
Konstrukční systém nově navrhovaného 

objektu je  založen na principu kombinace 

nosných stěn a sloupů. Celý je zhotoven z 

železobetonu a je doplněn nenosnými vy-

zdívanými konstrukcemi. Konstrukční výška 

podlaží je zvolena s ohledem na funkci. Vyš-

ší 1.NP má  výšku 4,2m, ostatní podlaží 3,3 

m. Objekt má celkem 5 nadzemních podlaží. 

Střecha je valbová, s moderním dřevěným 

krovem. 

Fasáda je navržena z prefabrikovaných beto-

nových panelů (HPC). Část panelů je struk-

turovaná. K nosné konstrukci jsou kotveny 

systémovými kotvami. Pro získání požado-

vané plasticity fasády jsou panely od nosné 

konstrukce odsazené - fasáda je provětráva-

ná. Probarvené betonové panely jsou dopl-

něny světlými dřevohliníkovýmii rámy oken, 

skleněnými prvky a antracitovými detaily. Na 

střechu jsou použity plechové šablony světlé 

barvy. 

Fasáda má pravidelný rastr, tolik typický pro 

okolní zástavbu. Charakteristickým prvkem 

jsou šikmé okenní výplně, které spolu se 

strukturovanými částmi fasády dávají budově 

elegantní výraz a lehce směřují výhledy smě-

rem k dění v okolí. Interiéru dominuje bílá 

omítka, betonové stěrky, dřevěné obklady a 

antracitové doplňky. 

Zrekonstruovaný objekt nemocnice, je omít-

nut světlou omítkou doplněnou o novou pále-

nou střešní krytinu a měděné prvky. 

S01

probarvené betonové fasádní panely tl. 30-

52 mm

kotvící systém

větraná mezera 

minerální izolace tl. 200 mm

ŽB stěna tl. 200 mm

omítka interiér 10 mm

Na místě bývalé vojenské ubytovny, na nároží 

ulic Husova a Fučíkova v Terezíně, stavím nový 

objekt hotelu pro ubytování návštěvníků města.

Reaguji tak na narůstající turismus a současně  

neadekvátní ubytovací služby. Jejich zlepšení 

by městu mělo pomoci přilákat i dlouhodobější 

návštěvníky, ze kterých bude město profitovat a 

dále se rozvíjet. 

Budova hotelu respektuje okolní objekty a nemá 

ambice příliš vyčnívat z klasicistní zástavby. 

Hmotově se přibližuje sousedním budovám a je 

orientována do ulice Fučíkova, i do ulice Husova. 

Do této ulice je v parteru navržena restaurace, 

která je v kontaktu s hlavním směrem pohybu 

mezi náměstím a Malou pevností. 

Do ulice Fučíkova je hotel orientován na objekt 

bývalé vojenské nemocnice. Ve svém návrhu 

přestavuji severní křídlo tohoto komplexu na 

bytové jednotky. Zásahy do architektury tohoto 

objektu minimalizuji a ponechávám jej v původ-

ním stavu, pouze se změnami dispozic vnitřních 

příček. 

Oba objekty se v rámci Terezína nachází na vel-

mi prominentním místě. To ještě podporuji zbou-

ráním vysoké zdi která nyní nemocnici ohraničuje 

a tím zpřístupňuji vnitřní dvůr areálu nemocnice. 

Obě budovy se dostávají nejen do vzájemného 

kontaktu, ale vzniká zde i příjemný pobytový pro-

stor s vazbami na náměstí a přiléhající parky. 
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Návrh se koncepčně zabývá i řešením veřejných pro-

stranství bezprostředně přiléhajících k objektům. Cen-

trální náměstí (A) revitalizuji, doplňuji ho o další prvky 

zeleně a posiluji centrální osu náměstí výrazným vodním 

prvkem. Součástí by mělo být i parkování, které podpoří 

budoucí rozvoj obchodů a služeb. Přilehlé Jiráskovy sady 

(D) jsou pobytovým parkem a rozptylovou plochou pro 

jednu z nejnavštěvovanějších památek - Muzeum ghetta 

(I). Přes sady nově navrhuji diagonální osu směřující ven 

z Hlavní pevnosti bývalou vodní bránou (B). Tento vstup 

je důležitý pro pohyb mezi Hlavní a Malou pevností. V 

sousedním parku (E) navrhuji nové cesty a přístupy k 

památníkům  a navazuji jimy na řešené objekty. 

