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Anotace 
(česká): 

Projekt se zabývá jednou ze čtyř přestavbových ploch v historickém centru 
města Krnov – náměstím Minoritů. Práce zkoumá jeho postavení v rámci 
města, napojení na dopravu a na Hlavní náměstí, především však potenciální 
využití do budoucna. 
 
Na místě je navržena nová zástavba s převažující funkcí bydlení, kterou 
doplňuje kancelářská část, komerční parter a veřejné parkování. Práce se 
blíže zabývá požadavkům na bydlení v bytovém domě a fenoménem 
vnitrobloku jako prostoru sdíleného mezi obyvateli bloku. 

Anotace (anglická): 

This project focuses on one of four transformation areas in the historical city 
centre of Krnov – the Minorites Square. The thesis looks closer into its 
location, connections to traffic and to Main Square, but mostly its potential 
use in the future. 
 
A new block of buildings is designed providing mostly apartments, with the 
addition of office spaces, commercial ground floor, and public parking. The 
thesis further inspects requirements for living in an apartment building and 
a phenomenon of a city block courtyard as a shared space for inhabitants. 



10



11

I :  Ú V O D
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01
Krnov je nasycen spoustou otázek. Mnoho 
z  nich bylo vyřčeno už před více než 70 lety 
a většina z nich stále není zodpovězena.

Mezi nejnaléhavější otázky k řešení patří roz-
sáhlé opuštěné areály po textilních továrnách 
(z téměř 40 fabrik ve městě je dnes v provozu 
jediná) a “nemísta”, prázdné a téměř nevyuží-
vané veřejné prostory vzniklé po bourání his-
torických objektů koncem 40. let.

Některé z nich se nacházejí přímo v historic-
kém centru. Je to například bývalá textilní to-
várna Karnola, náměstí Minoritů nebo bývalé 
textilní továrny při ul. Soukenická.

02
Ve svém diplomním projektu jsem se rozhodl 
zabývat se náměstím Minoritů. Cílem je pro-
zkoumat možnosti využití území a navrhnout 
jeho revitalizaci. O naléhavosti zadání svědčí 
fakt, že se jedná o místo v bezprostřední blíz-
kosti Hlavního náměstí, které však dnes pů-
sobí spíše jako okrajová část města.

03
Práce je strukturovaná na analytickou a návr-

hovou část. V rámci analytické části se věnuji 
jak celému městu, ať už z hlediska historie, 
demografie, dopravy atd., tak také podrobněji 
území náměstí Minoritů, jeho vývoji a součas-
nému stavu. Analytická část byla zpracována 
ve spolupráci s Denisou Dolanskou a Pavlou 
Kejdanovou.

S Pavlou jsem se podílel také na urbanistic-
kém návrhu nových hmot na náměstí a úpra-
vě veřejných prostor, což předcházelo indivi-
duální práci na architektonické části projektu. 
Urbanismus se vypořádává s  nepravidelnou 
sítí cest i rozdílnými charaktery zástavby čelí-
cí do náměstí.

Architektonický návrh upřesňuje funkční vy-
užití a  rozpracovává dispozice jednotlivých 
domů a celkové koncepční a výtvarné řešení 
projektu.

04
Dle slov městského architekta plánuje měs-
to vypsat na území ideovou architektonickou 
soutěž, podobnou té, která již proběhla na 
Hlavní náměstí. Bylo by tedy přínosné, kdyby 
tato práce mohla posloužit i jako podkladový 
materiál při formulování zadání soutěže.

Ú V O D Z A D Á N Í  –  C Í L E  –  S T R U K T U R A



13

Poloha Krnova v rámci ČR
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K R N O V 

01
Město Krnov leží v  české části Slezska na 
soutoku řeky Opavy s Opavicí, v podhůří Níz-
kého Jeseníku v blízkosti česko-polské hrani-
ci. Město se rozkládá na úpatí Nízkého Jese-
níků, nejvýraznějším je vrch Cvilín, na kterém 
se nachází barokní kostel Panny Marie Sed-
mibolestné a  Povýšení svatého Kříže a  ka-
menná rozhledna. Terén ve městě je převážně 
rovinatý v průměrné nadmořské výšce 316 m 
n. m. Rozloha města: 44,4 km2.

02
Krnov je obec s rozšířenou působností nachá-
zející se v okrese Bruntál v severozápadní čás-
ti Moravskoslezského kraje. Město se skládá 
ze tří katastrálních území – Horní Předměstí, 
Opavské Předměstí a Krásné Loučky.

Město má přibližně 23 tisíc obyvatel, což z něj 
dělá největší město v  Bruntálském okrese. 
Od přelomu tisíciletí počet obyvatel každým 
rokem klesá. Tento úbytek je způsobem jak 
nižší porodností, tak stěhováním obyvatel 
z  Krnova. V  současnosti se ročně z  Krnova 
odstěhuje kolem 200 občanů1. Průměrný věk 
je necelých 47 let. Město patřilo do Sudet a po 
válce bylo uměle dosídleno, v  té době jsem 
přišla i významná řecká menšina.

03
Krnovem prochází silnice I/57 (Ostrava – Opa-
va – Krnov) spojující Polsko a Slovensko a sil-

1 data ČSÚ, www.czso.cz

nice I/45 (Olomouc – Bruntál – Krnov). Aktu-
álně je ve výstavbě městský okruh, který by 
měl ulevit dopravě v centru města. Městskou 
hromadnou dopravu zajišťuje osm autobu-
sových linek. V  současnosti se město sna-
ží budovat a zkvalitňovat síť cyklostezek, jak 
v centru města, tak v rámci ORP s přesahem 
do Polska. Krnovem prochází železniční trať 
č. 310, která propojuje Opavu s  Olomoucí. 
Dále z Krnova vychází trať č. 292, která vede 
přes Jeseníky do Šumperka. Jižně od centra 
se nachází veřejné vnitrostátní letiště Letiště 
Krnov.

04
Krnov je kulturním centrem regionu. Nachází 
se zde několik mateřských, základní a střed-
ních škol. Dále město zajišťuje městskou 
knihovnu, dvě základní umělecké školy, stře-
disko volného času a několik sportovních are-
álu (fotbalový stadion, zimní stadion, městské 
lázně a venkovní koupaliště). Město dále zři-
zuje nemocnici.

