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prostoru
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les
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GSEducationalVersion

KONVERZE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU HRUBÁ SKÁLA
Objekt bývalého pivovaru se nachází v části obce
Hrubá Skála - Doubravice, v okrese Turnov. Areál
má strategické umístění v údolí pod skalami a
Hruboskalským zámkem. Pozemek, na němž
pivovar stojí, mírně klesá od západu k východu.
Ze západní a severní strany je uzavřen místní
komunikací III. třídy, z východní strany sousedí s
tenisovým kurtem ve vlastnictví obce a ze strany
jižní s lesem a hrází staršího horního
pivovarského rybníka. Areál pivovaru se skládá z
objektu sladovny, dvoulískového hvozdu a zbytků
budovy varny a lednic. Budovy tvořily jednotný
podélný objem, v zadní části s vybíhajícími křídly
zapuštěnými částečně pod terén. V dnešním
areálu se nachází mladší dolní pivovarský rybník.
Mimo areál, ale v těsné blízkosti pozemku, se
nachází druhý, starší horní pivovarský rybník.
Celý areál je v soukromém vlastnictví. Na
pozemku se dnes nachází další, nový menší
objekt, který majitelé pronajímají rekreantům.
Hvozd je nejzachovalejší částí areálu, který příliš
neztratil ze svého původního charakteru a
vzhledu, co se tedy obvodového zdiva týče. V
současné době probíhá oprava jeho fasády,
výměna oken a střešního pláště. Zdivo sladovny
se částečně zachovalo, především díky
druhotnému zastřešení, částečně se zachovaly
také valenné klenby. Budova varny však
zastřešení nemá a proto se zachovaly pouze
zbytky obvodového zdiva. Komín, který stál v
budově varny byl zbourán roku 2012. Vnitřní
dispozice objektu pivovaru se dochovala
minimálně. Pivovar měl také sklepní prostory,
které jsou však z drtivé většiny zasypány. Objekt
s chladícími štoky se nezachoval. Dnes už je
pouze propsána štítová stěna na zbytcích stěny
varny.

Předmětem práce je celková obnova areálu
bývalého pivovaru v Hrubé Skále. Součástí
řešení je přestavba a oprava stávajících
objektů s ohledem na jejich hodnoty, tak aby
umožňovaly nové funkční využití. Stávající
objekty doplňují objekty nové. Cílem je také
úprava celého okolí areálu včetně bývalého
pivovarského rybníka a ploch stávajícího
tenisového kurtu. Návrh vychazí ze
získaných
poznatků
z
vlastních
inventarizačních prací. Velká pozornost je
věnována citlivému zapojení nových prvků a
objektů do hodnotného prostředí s
podpořením jeho kvalit. Důraz je kladen
především na zachování stavebních a
inventárních hodnot areálu. Celková rozloha
a charakter areálu umožňují a především si
žádají pracovat s většími urbanistickými
změnami. S ohledem k poloze a významu
objektu je k řešení přistupováno co nejvíce
šetrně. Celková koncepce je založena na
zachování hodnotných stávajících prostor a
konstrukcí s doplněním o prostory a objekty
nové. Zachovaný objekt bývalé sladovny s
P
hvozdem je doplněn
o objekty nové, které
jsou situovány v místě torza bývalých
objektů. Tímto umístěním budov je
dosaženo
charakteristického
osového
obestavění dvora a zároveň je budova
reminiscencí na původní hmoty bývalých
staveb.
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komunikace - cesty

Ž železniční stanice

kuchyň

sklad
kuchyně

sklad

vědra

sklad
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ochlazovací
bazének

kamery

-3,200
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ručníky

sklad
kuchyně

kuch.
výtah

hotel

kuch.
výtah
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úklid

výdej
+0,500

-3,200

indikační skica stabilního katastru 1842

snídárna - polopatro
pivovarské restaurace

Komunikace procházející obcí je zároveň hlavní příjezdovou cestou k zámku
Hrubá intravilán
Skála. Tato
v letní sezóně
poměrně
obcecesta je proto především komunikace
- silnice
frekventovanou. Touto komunikací vede zároveň cyklotrasa. Cesta je v
serpentinách v kopci úzká a nepřehledná a stává se tak nebezpečnou. Tato
parkování
zastávka
B autobusová
cestaP je tak místem poměrně častých dopravních
nehod. Možností řešení
těchto střetů by mohlo být vytvoření záchytných parkovacích ploch pro turisty
mířící nahoru k zámku a do skal. Ti by potom parkovali pod zámkem u
pivovaru a využívali přístupu po turistických cestách . Tyto cesty dnes
částečně pozbyly významu, protože drtivá většina jede až nahoru k zámku.
Tímto řešením by se tak mohly opět stát užívanými.

