu radnice s navazujícím domovním blokem i solitérní d m uzavírající nám stí.

Po odsunu N mc z p n meckého m sta nastala komplikovaná situace, kterou m
initelé po svém. S vidinou vybudování nové eské radnice v ele jednoho z nejvýznamn nám stí

Znojma nechali prázdný blok historických dom zcela odstranit a to i p esto, podle odborník i
dobových fotografií nebyly takového rozsahu, aby se muselo p istoupit k takto radikálnímu kroku.

politická i spole enská nálada a p evrácení hodnot podpo ily zkázu a m sto bez povolení a
unáhlen jednalo v duchu revolu ní doby. Blok s ástí radnice mezi ulicemi Obroková a Zelená ská spolu
se solitérním nájemním domem odd leným od bloku ulicí Elsingerovou zmizely. Nám stí z stalo bez
charakteristické tvá e své severní strany, nep irozen se k nov upravenému
pr elí radnice. Plánována výstavba nové radnice skon ila u n kolika architektonických návrh
monumentálních tendencí v historizujícím i moderním pojetí, nakonec se od stavby ale úpln opustilo a
nám stí bylo ponecháno ve zv podob . Na volném prostranství fungovala v letech 1946 1971
provizorní parková úprava. Cenný pozemek uprost ed m sta se nedo kal svého napln ní dlouhých 30 let.

V roce 1961 za al podnik Drobné Jihlava hledat vhodný pozemek pro stavbu nového obchodního
domu, po p islíbení pozemku na nám stí pod radnicí roku 1967 sestavil investi ní zám r a záhy byla u
Svazu architekt SSR Státním projektovým ústavem pro obnovu a rekonstrukci památkových m st a
objekt zadána anonymní architektonická sout V roce 1968 vybrala komise ze 6 sout návrh
vít zný od architekta a národního um lce Bohuslava Fuchse a jeho syna Kamila Fuchse. Po vydání
územního rozhodnutí za ala v únoru 1970 výstavba obchodního domu, který byl slavnostn otev en 25.
února 1975. Jeho kone né kapacity oproti p vodnímu investi nímu zám ru prudce nabyly. Po otev ení



disponoval obchodní d m prodejní plochou 1 613 m2, plochou 4 333 m2 a né
20 mil. K .

Po revoluci v 1994 Drobné Jihlava, obchodní d m do
do ního procesu a zahájena ada o jeho

jeho p nového v duchu p ed obchodním domem nebo
úplné zbo ení a návrh nového V obchodním dom díl í vn i

v sou probíhají ve dvou horních obchodního domu se
a obchod .

3.2. Archiválie

Podoba a p poloha dnes Jana K a m dom mezi
ulicemi a Zelená se nám dochovala jen v

Z dochované a plán m m polohu a n prom
v pr b hu n Na z 16. 18. je podoba

s hodinami, po odsv cení v roce 1790 snesena. Na plánu
z období 1728 je podoba domovního s radnicí. I. mapování

z 1764 1768 a 1780 1783 polohu a
domovních , v plán m Znojma z 1815 od Thomase Weebera je p jasn
s jasnou jeho pr elí do ulice Císa a ní z 19. uvádí
vícemén p esnou polohu a zaznamenává p na d m s obchodním

v reambulované ní z 1875. Demoli ní plán (v dob obecního
nalezen. dom v roce 1946 je

demoli ní nebo archiválie popis a .
pravd podobn v rámci bourání budov. Ve archivu Znojmo jsou

neúplné spisové a plánové pro .or. 16 ( .p. 20 ( .p. a 22 ( .p.
zobrazují díl í z 1852 1934. Zcela domu . or. 18