Krnovsko má charakter průmyslově-země-
dělské oblasti. V minulosti bylo proslulé tex-
tilním průmyslem, který ovšem po roce 1989 
začal upadat. V centru města po něm zůstalo 
několik opuštěných továrních areálů, které 
čekají na nové využití. V současnosti se bývalé 
průmyslové město snaží o proměnu v město 
zeleně. Tzv. pás zeleně prošel nedávno obno-
vou.

Z Á K L A D N Í  Ú D A J E
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K R N O V S C H W A R Z P L A N
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O R T O F O T O M A P A

[1] Ortofoto mapa
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K R N O V H I S T O R I E

První zmínky o městě Krnov pocházejí z 1. po-
loviny 13. století, je však doloženo, že území 
bylo osídleno už od doby kamenné. Už v 1. ti-
síciletí př. n. l. se zde nacházely tři hradiště. 
Současný Krnov vznikl na křižovatce obchod-
ních cest spojujících hanzovní města Pobaltí 
a Itálii. Již ve 13. století dosáhl na práva měs-
ta. V tomto období byl rovněž na blízkém kopci 
postaven kamenný hrad Cvilín, který se stal 
sídlem opavských knížat.

Kvůli své hraniční poloze na rozmezí Moravy 
a  Slezska bylo Krnovsko často předmětem 
různých konfliktů. Od 16. století knížectví 
střídavě patřilo Habsburkům a pruským Ho-
henzollernům. Za vlády Pruska byly městské 
domy přestavovány na kamenné a  vystavěn 
byl nový zámek. Během 16. a 17 století kní-
žectví přešlo na luteránství a následně s pří-
chodem Liechtenštejnů zažilo rekatolizaci.

Mírem podepsaným v  roce 1742 Rakousko 

přišlo o  velkou část Slezska. Krnov zůstal 
v rakouské monarchii, knížectví však ztratilo 
rozsáhlá území, bylo oslabeno na svém po-
litickém významu a  muselo se hospodářsky 
přeorientovat na Moravu a Rakousko.

Město zažilo ničivý požár roku 1779. Hořet za-
čala střecha minoritského kláštera a dvě další 
místa v blízkém okolí kláštera a postupně se 
oheň rozšířil na většinu města.2 V roce 1793 
se krajský úřad přesunul do Opavy a  rokem 
1849 krnovské knížectví zcela zaniklo a jádro 
panství bylo základem pro nový okres Krnov.

Nový impulz přišel s rozvojem textilního prů-
myslu v 19. století. Vzniklo mnoho továrních 
komplexů, které změnily tvář města, mezi 
první z  nich patřil podnik Aloise Larische. 
V roce 1872 byla do města přivedena železni-
ce. Ve 2. polovině 19. století Krnov zažil prud-

2 BLUCHA, Vladimír. Město mezi dvěma řekami – 
Krnov, 2007

[2] Císařské otisky Krnova z roku 1836
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https://www.facebook.com/pg/krnovzaniklemesto/photos/?tab=album&album_id=1423169541284560

ký nárůst obyvatel. Rozkvět zarazila až hos-
podářská krize počátkem 30. letech, kvůli níž 
více než polovina továren zavřela.3

Již před 2. světovou válkou se němečtí obyva-
telé, kteří v Krnově převažovali, hlásili ke třetí 
říši. Po mnichovské dohodě spadlo Krnovsko 
do oblasti Sudet. Při osvobozování v  květnu 
1945 bylo město Krnov bombardováno a mno-
ho historických budov bylo nenávratně zniče-
no. Stejně jako všude v pohraničí, i zde došlo 
k odsunu německého obyvatelstva a dosídlení 
z jiných částí Československa.

3 Historie města Krnova [online]. www.infokrnov.
cz

V následujících letech utrpěla zástavba v cen-
tru další ránu, když byly zbourány další his-
torické měšťanské domy. Roku 1960 Krnov 
přestal být okresním městem a  připadl pod 
správu Bruntálu, což přidalo na celkové sta-
gnaci.

Po roce 1989 zanikla většina krnovských texti-
lek, zůstala pouze jediná. Z tradičních továren 
pak zůstala také výrobna varhan Rieger-K-
loss. Poslední pohromou byla ničivá povodeň 
v roce 1997, která napáchala škody za téměř 
půl miliardy korun.4

4 Charakteristika města Krnova [online]. www.
krnov.cz

[3] Foto: Pohled z farního kostela na centrum města
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K R N O V V Ý Z N A M N É  S T A V B Y

[4] Radnice se spořitelnou

[6] Poutní kostel na Cvilíně

[8] Střelecký dům

[5] Zámek 

[7] Švédská zeď a kostel sv. Martina

[9] Sokolovna
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[13] Kostel svatého Ducha

[14] Továrna galanterie Pega

[11] Synagoga

[15] Textilní továrna „Karnola“ 

[12] Klášter Minoritů

[10] Flemmichova vila



24

K R N O V D E M O G R A F I E

OBYVATELSTVO
Stejně jako většina měst v Moravskoslezském 
kraji, také Krnov se potýká s úbytkem obyva-
tel, který započal po roce 2001. V posledních 
pěti letech úbytek činí průměrně 183 obyva-
tel, a to jak z důvodu nižší porodnosti, tak zá-
porného migračního salda.5

Důvody stěhování jsou pro lidi s vyšší vzděla-
ností nejčastěji problémy najít práci či nízká 
atraktivita města. Dalším důvodem je dezur-
banizace – lidé s vyššími příjmy upřednostňují 
bydlení v rodinných domech v okolních obcích 
či na předměstí a do Krnova pak dojíždějí za 
prací, na nákupy atd.6

Dle Strategického plánu pro Krnov na rok 
2016-2023 vyplývá, že město hodlá bojo-
vat proti odlivu obyvatel podporou podnikání 
a nové bytové výstavby, a to především na úze-
mí dnešních proluk a brownfieldů.7 Navýšení 
pracovních příležitostí a  nabídka kvalitního 
bydlení v kombinaci s podporou služeb a kul-
turního vyžití by tak mělo zamezit negativním 
migračním trendům.

