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ANOTACE 

Eliška Trbolová, Studie konverze části zámku, Bzenec 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, 

Ostrava 2013, počet stran 51, vedoucí bakalá ské práce: Ing. arch. Jaroslav Sedlecký 

Tématem mé bakalá ské práce je změna využití jednoho z objektů zámeckého areálu ve 

Bzenci. Z nevyužívané budovy zámku je zpracován návrh na konverzi v hotel s restaurací 

v p ízemí a vinárnou v suterénu objektu. Ze v současné době nevyužívaného areálu je ve 

t ech variantách zpracován návrh na nové využití. Varianty se vzájemně liší v ohledu na 

dopravní obsluhu a zásobování, dále pak úpravou p edzámčí a novým využitím objektů. 

Výsledná varianta je rozpracována ve stanoveném rozsahu do textové a výkresové části, 

včetně ekonomického vyhodnocení. 

V této variantě jsou rovněž zohledněny požadavky na bezbariérové užívání staveb. 

 

ANNOTATION 

Eliška Trbolová, Study of the conversion of a part of the castle, Bzenec 

VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of 

Urban Engineering, Ostrava 2013, the number of pages 51, Bachelor thesis supervisor: Ing. 

arch. Jaroslav Sedlecký 

The topic of my thesis is a change of use of one of the buildings in the castle precinct in 

Bzenec. A proposal is made for a conversion of the unused building of the castle into a 

hotel with a restaurant on the ground floor and a wine bar in the basement. The proposal is 

made in three variants for a new use of the currently unused areal. The variants differ in 

respect to supply and transport, and further in respect to front of the castle improvements 

and the new use of the buildings. 

The final version, including economic evaluation, is elaborated within the specified range 

into the text and the drawing part. 

The requirements for a barrier-free use of the buildings are also taken into account in the 

final version. 
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1 ÚVOD 

Město Bzenec je nedaleko od mého rodného města, a z tohoto důvodu jsem si vybrala 

téma mé bakalá ské práce právě zde. Po konzultaci s místostarostou města ing. Markem 

Novoměstským  jsem se rozhodla ke zpracování konverze objektu zámku v zámeckém 

areálu. Za dobu mého života jim mnoho let pozoruji chátrání této budovy, a také proto bylo 

jednoduché se rozhodnout právě pro toto zadání mé bakalá ské práce. Zámek je v současné 

době nevyužíván. Stav budovy je ve značně neutěšeném stavu. Budova již mnoho let 

chátrá bez jakékoliv opravy či rekonstrukce. Město Bzenec má snahu ešit tento problém., 

nechalo vypracovat již několik studií na využití areálu, které p edpokládaly smíšenou 

zástavbu - občanské vybavení, služby. Část památkově chráněných objektů byla uvažována 

jako hotel, část reprezentační místo firmy a další by tvo ily společenské a hospodá ské 

zázemí. Ostatní objekty, které nemají vazbu na původní areál zámku budou odstraněny. 

Město ale nemá dostatečné finanční prost edky na revitalizaci areálu. Vzhledem k tradici 

vina ství, lokalizaci zámku a města v turistické destinaci Slovácko je vhodným postupem 

multifunkční využití zámku pro rekreaci a cestovní ruch. 

 V mé práci jsem vypracovala t i návrhy využití areálu, jejich součástí je i zelená 

plocha p ed samotným areálem, a samotné p edzámčí. Zahradu zámku jsem ne ešila 

z duvodu památkové ochrany. 

 V první variantě je zachována v zelené ploše p ed vstupem do areálu p íjezdová 

cesta do průmylového areálu vina ských závodů. V samotném areálu zámku dochází ke 

zbourání dvou nepamátkových objektů, které zakrývají výhled na samotný zámek ze 

severovýchodní strany. Zbourání těchto objektů plánuje i samotné město. A budou 

nahrazeny parkovištěm s p íslušným počtem míst – toto parkovistě bude průjezdné 

a p ístupné z ulice Těmická. Komunikace v areálu je rozdělena na trojí – komunikace pro 

zásobování hospodá ských objektů, komunikace pro ve ejnost a komunikace pro pěší. 

Komunikace pro ve ejnost je ešena pouze pro slavnostní p edjezdy, ostatní komunikace 

v areálu je komunikace pro zásobování. 