( .p. pr m Znojma v roce 1975, obchodní
d m

4 Orienta ní SHP

4.1 Charakteristika obchodního domu Dyje

Obchodní d m v ele nám jednoho z a
ve m Znojma. Jeho i vzhled do edí velmi na
zm I p se obchodního domu v p
dimenzemi a nívá dodnes. Jedná se o s rovnou echou a jedním
podzemním na r úrovních. V podzemí obchodní d m i p vodní

odd luje od m podzemních chodeb podzemní
pravd podobn b hem nebo jejich poloha z

zaznamenána ve plánech podzemních chodeb. První dv nadzemní z v pro
prodejní r obchod , p vodní prodejní je v dob rozd len p í na
n dv nadzemní p vodn ur ená pro se dnes pro

obchody. Zadní p v p ízemí je rampa
p v zam obchod a

do ze do do ích obchodního
Pr zde a í í a ení pod obchodního
Do a ený východ pod v

kompozi ním rem ní radni ní v
do a jako do jeho

pro v barokním
a radni ní v p i z

4.2 Záchranný archeologický pr zkum

P ed proveden a a
pr na prvk pop . na
a zam ení podzemních zde Na jeho a

ní e. obnova a
jejich a nových . P i pr z na
nep podzemních zde z po d ív p i p

o jejich

4.3 Inventarizace hodnotných stávajících prvk obchodního domu Dyje

Pro obchodní d m je v jedno
a jak na úrovní

ez m je v p vodní ve . 15 ez V horní je
v na hv prvkem ed.

V zadní obchodního radnice je p ízemní
P vodní její

Krom v pro obchodní d m z ejm vyrobena ada oken a dve nap .
na k a rozm r . v roce

2011 vym n ny za SCHÜCO v i. V archivech ani
v ani z výrobk vybo z

Ve . 15 ez p vodní je odkaz na
D jejich

ani p vodní vybavení obchodního m p
jako obchodních dom .

a za ízení vyrobeny a nemají

4.4 Zmapování rozdíl mezi návrhem obchodního domu Dyje a jeho realizací

í ho jako jeho cího
v Brn kde p i azen



Opat ila. Podle slov pana Opat ila z stal provád cí projekt v rný p vodnímu návrhu. V pr b hu
projektových prací Státní projektový ústav obchodu n kolikrát konzultoval s autory sout návrhu.

V p vodní dokumentaci obchodního domu není vy zast válcové ové v Ve
skute nosti bylo realizováno betonovou deskou s osmi st sv tlíky. Tyto sv tlíky byly osazeny také
na plochých st echách obchodního domu uprost ed pole mezi nosné konstrukce stropu. S tím
související projektu a realizace se nachází také v horní ásti válcové v kde jsou navíc
realizovány t i okenní otvory orientované na které p ivádí sv tlo do horní ásti v

V rámci úprav v roce 2011 byly krom vým ny výplní otvor zaslepeny st sv tlíky
krom t které byly nahrazeny novými. V pat e byla ást prostoru adaptována pro provoz kavárny
s p ístupem na velkou terasu otev enou do nám stí. Zárove bylo upraveno zábradlí p vodní
betonové bylo vybouráno a bylo nahrazeno sklen nými panely v kovové konstrukci.
Uvnit obchodního domu byl v blízkosti válcového postaven nový osobní výtah pro zákazníky a
kv li zm n systému prodeje byla velká prodejní plocha rozd lena p idáním vnit ních p í ek mezi
jednotlivé obchody.

4.5 Prozkoumání a dokumentace památkového ízení výstavby obchodního domu Dyje z dobových
archiválií

Archiválie provázející pr b h památkové ízení a celou výstavbu obchodního domu jsou dostupné na
M stském ú ad Znojmo v archivu Odboru v archivu Odboru památkové pé ve
Státním okresním archivu a také v archivu Národního památkového ústavu v Brn .

V roce 1961 za al podnik Drobné Jihlava hledat vhodný pozemek pro stavbu nového obchodního
domu. V roce 1965 nabídl M stský národní výbor podniku budovu staré radnice k v roce 1967

nabídku zm nil na pozemek na nám stí pod starou radnicí.

V roce 1966 byl vydán asana ní plán m sta Znojma. Proluka na nám stí je zde i
budovou uzavírající horní nám stí u radnice a úzkým p ízemním ramenem v západní ásti

pozemku vytvá ejícím prostor atria s vodní plochou nebo sochou.