5 data ČSÚ [online]. https://www.czso.cz
6 Okres Bruntál se vylidňuje, lidé se stěhují 

jinam a také vymírají [online]. bruntalsky.denik.
cz

7 Strategický plán rozvoje města Krnova 2016-
2023, str. 21, 43, 

BYTOVÝ FOND
Bytový fond Krnova obsahuje 10 632 bytů, 
z nichž je celkem 849 neobydlených. Vykazuje 
tak procentuálně nižší zastoupení neobydle-
ných bytů (8,0 %) než je průměr na Bruntál-
sku (15,3 %). Lehce nadprůměrně si v obydle-
nosti vede také v porovnání s ostatními městy 
ČR v kategorii 20 000 až 49 999 obyvatel (8,9 
% neobydlených bytů.)8

Skladba bytů z hlediska počtu obytných míst-
ností je poměrně obyčejná. Nejčastěji za-
stoupeny jsou byty o třech a čtyřech obytných 
místnostech. Tyto dvě kategorie tvoří dohro-
mady více než polovinu všech bytů.9 

V  letech 1997 až 2018 bylo dokončeno 546 
bytů. Standardní roční počet dokončených 
bytových jednotek se pohybuje v rozmezí 5 až 
29. Výjimku tvoří roky 2000, 2004, 2008 a 2015, 
kdy byly dokončeny větší bytové komplexy – 
nejvíce 85 bytů v roce 2008 (viz graf).10

8 data ČSÚ [online]. https://www.czso.cz
9 Situační analýza města Krnova, str. 41
10 data ČSÚ [online]. https://www.czso.cz
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K R N O V P Ř I P R A V O V A N É  P R O J E K T Y

PŘESTAVBA PRIORU
Ideová studie byla vypracována v  prosinci 2018 
a v září roku 2019 byl na jejím základě schválen 
nákup obchodního domu Prior. Studie byla vypra-
cována ateliérem RMJM z Ostravy.11

Návrh počítá s  přesídlením krnovské knihovny 
právě do tohoto objektu a vytvořením malého „ná-
městí“ v  centru objektu. Dalšími navrhovanými 
programy jsou obchody, místnosti pro zasedání 
městského zastupitelstva a apartmány.12

11 Prior mění majitele, časem přijdou změny [online]. 
www.krnov.cz

12 OD Prior Krnov: Záměr odkoupení a využití objektu pro 
potřeby města Krnov [online]. www.krnov.cz

VÝSTAVBA V KASÁRNÁCH

Jedná se o developerský projekt firmy TGA. Stá-
vající brownfield bude přeměněn v  novou rezi-
denční čtvrť, která bude disponovat 116 novými 
byty, komerčním centrem a rozsáhlými parkovými 
plochami.

Výstavba byla zahájena v srpnu roku 2019 a bude 
realizována ve více etapách.13 

13 Projekt Nová Kasárna [online]. www.novakasarna.
cz

[16] Vizualizace návrhu

[17] Vizualizace návrhu
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HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 

V  roce 2018 město Krnov vyhlásilo dvoufázovou 
architektonicko-urbanistickou soutěž, která se 
zabývala strategií budoucího vývoje krnovského 
Hlavního náměstí. 

V soutěži nebylo uděleno první místo, ale na dru-
hém děleném místě se umístily návrhy dvou stu-
dií, která zvolila podobný postup. 

Návrh od ateliéru 111 architekti se vrací k  pů-
vodnímu uspořádání, které bylo narušeno po 2. 
světové válce. Jedná se o  zastavění původních 
špalíčků a  kondenzaci energie náměstí do více 
nálevkovitých prostorů

Naopak návrh od ateliéru Gogolak + Grasse na-
hrazuje obvody původních špalíčků v prvních fá-
zích parkovými plochami a prostor formuje spíše 
pomocí zeleně. 

Porota doporučila, aby spolu studia v dalším vý-
voji spolupracovala14.

14 Výsledky soutěží: Hlavní náměstí v Krnově [online]. 
www.cka.cz

[18] Návrh od 111 architekti

[19] Návrh od Gogolak + Grasse
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Š I R Š Í  C E N T R U M Ú Z E M N Í  P L Á N

[20] Výsek z územního plánu

Krnov vymezuje v  centrální části města dvě 
plochy přestavby. Jednou z  nich je náměstí 
Minoritů, na výkrese zaznačeno červeně jako 
území SC-P2.
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[21] Záplavové území

Z Á P L A V O V É  Ú Z E M Í

Takřka celý Krnov se nachází v  záplavovém 
území Q100 nebo Q1997. Z  toho důvodu se 
v současné době připravuje řada projektů na 
úpravu toku řeky Opavy, které by tento rizi-
kový stav měly napravit. Mezi největší zásahy 
do toku řeky by měla být výstavba přehrady 
Nové Heřminovy, jejíž výstavbě se však brání 
samotná obec Nové Heřminovy.15 16 

15 Protipovodňová opatření získávají konkrétní 
podobu [online]. www.krnov.cz

16 Nové Heřminovy se brání stavbě přehrady. 
Stížnost ale zamítl i Ústavní soud [online]. www.
ct24.ceskatelevize.cz/

pětiletá voda 
dvacetiletá voda
stoletá voda
povodeň 1997 
hlavní trasy
železnice
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Vnitřním okruhem prochází hlavní tahy na čtyři směry – Bruntál, Opavu, Prudnik a Glubczyce

Do centra se dá autem dostat z okružní cesty, která přibližně opisuje historickou stopu opevnění

Bruntál

Prudnik

Glubczyce

Opava

Š I R Š Í  C E N T R U M D O P R A V A  –  Z E L E Ň
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zeleň je v centru lehce dosažitelná, ve velké míře nahradila dříve zastavěné plochy
v půdorysu původních městských hradeb postupně vzniká zelený pás

Centrum Krnova již není průjezdné a většina parkovacích kapacit se nachází při vjezdech do 
centra. Velké množství stání je však také na Hlavním náměstí.
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N Á M Ě S T Í  M I N O R I T Ů Š I R Š Í  V Z T A H Y

Řešené území se nachází mezi ulicemi Sou-
kenická, Vodní, K  Můstku, Opavská a  ná-
městím Minoritů.