 V druhé variantě nezachovávám p íjezdovou cestu do průmyslového areálu 

vina ských závodů. A to z toho důvodu že vstup do areálu je realizován ještě ze dvou stran, 

z čehož tato komunikace je v současné době nejméně používaná. Umožňuje to navrácení 

p edzahrady v p edzámčí k původnímu symetrickému tvaru, o který bylo v minulosti 
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usilováno. V této variantě nedojde ke zbourání dvou nepamátkových objektů tudíž je 

parkování ešeno jiným způsobem. Částečně je napojeno na stávající parkování p ed 

hospodá skými budovani areálu a částečně nově vybudováno – v této variantě ale není 

možné docílit pot ebného množství parkovacích stání. Vnitro areálová komunikace se již 

nedělí ale je celoplošně p ístupná i pro ve ejnost. Zásobování jednotlivých objektů je 

uskutečňováno z komunikace. 

 V t etí variantě je rovněž odstraněna p íjzová cesta do průmyslového areálu 

vina ských závodů z výše popsaných důvodů u varianty č. 2. Umožňuje to vrácení zahrady 

v p edzámčí k  symetrickému tvaru, o který bylo v minulosti usilováno. V samotném 

areálu zámku dochází ke zbourání dvou nepamátkových objektů, které zakrývají výhled na 

samotný zámek ze severovýchodní strany. Zbourání těchto objektů plánuje i samotné 

město. A budou nahrazeny parkovištěm s p íslušným počtem míst – toto parkovistě bude 

p ístupné ze samotného areálu. Zásobování jednotlivých objektů bude realizováno 

z vnitroareálové komunikace. U budovy zámku bude zásobování ešeno p es zásobovací 

objekt, umístěný na levé straně, tak aby na sebe nestrhával pozornost. Nádvo í zůstane 

p ístupné pouze pro pěší. Tuto variantu jsem si zvolila k bližšímu vypracování. 

 Myslím že pro revitalizaci zámku je rekonstrukce na hotel nejvýhodnějším ešením. 

Zámek je totiž umístěn ve výhodné poloze tak že je viditelný témě  z každého místa ve 

městě a tudíž p itahuje pozornost široké ve ejnosti.  

  Město Bzenec jakožto vina ská oblast p itahuje očně mnoho návštěvníků, kte í by 

dle mého názoru tuto možnost ubytování jistě ocenili. 

1.1  Cíl bakalá ské práce 

Cílem mé bakalá ské práce je vypracování návrhů změny využití jednoho 

z historických objektů zámeckého areálu ve Bzenci. Tak aby navenek byl zachovám 

historický ráz této budovy. Z nevyužívané budovy zámku je zpracován návrh na konverzi v 

hotel s restaurací v p ízemí a vinárnou v suterénu objektu. P edzámčí je upraveno tak aby 

účinně sloužilo pot ebám nově navrženého ešení objektu. V levé části areálu vznikne po 

demolici dvou nepamátkových objektů plocha pro parkování. Dále je variantách ešen 

vztah k urbánnnímu okolí. 
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1.2  P edm t bakalá ské práce 

P edmětem mé bakalá ské práce je vypracování studie konverze jednoho z objektů 

zámeckého areálu ve Bzenci. Tímto objektem je samotný zámek, tento objekt bude 

zrekonstruován na hotel s restaurací v p ízemí a vinárnou v suterénu objektu. Ve 

výsledném návrhu se zabývám dispozičním ešením všech podlaží. Dále eším vztah k  

okolí a ekonomickou náročnost stavby. 

1.3  Význam konverzí  

Konverze staveb je soubor stavebních prací, kterými dojde ke změně současného 

provozu a vzhledu objektu. P edmětem konverze jsou většinou starší budovy, které ztratily 

svůj původní význam, nebo využití v současnosti. Konverzí takovýchto objektů pak 

většinou dojde ke změně původního provozu, tento proces doprovázejí stavební práce, 

které probíhají jak za účelem změny provozu, tak za účelem obnovy nebo výměny 

některých stavebních prvků a zvýšení životnosti stavby. [17]   

1.4  Získané podklady  

Podklady pro bakalá skou práci mi byli poskytnuty stavebním ú adem ve Bzenci. 

Nejvýznamnějšími podklady pro moji práci byly půdorysy jednotlivých podlaží, ezy a 

pohledy stávajícího stavu. Dále pak platný územní plán města a katastrální mapa. Dalším 

podkladem byla vlastní fotodokumentace stavby. 