V roce 1967 sestavil podnik Drobné Jihlava investi ní zám r. Tehdy obsahoval prodejní plochu o
vým e 400 m2 a skladové prostory také o 400 m2. P edpokládané náklady na stavbu m ly být 3

mil. K zárove bylo doporu eno zam ení výstavby k celkovému charakteru místa.

roku zadal Státní projektový ústav pro obnovu a rekonstrukci památkových m st a objekt
anonymní architektonickou sout u Svazu architekt SSR. Stanovisko Krajského st ediska státní
památkové pé e a ochrany p írody v Brn zd raz uje v podmínkách pro výstavbu zásahu do
MPR. Tyto podmínky nebyly podle vedoucího odboru brn nské památkové pé e v pr b hu sout

vít zný návrh z objemových a prostorových daného prost edí
a závazné stanovisko Státního ústavu památkové pé e a ochrany p írody. P ipomínky
památkového ú adu nebyly brány v potaz a investor pro ízení kladné vyjád ení
Krajského st ediska památkové pé e platící pouze pro objemovou studii. Památkový ú ad byl p izván
dodate n na výzvu Krajského národního výboru v Brn k jednání ve fázi rozestav né kdy
toho nemohl mnoho ovlivnit.

Architektonickou sout následovala série lánk týkajících se vít zného návrhu ná v regionálním
týdeníku Znojemsko. Kritické dopisy Znojemských ob an i odborník st ídaly lánky s kladným
hodnocením a obhajobou architekt . Auto i návrhu za sv j projekt první cenu v kategorii
Projekty v rámci P ehlídky architektonických prací 1968 9.

K vydání územního rozhodnutí pro stavbu budovy 19. ledna 1970 s od vodn ním, návrh budoucí
podoby obchodního domu investor projednal se zainteresovanými a proti zám ru nebylo
podáno podstatných námitek.

Ve zpráv k problematice stavby obchodního domu z 1. b ezna 1970 bylo upozorn no na skute nost,
p i výkopových pracích k rozsáhlému historických podzemních prostor. z ásti

turistickou trasu, která si poté nezbytnou úpravu.

1. února 1971 byla zahájena stavba obchodního domu. K MPR Znojmo, zahrnující i Masarykovo
nám stí, jen n kolik m síc po zahájení stavebních prací na obchodním dom výnosem ministra
kultury SR, který nabyl ú innosti 9. kv tna 1971. Ve vztahu k novodobým zásah m do obvodu rezervace
stanoví, daný historický a výtvarný charakter rezervace a musí být hodnotným
výrazem soudobé architektonické

5 Návrh

5.1 vztahy

Stavba se nachází v horní ásti Masarykova nám stí (d íve Dolního nám stí i nám stí Míru) ve
Znojm . Pozemek obklopuje z východu hlavní nákupní t ída historického jádra ulice Obroková, ze které
jsou p ístupné také budovy radnice. Na západ vede ulice Zelená ská, na severu ulice nov pojmenovaná
jako Za radnicí (dnes zde existuje bezejmenný pr chod mezi obchodním domem a radnicí). V prostoru

Masarykova nám stí je Muzeum Masarykova nám stí ve stop zástavby nájemního
domu z poloviny 19. století a d ív kostela sv. Jana K titele. Muzeum má obsahovat expozici o
osudech tohoto místa, které jsou d sou ástí d jin celého m sta, a tím it pov domí o této
historii mezi místními i vníky. Solitérní hmota muzea vrací na seznam m stských ulic uli ku
Elsingerova propojující významné spojení ulice Záme nické sm rem od bývalé Prost ední m stské brány
s ulicí Velkou sm ující k chrámu sv.

Navrhovaná stavba je roz len na na samostatný objekt muzea a blok dom transformovaného
obchodního domu. Namísto velké hmoty obchodního domu je stávající stavba p em n na v p t
samostatn fungujících dom . Tyto domy spolu samoz ejm stavebn souvisí, skrývají spole nou
konstrukci skeletu, je individuáln . R zným nástaveb a p ístaveb vniká
domovní blok sledující úrove terénu a také úrove íms okolní zástavby. V ásti domovního
bloku, která skrývá ovou v je zachována funkce obchodního domu.