Celá oblast se v současnosti jmenuje náměstí 
Minoritů, ale spíš než jako náměstí slouží jako 
parkoviště a park.

Stěžejní je pro toto náměstí přímá návaznost 
na Hlavní náměstí. Historicky tvořilo vstupní 
prostor města, nacházelo se totiž přímo za 
městskou branou. Po zbourání hradeb získa-
lo náměstí charakter městské třídy. Z histo-
rických fotografií je patrné, že zde byla napří-
klad vysázená alej stromů.

Zajímavé jsou také průhledy. Při příchodu od 
historického nýtovaného mostu při východ-
ním okraji území se odkrývají postupně dvě 
dominanty. Tou první je jižní věž kostela při 

klášteře Minoritů, a  jakmile se ulice mírně 
stočí, v průhledu se objeví věž radnice.

Všechny tyto pozoruhodné momenty byly 
ovšem oslabeny vybouráním části zástavby 
z  náměstí, které je dnes vnímáno jako park 
s přilehlou ulicí a parkovištěm.

Jediným zpracovaným projektem na dostav-
bu domů je studie pana architekta Zillicha 
z  roku 1991. V  současnosti je území zazna-
čené v územním plánu jako plocha přestavby.
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[22] Pohled na náměstí od jihu

[23] Pohled na parkoviště u náměstí od jihu
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N Á M Ě S T Í  M I N O R I T Ů F O T O D O K U M E N T A C E

[24] Průhled na Hlavní náměstí s radnicí

[25] Pohled slepé štítové stěny domů
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[26] Pohled solitérní dům na jižní straně náměstí

[27] Pohled z ulice Vodní na náměstí
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1836

1894

1836

1937

N Á M Ě S T Í  M I N O R I T Ů H I S T O R I C K Ý  V Ý V O J  D O  1 9 3 9

[28] [28] 

[28] [29] 

V  původní středověké stopě zůstává náměs-
tí Minoritů do zhruba poloviny 19. století. Po 
zbourání hradeb se prodlužuje na městskou 
třídu.

Nejucelenější strukturu dosáhne náměstí, 
stejně jako zbytek centra, v letech před 2. svě-
tovou válkou.
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1946 1952

1954

H I S T O R I C K Ý  V Ý V O J  D O  6 0 .  L E T

1959

[29] 

[29] 

[28] 

[28] 

Během osvobozování Rudou armádou bylo 
město bombardováno, následkem čehož mu-
sely některé domy být strženy. Hlavní vlnu 
bourání však nesou až poválečná léta.

Na místech po domech zůstávají prázdná 
místa, nová výstavba zatím nevzniká.
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2012

1974 2003

N Á M Ě S T Í  M I N O R I T Ů 7 0 .  L É T A  A Ž  S O U Č A S N O S T

[30] [31] 

[31] [31] 

Dnešní osmipatrový panelový dům byl posta-
ven až ve 2. polovině 70. let. Od té doby do-
šlo ještě ke zbourání brownfieldu na východní 
straně území. Nejvýraznějším posledním zá-

sahem byla změna komunikací – především 
vybudování nového mostu přes řeku Opavu 
a kruhového objezdu.
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[32] Pohled na Minoritní kostel  (před 1945)

[33] Průhled z náměstí Minoritů na Hlavní náměstí (1951)
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bydlení s parterem
bydlení
obchod
kultura/církev
garáže
jiné
nevyužívané

N Á M Ě S T Í  M I N O R I T Ů A N A L Ý Z Y 

VYUŽITÍ OBJEKTŮ

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

soukromí vlastníci
město
stát
církve
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aktivní parter
plot/zídka
slepý štít

VSTUPY DO OBJEKTŮ

VZTAH PARTERU K VEŘEJNÉMU PROSTORU

soukromí vlastníci
město
stát
církve

Vstupy do objektů jsou zpra-
vidla orientovány do hlavních 
ulic.
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2+1

1
3

2+1

4+1

1 8

8

8 1

6

5+1

1

1

3+1
1

1

1

2+1

1

2+1

2+1

1

3+1

3+1

3+1

3+12

3

1
2+1

3+1

3+1

4+15+1

3+1

3+1

3+1

2+1

2+1

3+1

4+1

1
5+1

4+1

3+1

1

1

1

Lokalitě výškově dominuje věž 
kostela  Minoritů a  panelové 
domy v západní části zkouma-
ného území. Celkově je území 
výškově nesourodé.

Ve zkoumané lokalitě převa-
žuje veřejný prostor, a to 71% 
zastoupením.

PODLAŽNOST

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

N Á M Ě S T Í  M I N O R I T Ů A N A L Ý Z Y 
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Významnou pěší trasou skrz 
území je směr vedoucí na 
Hlavní náměstí podél severní 
části náměstí Minoritů a trasa 
od parkoviště.

PĚŠÍ TRASY
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P R O J E K T Y  N A  Ú Z E M Í

Na dostavbu náměstí Minoritů byl v 90. letech 
navržen projekt od známého místního archi-
tekta Vlastimila Zilicha, který ve městě realizoval 
více projektů.

Studie vznikla na základě rozhodnutí rady a zastu-
pitelstva města Krnova v prosinci roku 1991. 

Nepřehlédnutelným prvkem návrhu je obnova 
městské brány, která ovšem historicky stála jinde.

Jednalo se o  polyfunkční blok, jehož náplní měl 
být obchod, administrativa, ale i bydlení nebo ve-
řejné záchody.
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Z Á V Ě R

01
Území náměstí Minoritů tvoří vstupní prostor 
k Hlavnímu náměstí ve směru od Opavy a Os-
travy. Bylo tomu tak historicky a je tomu tak 
i dnes. Ve středověku zde stála městská brá-
na, po zbourání hradeb vznikla městská třída 
s alejí stromů. Dnes tento “předprostor cent-
ra” funguje především jako parkoviště.

Posun ve využívání náměstí Minoritů lze při-
suzovat především bombardování města na 
konci 2. světové války a  demolicím krátce 
poté. Kdysi hustě zastavěné místo se nikdy 
nezacelilo. Během 2. poloviny 20. století spíše 
docházelo k dalšímu tříštění prostoru.