kancelář

zásobovací
dvůr

odpad

S

S

S

zásobovací
výtah

+0,500

analýza doprava

PŮDORYS 3. NP M 1:200
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recepce
+0,500

+0,500

+3,800
dvoulůžkový
pokoj

zápultí baru

rodinné
apartmá

balkon

kresba J. Richtera podle F. A. Hebera

S
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silnice
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polopatro vstupní haly

spilka

analýza schwarzplan

třílůžkový
pokoj
wellness bar
±0,000

šatna ženy

vstupní hala
+0,500

odvod znečištěného vzduchu

aroma
pára

hala
ochlazovací
bazének
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dno
bazénu

úpravna vody
pro bazény

tichá odpočívárna

parní
komora

led

šatna muži
masáž
nohou

výtah wellness

úklid

privátní odpočívárny

zážitková
sprcha

pivní lázně
hlavní trasy vzt
vedeno pod stropem

vzt

finská
sauna

GSEducationalVersion

odpočívárna

zadní vstup
hotelu
+3,800

parní
komora

+3,800
výtah wellness

dvoulůžkový pokoj

+7,300
výtah wellness

analýza funkce

dvoulůžkový pokoj

dvoulůžkový pokoj

úklid

V obci se nachází několik soukromých objektů s ubytováním. Vedle zámku je
řešenýhotel
objekt Štekl a hotelobchod
sport zámku. V obci sespráva
potom
je i částečně v samotném
dále
nachází obchod se smíšeným zbožím, ZŠ a MŠ se sportovním hřištěm,
tenisové
hřiště, obecní úřad,
hasičská zbrojnice azámek
obecní úřad.
parkování
vzdělání
sakrální stavby

sklad,
úklid

hasičská zbrojnice

nádražní stavby

sklad nábytku

sauna

jednolůžkový
pokoj

vyhřívaná
lavice

dvoulůžkový pokoj
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jednolůžkový
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Nobackovy návrhy hvozdu z roku 1870.
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chmel
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bar
šatna
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vířivky

salónek
±0,000
výřivé vany

mělký bazén

výstavní
prostor
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+7,800
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foyer
+3,800
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analýza plochy
vstup pronajímatelný
prostor
+3,800

dno bazénu

dno
vířivky

masážní lavice

Charakteristickým znakem je všudypřítomná příroda. Ze severu, jihu a západu
zástavbu ohraničuje les a skály, z východu potom plochy travnaté. Soukromé
pozemky
rodinných domůzalesněné
jsou většinou
Veřejná
zeleň je v rámci
intravilán obce
plochy zahrady.travnaté
plochy
obdělávané plochy
zahrady Řezníčkovy vily.

balkon

víceúčelový sál

vodní plochy

raut
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toposekce S-1952
podium

hlubší bazén

dno bazénu

analýza kompozice
intravilán obce
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fotografie 2009

vodní plochy

Jedná se o tyickou venkovskou zástavbu. Většina objektů je jednopodlažních
volná krajina
zástavba s vyznačením střešní krajiny
se sedlovou
střechou. Novější
objekty jsou maximálně dvoupodlažní, většinou
však jednopdlažní s obytným podkrovím. Mezi větší objekty patří budova
školy, obecní úřad - Řezníčkova vila a především objekt bývalého pivovaru s
bývalou správní budovou naproti. Dominantou je zámek, stojící nad obcí.
Obec se rozprostíra těsně pod skalním masivem. Zástavba je uspořádána
podél komunikace, na kterou domy většinou těsně přiléhají nebo mají menší
předzahrádky. Původní zástavba je vetšinou k silnici otočena okapovou
stranou, objevují se ale i domy s natočením stěnou štítovou.
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