5.2

bytový d m má vlastní adresu, je p ístupný samostatným vstupem z ulice. V p ízemí, p ípadn ve
podzemních prostorách, je umíst no spole né zázemí (místnost pro kola a ko árky,

technická místnost, prostor na nádoby s odpadem a místnost prostor pro byt a



vstup do dvora. Zbývající ásti p ízemí jsou pro obchody s vlastním zázemím p ístupné z ulice
nebo drobná stravovací za ízení. Vertikální komunikace po schodech jsou dopln ny v dom
bezbariérovým výtahem. Z chodeb v patrech se vstupuje jednotlivých byt . Podkroví je jako

prostor byt nebo pro kancelá e.

St ední ást bloku s obchodním domem obsahuje v p ízemí ve ejnou propojující ulici Obrokovou a
Zelená skou. Bezbariérový p ístup je z ulice Zelená ské. se schody jako variabilní prostor, kde
se mohou konat spole enské akce. Pro tyto p je propojena s komer ním
prostorem s hygienickým a provozním zázemím. Z je p ístupné p vodní vedoucí do
podzemí s vinárnou a napojením na systém podzemních chodeb. V horních obchodní ásti jsou
otev ené prodejní plochy s zázemím kolem ové v Dv patra prodejních ploch
mohou fungovat samostatn i spole n , v p ípad pot eby mohou být opat eny samostatným vstupem
ze . V podkroví funguje provoz kavárny s venkovním atriem a administrativní zázemí
obchodního domu.

Objekt muzea obsahuje v parteru kavárnu s posezení na zahrádce na nám stí. Hlavní vstup
z nám stí je dopln n vstupem z ulice Obrokové. P i vstupu je umíst n pokladní pult, za ním vníci
sestoupí po do ve sklepení. Dva stávající prostory sklepení jsou propojeny novou
podzemní chodbou. Výstavní prostor spojuje od suterénu po st echu. Vertikální
komunikace je umíst na v rohu objektu a únikovým východem ústí do ulice Elsingerova. V suterénu se
krom výstavní plochy nachází bezbariérové hygienické zázemí, sklad venkovního nábytku a místnost

Druhé patro obsahuje dále kulturní sál s kapacitou 50 lidí s p edsálím a hygienickým zázemím
vník , t etí patro zázemí zam stnanc a kancelá e vedení muzea, ve tvrtém najdeme archiv se

studovnou, technickou místnost a depozitá e p ístupné p ímo z výstavního prostoru. ást parteru u ústí
ulice Zelená ská je v nována hygienickému zázemí pro trhovce na nám stí.

5.3 Kapacity a objemy

obestav ný prostor 27 660,5 m3

+ 3 281,6 m3 pro parkovací systém v PP
+ p vodních 1 891,8 m3 v PP
celkem 32 833,9 m3 (bez pilot)

zastav ná plocha p vodní 1 384,9 m2

zastav ná plocha transformace 1 370,0 m2

zastav ná plocha muzea 255,2 m2

zastav ná plocha navrhovaná celkem 1 625,2 m2

celková hrubá plocha 6 237,5 m2

bydlení 2 873,6 m2

18 byt (10 < 100 m2, 8 > 100 m2)
muzeum 1 055,0 m2

ve ejná 271,5 m2

pronajímatelné plochy 1 654,3 m2

ostatní plochy 383,1 m2

parkovací systém 538,6 m2

50 stání (z toho 26 stání pro rezidenty)
+ 2 venkovní stání vyhrazené pro invalidy

6 Architektonické

Transformace obchodního domu je navrhována po etapách. V první fázi je postaven nový objekt muzea,
který uzav e severní stranu Masarykova nám stí. Jako m stská instituce spole enského významu
vtiskne nám stí novou tvá , obchodní d m Dyje z stane zastín n v pozadí. Novostavba muzea m po
archeologickém pr zkumu dva existující sklepy, které zde z staly po d ív zástavb ukryty pod
povrchem nám stí. Objekt muzea roste do d ív nájemního domu, jeho severní st na
navazuje na uli ní áry ulic Záme nická a Velká ostatní t i st ny sledují p dorys p vodního
domu. Výstavní prostor prostupuje celou objektu ze suterénu do horního pr hledy, ve
st pr hled pokra uje velkým st oknem orientovaným k radni ní v Výstavní prostor
v severní ásti objektu je odd len od ostatních kulturních, administrativních a provozních ástí muzea

nosnou st nou, její poloha p ipomíná st nu d ív kostela sv. Jana K titele a také
p vodní hranu st edov kého nám stí. P prostor kavárny v parteru rovn p ipomíná dávnou
kapli sv. Jana K titele.