02
Dnešní podoba náměstí je nejednotná 
a  nejasné je vůbec vymezení prostoru. Od-
straněním zástavby před klášterem Minoritů 
se vytratil charakter městské třídy, a místo je 
těžce uchopitelné. Potkávají se zde nejrůzněj-
ší typy zástavby: od blokové městské, přes so-

litér kláštera a panelové domy až k jednopod-
lažním přístavbám. To vše v přímé návaznosti 
na Hlavní náměstí a na dohled od radnice.

03
Z  počátku 90. let vznikla na využití náměstí 
a jeho okolí urbanisticko-architektonická stu-
die od pana architekta Zillicha, která počíta-
la se zastavěním části území a  zachováním 
zeleně v předprostoru kláštera a panelového 
domu. Nic z  toho ovšem nebylo realizováno 
a území dodnes zůstává zaznačeno v územ-
ním plánu jako plocha přestavby.

Dle slov městského architekta, pana Lubo-
míra Dehnera, se město chystá na náměstí 
Minoritů vypsat ideovou soutěž, podobnou té, 
která proběhla na Hlavní náměstí v roce 2018. 
Cílem má být prověření možností území a na-
lezení strategie pro budoucí rozvoj. V násle-
dující části práce je nastíněno možné urbani-
stické členění a funkční využití. 
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I I I :  N Á V R H O V Á  Č Á S T
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A U T O R S K Á  Z P R Á V A U R B A N I S M U S

URBANISMUS
Území se nachází v  úzkém centru Krnova. 
Řešená část je ohraničena ulicemi Souke-
nická, Vodní, K Můstku, Opavská a náměstím 
Minoritů, které však není z jižní strany jasně 
definováno. 

V současné době se v řešeném území nachází 
řada tří bytových domů s  obchodním parte-
rem, k nimž přiléhají nižší  podlouhlé domy se 
slepými fasádami mířícími do náměstí. V se-
verovýchodní části území je informační cen-
trum, které je připojené na řadu panelových 
domů. Tyto „přírůstky“ jsou v návrhu určeny 
ke zbourání. Na jejich místě jsou navrženy 
funkční bloky, které pojmou původní funkce 
bouraných objektů.

Návrh nových hmot se inspiruje historickými 
poměry a formuje tak náměstí Minoritů spíše 
jako městskou třídu. Další změnou je posun 
ulice Vodní a její propojení nejen s náměstím 
Minoritů, ale zároveň vytvoření osy směrující 
na vstup do klášterní zahrady přilehlého kos-

tela. Neméně důležitou novou osou je ulice, 
která rámuje průčelní pohled na poutní kostel 
Cvilín.

Předmětem této diplomové práce je řešení 
severozápadního bloku.

PROGRAM
Projekt přichází s  obvykle strukturovanými 
městskými domy, které mají vhodné proporč-
ní zastoupení různých funkcí. Přízemí jsou 
zčásti využívány jako obchodní parter a patra 
jsou věnována bydlení. Část bloku je využita 
jako administrativa.

Z  bouraných domů by se do nového bloku 
mělo přesunout infocentrum a je možné zde 
umístit i další jednotky.

Blok dále poskytuje dostatek parkovacích 
ploch pro své obyvatele a  navíc nabízí část 
z parkovacích míst, která by novou výstavbou 
na území zanikla.
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ODSTRANĚNÍ ARCHITEKTONICKY A URBANISTICKY NEHODNOTNÉ ZÁSTAVBY

VYTYČENÍ HLAVNÍCH OS V ÚZEMÍ

historická pěší osa

pohledová osa
na Cvilín

hlavní dopravní 
tah ve městě

jednostranná 
zástavba v ulici

historická ulice 
Vodní

NÁVRH NOVÉ BLOKOVÉ STRUKTURY
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A U T O R S K Á  Z P R Á V A A R C H I T E K T U R A

KONCEPT
Navrhovaný blok stojí na místě, kde je dnes 
park a parkovací stání. Jedná se nepřehledné 
místo s bouřlivým historickým vývojem. Jsou 
zde patrné zbytky historických ulic a do nich 
vstupují náznaky ulic nových. Navržený stav 
se snaží v tomto zmatku najít řád.

Blok domů drží ze všech stran pevnou uliční 
frontu, čímž jednoznačně vymezuje a usměr-
ňuje veřejný prostor. Je to kompaktní hmota. 
z níž byl vyňat kubus vnitřního dvora.

Hmota se dělí na osm domovních sekcí. Toto 
rozhodnutí je dáno polohou u  Hlavního ná-
městí. Domy v historickém centru mají zkrát-
ka jiné proporce. Jsou užší, díky čemuž rytmi-
zují ulici a  zabrňují monotónnosti. Výjimkou 
jsou panelové domy, které byly do centra po-
staveny. Ty však nikdy nenabídly dostatečnou 
kvalitu veřejného prostoru a  dodnes působí 
nepatřičně.

Důležitým motivem projektu je prostor vnit-
robloku, či spíše dvora, který vzniká uprostřed. 
Dvůr je vyvýšený na úroveň 2. NP a schovává 
pod sebou parkovací stání. Samotný prostor 
je vyhrazený pouze pro obyvatele bytových 
domů.

Výšková hladina bloku je nestálá. Nejvyšší je  
se šesti podlažími administrativní dům – bu-
dova na nároží mířícím do Hlavního náměs-
tí. Pětipodlažní jsou další objekty mířící na 
městskou třídu náměstí Minoritů a zbylá ná-
roží. Poslední tři domy mají po čtyřech pod-
lažích.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Přízemí do náměstí Minoritů a  severní části 
ulice Vodní obsahuje pronajímatelné obchod-
ní prostory. Ostatní bytové domy mají v příze-
mí vstupní prostory a garáže.

Parkování je přístupné rampou v  jižní části 
bloku. Celkově dvě podlaží parkování mají ka-
pacitu 68 parkovacích stání.

Celkově sedm domovních sekcí obsahuje 70 
bytových jednotek se standardní skladbou 
bytů. Zastoupeny jsou byty 1+kk až 4+kk, byty 
nižšího i vyššího standardu, v závislosti na po-
loze daného bytu a domu.