Objekt hotelu (C) má hlavní vstup z Fučíkovy ulice. Vstup 

do restaurace je z ulice Husova a zadní vstup ze dvora, 

kde je možnost parkování pro hosty.  Z tohoto prostoru 

funguje také zásobování a servis hotelu. Fučíkovu ulici 

nově navrhuji jako pěší zónu pro lepší pohyb mezi ná-

městím a otevřeným areálem bývalé nemocnice. Areál je 

oddělený pásem nízkých zatravněných valů s vegetací a 

několika průchody. Vstup do severního křídla (F) bývalé 

nemocnice, kde navrhuji bytové jednotky je z vnitroblo-

ku areálu. V jednopodlažní přístavbě navrhuji drobnou 

občanskou vybavenost - půjčovnu kol.  Směrem od ná-

městí plynuje přechází veřejné prostory přes alej kolem 

kostela, a dále přes ulici Fučíkova skrze valy až do polo-

soukromých prostorů před hlavním křídlem areálu. 
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MALÁ PEVNOST

16 m4

60 m15 20 m5

atrium

S01

+/- 0,000

+4,200 

+7,525

+10,850

+14,750

pohled na oba objekty od parku

interiér restaurace

situace 1:1500 situace 1:500 celkový pohled

1 městský úřad
2 pošta + policie ČR
3 kostel Vzkříšení Páně
4 domov se zvláštním režimem
5 domov seniorů
6 ZŠ 
7 MŠ
8 sportcentrum Marcus
9 sokolovna
10 areál pivovaru
11 jízdárna
12 Vysoká škola aplikované psychologie
13 Muzeum ghetta
14 Muzeum Terezín - Retranchement 5
15 Strážnice u Litoměřické brány
16 torzo železniční vlečky
17 Židovská modlitebna
18 bývalá Magdeburská kasárna
19 Muzeum La Grace + Muzeum Nostalgie
20 Kolumbárium
21 Ústřední márnice ghetta
22 Automuzeum
23 Malá pevnost
24 Krematorium
25 Pietní místo u Ohře
26 vodárenská věž
27 Golf Kotlina Terezín

A náměstí ČSA
B Park terezínských dětí
C Smetanovy sady
D Jiráskovy sady
E Park u ulice Pražská
F Hřiště
G Hálkovy sady
H Památník sovětských vojáků
I městský hřbitov
J židovský hřbitov
K  Národní hřbitov

200 m50
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pohled východní

řez A

pohled severní pohled západní pohled jižní řez B

pohled z Husovy ulice 

interiér obývací části bytu 2+kk

interiér hotelového pokoje

Hotel má ubytovací kapacitu 60 lůžek. Obsa-

huje několik typů pokojů odpovídajících sou-

časným trendům a požadavkům. Součástí je 

restaurace o kapacitě cca 60 míst, technické 

zázemí, prostory pro zaměstnance, konferenč-

ní místnost a malé prostory fitness a wellness.

 

V severním křídle bývalé nemocnice navrhuji  

ve třech nadzemnícho podlaží celkem 18 byto-

vých jednotek o velikostech 1+kk (28,6 m2) až 

3+kk (78,8 m2).  V přízemí se nachází technická 

místnost a kolárna. 

V jednopodlažní přístavbě k severnímu křídlu 

bývalé nemocnice navrhuji drobnou provozov-

nu. Vhodná je zde-  v návaznosti na hotel- na-

příklad půjčovna/prodejna kol, která podpoří 

pohyb mezi jednotlivými turistickými atrakcemi 

v Terezíně. 

8 m2

16 m4

vstup

H O T E L  /  2 . N P

I N VA L I D O V N A  /  1 . N P

I N VA L I D O V N A /  2 . - 3 . N P

H O T E L  /  3 . - 4 . N P

H O T E L  /  5 . N P

01 chodba
02 CHÚC
03 lounge
04 pokoj
05 evakuační výtah
06 příslušentství patra

01 hlavní chodba
02 schodiště
03 kolárna
04 technická místnost
05 byt 1+kk
06 byt 2+kk
07 půjčovna / prodejna kol

01 hlavní chodba
02 schodiště
03 byt 3+kk
04 byt 2+kk
05 byt 1+kk

01 chodba
02 CHÚC
03 pokoj
04 evakuační výtah
05 příslušenství patra

01 chodba
02 CHÚC
03 fitness
04 terasa
05 šatna
06 WC
07 welness
08 evakuační výtah
09 sklad
10 příslušenství patra
11 technická místnost (VZT, chlazení)
12 technická místnost (VZT)
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01 zádveří
02 recepce
03 konferenční místnost
04 technická místnost (zdroj tepla, rozvodna)
05 chodba
06 evakuační výtah
07 kancelář
08 denní místnost zaměstnanců
09 zázemí zaměstnanců
10 CHÚC
11 sklad
12 WC ženy
13 WC invalidé
14 úklidová místnost
15 WC muži
16 restaurace
17 kuchyň
18 sklad suchých potravin
19 chladící místnost
20 odpad
21 sklad nápojů
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