V fázích návrhu je p em na obchodního domu. Objemov zahrnuje tato p em na celý
rozsah obchodního domu Dyje, v p ízemní ásti u radnice navíc vyroste do okolní zástavby a

plochá st echa obchodního domu bude skryta pod nástavbou horních pater a sedlových st ech. Velká
hmota ové v obchodního domu bude redukována. V podzemí budou stávající
sklepní prostory pro provoz vinárny. Podzemní místnosti budou op t napojeny na sí podzemních chodeb
propojujících sklepy m stských dom . V míst , kde stavba systém podzemních chodeb, bude
vyhlouben nový podzemní prostor pro automatický parkovací systém. Jednotlivé fáze jsou popsány
v následující kapitole Konstruk ní

Transformovaná stavba je roz len na na 6 trakt v rastru osového systému stávajícího nosného skeletu.
Kv li rozdílu terénu, který iní v celé délce obchodního domu asi 4 metry, jsou tyto trakty

s r znou ímsy i h ebene st echy. Zárove reagují na okolní zástavbu. trakt
obsahuje samostatn fungující d m. 2 trakty tvo í spole n jeden nepodsklepený bytový d m
s koktejlovým barem a obchodem v parteru. Navazující trakt obsahuje bytový d m. Uvnit se oba
bytové domy obrací do spole ného dvora s jednoduchou zahradní úpravou. Prost ední trakt si zachovává
funkci obchodního domu s ve ejnou zárove v interiéru odhaluje jeho p vodní konstrukci.
P vodní hv zdicová konstrukce se st edním válcovým prvkem, je nahrazena navázáním nového
do st patra obchodního domu. Zde je st kavárna s venkovním atriem a kancelá obchodního
domu. tvrtý a pátý trakt obsahují op t bytové domy s vnit ním dvorem. V dom sousedícím
s obchodním traktem je umíst n vjezd do výtahu podzemního parkovacího systému. V parteru se nachází
dva obchody a vinárna s p ístupem do p vodního sklepení a dv ma otvory do systému podzemních
chodeb.

Na úrovni parteru se n které provozy proplétají kv li komplikované situaci obchodního domu Dyje.
Dohromady tvo í 5 dom srostlici se dv ma dvory a st atriem. Její fasády jsou prolamovány
v návaznosti na len ní trakt obchodního domu Dyje. Do ulic vystupují jednoduché arký e bytových
dom . Okna obytných místností se obrací do ulic. ímsa poskakuje z jedné st echy na druhou a rozehrává
rytmus uli ní hrany. Na míst p em n ného obchodního domu Dyje stojí kompaktní blok. V uli ním
parteru jednotlivých dom st ny ustupují a vytvá í záv t í vchod do bytových dom nebo stinné loubí
pro posezení a odpo inek.



7 Konstruk ní

Druhou etapou návrhu za íná vlastní transformace obchodního domu Dyje. Po ukon ení
provozu v obchodním dom je odstrojen nosný skelet domu. Jedná se o nenosných
prvk , výplní, p íst , rozebrání výpl ového zdiva atd. Spolu s nenosnými prvky budou v této fázi
ubourány také p e nívající nosné prvky velké horizontální tribuny.

Ve t etí fázi dochází k odstran ní p ízemní ásti se zásobováním obchodního domu u radnice a
odstran ní navazující a administrativní ásti v celé Nosný skelet obchodního domu
z stává zachován ve t ech zbývajících devítimetrových traktech osového systému. Ze
zbývající konstrukce budou dále jen základové pasy nad p vodním sklepením, základové pasy a
desky u novostavby muzea a podzemní piloty. Holá nosná konstrukce bude dále redukována
se íznutím válcové v tak, aby vhodn ustoupila do rámce navrhované st krajiny. Z prostoru
válcového bude vyjmuta také hv zdicová konstrukce se st edním válcovým prvkem. V místech

dvora, pr zor a bude deska skeletu perforována. Budou také odstran ny
ásti horizontálních konstrukcí mimo objem dom .