Administrativní čast má velmi variabilní dis-
poziční řešení a  v  jednotlivých patrech mo-
hou být umístěny jak klasické kanceláře nebo 
open-space, tak coworkingové pracoviště, re-
kvalifikační centrum a další.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Domy mají společné podzemní podlaží a  do 
jisté míry také přízemí. Konstrukčně se jedná 
o kombinovaný systém z monolitického žele-
zobetonu s  modulem 8,1 m. Jednotlivé do-
movní sekce jsou od sebe dilatovány, aby byly 
na sobě konstrukčně nezávislé. Oddilatován 
je také vnitroblok.

Severní část vnitrobloku disponuje 1,5 m ze-
miny na konstrukci, která umožní, aby byly 
ve dvoře vysazeny i stromy. Sloupy pod touto 
části domu jsou masivnější a  jsou opatřeny 
hlavicí, která zabraňuje propíchnutí konstruk-
ce.
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VYZNAČENÍ OS NAVRHOVANÉ ULIČNÍ SÍTĚ

VYTVOŘENÍ PEVNÉ ULIČNÍ FRONTY

NÁVRH UZAVŘENÉHO VNITROBLOKU JAKO PROSTORU PRO OBYVATELE BLOKU

ROZDĚLENÍ BLOKU NA JEDNOTLIVÉ DOMY
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AXONOMETRIE
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SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ M 1:1000
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SITUACE M 1:500
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PŮDORYS 1. NP M 1:250
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PŮDORYS 2. NP  M 1:250
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PŮDORYS 3. NP  M 1:250
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PŮDORYS 4. NP  M 1:250
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PŮDORYS 5. NP  M 1:250
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PŮDORYS 6. NP  M 1:250
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PŮDORYS 1. PP  M 1:250
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SEVERNÍ POHLED M 1:250

ŘEZOPOHLED A-A‘
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VÝCHODNÍ POHLED M 1:250

ŘEZOPOHLED B-B‘
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JIŽNÍ POHLED M 1:250

ŘEZOPOHLED C-C‘
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ZÁPADNÍ POHLED M 1:250

ŘEZOPOHLED D-D‘
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B Y T O V Ý  D Ů M  A

Bytový dům se nachází v severní části bloku 
a jeho uliční fasáda ústí přímo na náměstí Mi-
noritů. Dům má severojižní orientaci. V příze-
mí se nacházejí dvě obchodní jednotky a pat-
rech vždy dvě bytové jednotky 3+kk na podlaží.

Dům vzhledem ke své významné pozici na 
náměstí nabízí vyšší standard bytů. Bytové 
jednotky mají nadprůměrnou plochu a  jsou 
zónované na noční a  denní část s  obývacím 

pokojem mířícím na jih do vnitrobloku. Na-
vrženy jsou také velkorysé balkony do dvora 
a lodžie do ulice.

Omítkovou fasádu světle šedé barvy doplňují 
detaily v podobě cihlového zábradlí lodžií, vy-
tvařející jednoduchý dekor na pravidelné fa-
sádě.
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1. 01 obchodní parter 27 m2

1.02 obchodní parter 124 m2

1.03 vstupní prostory
 bytového domu
1.4 garáže
1.5 kotelna

PŮDORYS 1. NP M 1:150

1.21.1

1.3

1.4

1.5
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2. – 5. NP
2.1  3+kk 91+16 m2 (vnitřní + venkovní prostor bytu)
2.2 3+kk 91+16 m2

2.3 vstup do vnitrobloku

celkem
8x 3+kk

PŮDORYS 2. NP M 1:150

2.1 2.3 2.2
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LODŽIE 
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B Y T O V Ý  D Ů M  B

Nárožní bytový dům se nachází na úrovni 
středověké městské brány, která původně 
ukončovala náměstí Minoritů. Jako symbolic-
ký odkaz k historii je v přízemí navrženo nové 
informační centrum, jako náhrada za stáva-
jící, které je v přízemním objektu při panelo-
vém domu, a který je v návrhu bourán.

Vedle informačního centra je v přízemí ještě 
jedna pronajímatelná jednotka.

Ostatní podlaží nabízejí byty různých velikos-
tí. Menší byty jsou orientovány do postranní 
ulice. Nárožní polohu s lodžií/zimní zahradou, 
zaujímá byt 4+kk.

Fasáda domu se ozvláštňuje od ostatních 
nově navržených objektů výraznou růžovou 
barvou omítky se zlatě eloxovaným hliníko-
vým nadpražím a zábradlím.
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1.1 obchodní parter 83 m2

1.2 informační centrum 127 m2

1.03 vstupní prostory
 bytového domu
1.4 garáže
1.5 kotelna 

PŮDORYS 1. NP M 1:150

1.1 1.2

1.31.4

1.5
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2. NP
2.1  3+kk 87+16 m2 (vnitřní + venkovní prostor bytu)
2.2 4+kk 114+8 m2

2.3 1+kk 31+5 m2

2.4 1+kk 30+5 m2

2.5 vstup do vnitrobloku

3. NP
3.1 3+kk 87 m2 
3.2 4+kk 114+8 m2

3.3 1+kk 31 m2

3.4  1+kk 30 m2
PŮDORYS 2. NP M 1:150

2.1

2.5

2.2

2.3

2.4
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4. NP
4.1  3+kk 87 m2

4.2 4+kk 114+8 m2

4.3 2+kk 61 m2

5. NP
5.1 3+kk 87+11 m2 
5.2 4+kk 114+8 m2

5.3 2+kk 56+15 m2

celkem
4x 1+kk
2x 2+kk
4x 4+kk
4x 4+kk

PŮDORYS 4. NP M 1:150

4.1

4.2

5.3
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B Y T O V Ý  D Ů M  C

Prostřední dům východního traktu bloku sází 
spíše na střídmost. Prostá okna s  hrubou 
strukturou omítky za sebou skrývají menší 
byty 1+kk až 3+kk. Výrazným prvek fasády je 
průběžný balkon v  nejvyšším podlaží, který 
odkazuje na římsy historických domů. 

V  přízemí se kromě zázemí bytového domu 
nacházejí dvě užší hluboké obchodní jednotky.

Svou výškou se jedná o  jeden ze tří domů 
v bloku, které mají pouze čtyři podlaží. Díky 
tomu však přispívají celkové kvalitě vnitrob-
loku – z hlediska přístupu slunce i z hledis-
ka udržení příjemných proporcí šířky dvora 
k výšce domů.
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1.1 obchodní parter 68 m2

1.1a výkladní skříň
1.2 obchodní parter 53 m2

1.03 vstupní prostory
 bytového domu
1.4 garáže

PŮDORYS 1. NP M 1:150

1.3

1.2

1.4

1.1

1.1a
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2. NP
2.1  2+kk 58+10 m2

2.2 1+kk 31 m2

2.3 1+kk 30 m2

2.4 2+kk 51+10 m2

3. NP
3.1  3+kk 67+5 m2

3.2 1+kk 31 m2

3.3 1+kk 30 m2

3.4 2+kk 52+5 m2

2.1

4.1

2.2

2.3

4.2

2.4

4.3

PŮDORYS 2. NP M 1:150

PŮDORYS 4. NP M 1:150
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4. NP
4.1  3+kk 70+10 m2

4.2 2+kk 57+17m2

4.3 2+kk 51+10 m2

celkem
4x 1+kk
5x 2+kk
2x 3+kk
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B Y T O V Ý  D Ů M  D

Z hlediska orientace ke světovým stranám je 
tento bytový dům ve velmi dobré pozici – zabí-
rá jihovýchodní nároží. Netradiční tvar domu 
navíc umožnil umístění trojúhelníkových lo-
džií tak, že všechny místnosti podél celé jižní 
fasády si mohou užívat výhody nároží – výhle-
dy z pokoje na dvě různé strany.

Skladba bytů je různorodá. Menší byty v dru-
hém patře se směrem nahoru spojují. Nejvyšší 
patro pak obsahuje jeden luxusní penthouse. 

Tento byt disponuje velkorysou obývací míst-
ností s výhledem na poutní kostel na Cvilíně 
a částečně zastřešenou rozlehlou terasou.

V přízemí se nachází jedna větší případně dvě 
menší nájemní jednotky.

Co se týče fasád. pravidelné otvory oken a lo-
džií jsou zjemněné zkoseným ostěním a kova-
ným zábradlím s dekorem.
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1.1 obchodní parter 177 m2

1.02 vstupní prostory
 bytového domu
1.03 garáže

PŮDORYS 1. NP M 1:150

1.1

1.2

1.3
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2. NP
2.1  2+kk 55+10 m2

2.2 1+kk 28 m2

2.3 2+kk 60+6 m2

2.4 2+kk 69+15 m2

2.5 vstup do vnitrobloku
PŮDORYS 2. NP M 1:150

2.1

2.5 2.2

2.3

2.4
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3. – 4. NP
3.1  2+kk 55+5 m2

3.2 2+kk 59+9 m2

3.3 3+kk 102+12 m2

PŮDORYS 3. – 4. NP M 1:150

3.1

3.2

3.3
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5. NP
5.1 4+kk 164+57 m2

celkem
1x 1+kk
7x 2+kk
2x 3+kk
1x 4+kk

5.1

PŮDORYS 5. NP M 1:150
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B Y T O V Ý  D Ů M  E

Bytový dům se otevírá do méně frekventované 
ulice, která má však dobré dopravní napojení 
na městský okruh. Kvůli tomu, je zde umís-
těn vjezd do společných garáží bloku. Rampa 
do garáží zabírá polovinu plochy v přízemí, ta 
druhá polovina pak obsahuje vstup do bytové-
ho domu a další bytům přidružené prostory.

Dům má severojižní orientaci a obdobně jako 
jeho kolega v  severní části bloku, i  zde jsou 

navrženy dva byty 2+kk až 3+kk na patro. Nej-
vyšší podlaží domu ustupuje od uliční fronty, 
čímž vytváří horním bytům prostorné terasy.

Fasáda domu má horizontální charakter. Bí-
lou barvu omítky doplňuje zlatá, použitá na 
ostění oken a na plném zábradlí.
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2. NP
2.1  3+kk 98+12 m2

2.2 2+kk 74+9 m2

2.3 vstup do vnitrobloku

PŮDORYS 2. NP M 1:150

2.1
2.2

2.3
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3.1

3.2

PŮDORYS 3. NP M 1:150

3. NP
3.1  3+kk 96+14 m2

3.2 3+kk 87+14 m2
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4.1

4.2

PŮDORYS 4. NP M 1:150

4. NP
4.1  3+kk 59+14 m2

4.2 2+kk 96+27 m2

celkem
2x 2+kk
4x 3+kk
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B Y T O V Ý  D Ů M  F

Bytový dům zaujímá jihozápadní nároží. Vzhle-
dem k poloze u panelových domů a k celkové-
mu charakteru jižní ulice se zde již nenachází 
komerční parter. Část zvýšeného přízemí je 
přiřazena garážím a v části na nároží se na-
chází byt 2+kk.

Další patra domu nabízejí opět pestrou sklad-
bu bytů. V pátém, ustoupeném, podlaží jsou 
umístěny dva byty s dlouhými terasami.

Fasáda domu upoutá pozornost vroubkova-
nou omítkou, která dodává tomuto strohému 
domu příjemný detail.
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2. NP
2.1  3+kk 71+12 m2

2.2 1+kk 28 m2

2.3 4+kk 108+10 m2

2.4 vstup do vnitrobloku 

3. – 4. NP
3.1  3+kk 71+5 m2

3.2 1+kk 28 m2

3.3 4+kk 108+10 m2

2.1

2.2

2.3

2.4

PŮDORYS 2. NP M 1:150
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5. NP
5.1  2+kk 56+14 m2

5.2 3+kk 92+48 m2

celkem
3x 1+kk
1x 2+kk 
3x 3+kk 
2x 4+kk 

PŮDORYS 5. NP M 1:150

5.1

5.2



105



106

B Y T O V Ý  D Ů M  G

Tento dům je posledním bytovým domem 
v bloku. Svou příbuzností na dům F  a podlou-
hlými proporcemi je reakcí na protější výškový 
panelový dům.

Přízemí je omezeno na vstupní prostory k by-
tům a  zbytek je přiřazen parkování. Patra 
domu nabízejí přivětivě východo-západně ori-
entované byty. Převažují 3+kk a 4+kk. Ve dru-
hém podlaží se navíc nacházejí uskladňovací 

prostory pro zahradní náčiní k údržbě zeleně 
ve vnitrobloku.