Ve tvrté fázi bude vyhloubena jáma v míst bez podzemních chodeb v severozápadním rohu pozemku u
radnice. Do jámy bude automatický parkovací systém s technickými místnostmi, který je v tomto
p ípad vhodný svými minimálními nároky na prostor. Parkovací systém také ást p vodních
podzemních prostor obchodního domu pod válcovou v Do parkovacího systému bude p íjezd z ulice
Zelená ská, kde bude ústí výtahu pro automobily. Zárove zde bude jeden z p ístup pro
systému.

tvrtá etapa za íná roz len ním celé stavby na 6 trakt v rastru osového systému nosného skeletu a
stávajících základových konstrukcí. Tyto trakty budou postupn zapl ovány novou strukturou. Tento r st
bude podle investora/ provést najednou nebo po díl ích ástech (traktech, domech)
s asovými odstupy. Jednotlivé domy budou technicky více i mén náro né díky jejich situování,
návaznostem na konstrukce obchodního domu a r znící se náplni z nich. musí být
individuáln podle stávajících daností a podle stavu zachovávaných konstrukcí. Dva bytové domy u
radnice budou stav ny od základ , p i musí navázat na podzemní piloty, stavba se musí se vyhnout
vzácnému podzemnímu sklepení a vedle n j bude zabudována podzemní Ve st edním traktu
obchodního domu bude konstrukce zachována nejvíce, zvenku bude obalena novým m, ale
v interiéru bude pohledov tém kompletn odhalena a vystavena. Na jeho rovnou st echu bude
nastav no st do úrovn redukované ové v Dva domy v ásti
pozemku u muzea vyrostou mezi zachovanými konstrukcemi. Kv li vedení podzemních chodeb pod nimi
nesmí domy zasáhnout dovolí konstrukce obchodního domu. Domy se musí p izp sobit
úrovním p vodní zástavby, na rovnou st echu p idávají nástavbu sedlové st echy. Poslední trakt pr elí
ulice Elsingerova vznikne p ístavbou, která bude navazovat na p vodní úrovn obchodního
domu krom h ebene sedlové st echy, která usko í o metr

Konstruk ní systém je kombinací st nového a sloupového systému. Na nosné zdivo i
stávající sloupy je monolitický strop, vnit ní st ny ve

fungují jako obrácené pr vlaky usnad ující p ekonání velkých rozpon . Obvodový muzea
a obchodního traktu (st ny i st ) je z kamenného travertinového obkladu. kamenného
obvodového optickou kompaktnost staveb. Obvodový zd ný bytových dom je
omítaný, vybrány jsou zemité odstíny omítek dopl ujících harmonické prost edí m sta. Sedlové st echy
bytových dom pokrývají keramické bobrovky. Toto zast a je dominantní v celé

struktu e MPR. Odvodn ní je klasickými okapovými v p ípad kamenné jsou
ve st pod vn kamennou vrstvou u

8 Technická infrastruktura

jsou na stávající sít procházející v pozemku. Hlavní technické
zázemí je umíst no v ásti podzemního díl í technické místnosti v 1. NP dom a 4. NP
muzea. ní je kotelnou umíst nou v suterénu. d m a
stravovací jsou samostatnými vzduchotechnickými p ípadn klimatiza ními
jednotkami. jsou na ve ejnou kanalizaci a vodovod.

9 Bezbariérové

domu a jednotlivých dom jsou p ístupné.
Pouze technická místnost v suterénu a ást dvou mezonetových nejsou

10 Specifikace úprav

i povrch silnice v ulici Elsingerova na navazujících ulic
úrovn pr elí a jednotlivých vstup i v jednom
míst úrovní chodníku opat ené u vstup do provozních zázemí.

navrhovaných lemován ze stejného materiálu
rozm r kameno ezu. Na st n muzea p i ústí ulice Zelená ská pro provoz

na nám stí. napit stran z ízena dv parkovací stání pro V ulici
na stran pozemku je ponechána ada strom .
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