Kvůli výšce panelového domu bohužel vychá-
zí většina západní fasády jako neprosluněná, 
což byl také určující faktor při umístění scho-
dišťového jádra do ulice.
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2. NP
2.1  4+kk 102+15 m2

2.2 1+kk 28+9 m2

2.3 3+kk 92+15 m2

2.4 sklad zahradního náčiní
2.5 vstup do vnitrobloku

PŮDORYS 2. NP M 1:150

2.1

2.3

2.4 2.4

2.5

2.2
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PŮDORYS 3. – 4. NP M 1:150

3. – 4. NP
2.1  4+kk 102+5 m2

2.2 1+kk 28+5 m2

2.3 3+kk 90+5 m2

celkem
3x 1+kk
2x 2+kk 
3x 3+kk 
3x 4+kk 

3.1

3.3

3.2



109

BALKONY
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A D M I N I S T R A T I V N Í  D Ů M

Jediným nebytovým domem v bloku je šesti-
podlažní nárožní dům na severozápadě. Dům 
se nachází na frekventovaném místě na po-
mezí náměstí Minoritů a Hlavního náměstí.

Budova má dvoupodlažní parter, kde je umís-
těno knihkupectví s kavárnou. Část parteru je 
vyhrazena pro vstupní prostory do administ-
rativní části.

Stejně jako svou funkcí, tento dům se výrazně 
odlišuje ve výtvarném pojednání fasády. Ta je 
řešena jako lehký obvodový plášť se sklovlák-
nobetonovými panely. Díky výrazné profilaci 
prvků je dům důstojným partnerem protější 
secesní budově, s níž utváří vstup na krnovské 
Hlavní náměstí.
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2.1 knihkupectví s kavárnou 165 m2

PŮDORYS 2. NP M 1:150

PŮDORYS 2. NP M 1:150

1.1

2.1

1.2

1.31. NP
1.1 knihkupectví s kavárnou 151 m2

1.2 recepce administrativy
1.3 vstup do garáží
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PŘÍKLAD DISPOZIČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ: CO-WORKING M 1:150

PŘÍKLAD DISPOZIČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ: DVA NÁJEMCI M 1:150

2

2

1

1

5

1

1

4

5
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Třetí až šesté podlaží administrativní budovy 
nabízí díky vysokou variabilitu vnitřního pro-
storu a díky tomu také různorodé využití, kte-
ré se může měnit vždy podle aktuálních poža-
davků města a jeho obyvatel.

Kancelářské prostory mají společnou recepci 
v přízemí, je však možné navrhnout také indi-
viduální recepční pult pro dané patro.

Podlaží může být zařízeno jako co-workin-
gové centrum s kancelářemi pro jednoho až 
dva lidi a  společnými zasedacími místnost-
mi a  odpočinkovou zónou. Toto uspořádání 
je vhodné také pro jeden podnik či pobočku 

podniku.

Patro se dá rozdělit na dvě části v  případě 
dvou různých nájemců jednoho patra, kteří 
sdílejí kuchyňku a hygienické zázemí.

Další možné uspořádání je jako rekvalifikač-
ní centrum s kancelářemi pracovníků centra 
a výukovými místnostmi.

Dvě nejvyšší podlaží mohou sloužit k proná-
jmu jednomu většímu zaměstnavateli. Příklad 
zařízení zahrnuje jak samostatné kanceláře, 
tak také open-space pracoviště s relax zónou 
v nároží otevřeném přes dvě podlaží.

PŘÍKLAD DISPOZIČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ: REKVALIFIKAČNÍ CENTRUM M 1:150

1 kancelář
2 zasedací místnost
3 výuková místnost
4 odpočinková zóna
5 kuchyňka

3

1
5

3 3



114

PŮDORYS 6. NP M 1:150

PŮDORYS 5. NP M 1:150

1 kancelář
2 open-space
3 telefonní kabinka
4 zasedací místnost
5 odpočinková zóna
6 jídelní kout

5

3

3
2

1 4 1

6

1

1

2 4
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Tato práce se zabývala znovu zastavěním ná-
městí Minoritů, jež se nachází v současném 
urbanisticky nedořešeném stavu již od konce 
2. světové války. Cílem bylo zahustit historic-
ké centrum a navrátit místu městské kvality, 
v nichž strádá.

V rámci práce bylo území zanalyzováno z hle-
diska vazeb na město, na dopravu, možného 
využití do budoucna apod. Předmětem analýz 
byl také historický vývoj a popis dnešního sta-
vu.

V hlavní části diplomního projektu bylo navr-
ženo urbanistické řešení, pro něž byly analýzy 
podkladem. Návrh tvoří kompaktní uzavřené 
městské bloky, které se odkazují na historic-
ké uspořádání lokality i současné požadavky 
místa. Využitím se jedná především o bytové 
domy se společnými garážemi a obchodním 
parterem a jednu administrativní budovu.

Navržené domy se chovají pokorně k  místu, 
v němž se nacházejí. Po vlně nových objektů 
v centru, které se postavily v 90. letech, přiná-
šejí střídmost a nadčasovost.

Pro samotný projekt je důležitý už jen fakt, že 
se jedná o zástavbu navrženou přímo v cent-
ru, což jde proti současnému trendu výstav-
by spíše na okrajích menších měst. Práce by 
měla ukázat, že právě stavění v  jádru města 
s sebou přináší kvality, které žádný jiný typ zá-
stavby nedokáže nabídnout, a to ať už se jed-
ná o  vysokou hustotu občanské vybavenosti, 
kvalitní městské prostředí či navázání bližších 
sociálních vazeb.

Ačkoliv město plánuje na lokalitu vypsat 
ideovou architektonickou soutěž, není jisté, 
jestli se území v  blízké době revitalizuje. Je 
ovšem důležité se tomuto a  dalším obdob-
ným tématům věnovat. Proluky ve městě jsou 
jako otázky vyřčené do ticha. Visí ve vzduchu 
a vyčkávají. Takové otázky budou vždy dráždit 
k zodpovězení. 

Nedovolme, aby proluka na náměstí Minoritů 
zůstala pouze otázkou řečnickou.

Z Á V Ě R
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