 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Podlaží 

Část stavby vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce 

stropu. [6] 

Půda 

P ístupný vnit ní prostor vymezený st ešní konstrukcí a dalšími stavebními 

konstrukcemi, bez účelového využití. [6] 

Osoba s omezenou schopností pohybu a orientace 
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ešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností  

a pot eb osob na vozíku a osob s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob 

používajících berle, francouzské hole, chodítka nebo jiné pomůcky pro chůzi, dále pak 

těhotných žen a osob doprovázejících děti do t í let. [10] 

Kulturní památka 

,,je nemovitá a movitá věc, pop ípadě jejich soubor, 

a) Která je významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prost edí 

společnosti od nejstarších dob po současnost, jako projev tvůrčí schopnosti a práce 

člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti a pro jejich hodnoty historické, 

umělecké, vědecké a technické [11] 

b) Která má p ímý vztah k významným osobnostem historickým událostem“. 

Nemovité kulturní památky 

Tvo í nejznámější a širokou ve ejností nejvíce vnímanou část památkového fondu ČR. 

Pat í k nim vedle státních hradů, zámků a dalších státních památkových objektů 

zejména mnoho církevních a náboženských staveb, dále vysoké procento městských 

budov, vesnické architektury a dalších staveb v krajině i mnoho dalších specifických 

druhů staveb – technických, vojenských, apod. Významnou složkou nemovitých 

kulturních památek jsou tzv. drobné stavby, zejména kapličky, Boží muka, ale také 

exteriérové sochy, sousoší a jiná socha ská díla. [11] 

Movité kulturní památky 

Tvo í nejpočetnější a širokou ve ejností samoz ejmě p ijímanou část památkového 

fondu ČR. Pat í k nim umělecká výtvarná díla malí ství, socha ství, stejně jako díla 

uměleckého emesla, liturgické p edměty, hudební památky, ale i technická díla, 

architektonické články ze zaniklých staveb, archeologické nálezy, apod. [11] 

Hotel 

je ubytovací za ízení s nejméně 10 pokoji pro hosty vybavené pro poskytování 

p echodného ubytování a služeb s tím  spojených (zejména stravovací). Člení se do pěti 

t íd. Hotel garni má vybavení jen pro omezený rozsah stravování (nejméně snídaně) 

ačlení se do čty  t íd. [5] 

Restaurace 
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prostor pro podávání jídel a nápojů hostům s možností stravování hotelových i 

nehotelových hostů, otev ená minimálně na obědy a veče e [5] 

Vinárna  

společensko zábavní st edisko, jehož hlavním zamě ením je podávání vín a drobného 

občerstvení – může mít také charakter restaurace s rozší enou nabídkou vín [5] 

Recepce  

prostor pro registraci hosta a vyúčtování p i odjezdu, podávání informací a zajištění 

služeb během pobytu hosta. V některých p ípadech může být součástí recepce 

Concierge, směnárna a barový prostor [5] 

Jednolůžkový pokoj 

Pokoj s lůžkem pro jednu osobu [5] 

Dvoulůžkový pokoj 

pokoj se dvěma lůžky, a to ve formě dvoulůžka nebo ve formě dvou lůžek umístěných 

vedle sebe [5] 

Dvoulůžkový pokoj - twin 

pokoj se dvěma oddělenými lůžky [5] 

Parkoviště 

Venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od pozemní 

komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá parkovací stání. [7] 

Parkovací stání 

Plocha určená k odstavení nebo parkování jednoho vozidla nap . po dobu nákupu, 

návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. [7] 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Bzenec  

Město Bzenec se nachází mezi Kyjovem a Veselím nad Moravou na silnici č. 54, 

vedoucí ze Znojma do slovenského Nového Mesta nad Váhom. Od okresního města 

Hodonín je vzdálen 24 km. Z hlediska umístění města se dá íci, že se nachází v centru 

Slovácka. Na jižní straně katastru protéká eka Morava a město zde sousedí s městem 

Strážnice, které je známé svým Mezinárodním folklórním festivalem. Ze strany východní 

je to pak město Veselí nad Moravou a ze strany západní město Kyjov. [16] 

Obr. 1 – Poloha města Bzenec vztažená vzhledem k  ČR 

3.2  Požadavky a zájmy památkové péče 

Ve státním seznamu nemoviých kulturních památek jsou  zapsány tyto objekty: 

č. 2174 - zámek a p edzámčí 

č. 2174a - monumentální budova historizujících forem z doby po roce 1Ř55, významný 

doklad romantického proudu v architektu e jižní Moravy. 

č. 2176 - obelisk u zámku 

č. 2177 - park u zámku 

č. 217Ř - farní kostel sv. Jana K titele,  stavba z doby vrcholného baroka, dokončená v roce 

1702, dominanta v zástavbě i siluetě města 
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č. 217ř - fara č.p. 52, barokní stavba z poloviny 1Ř. stol. se zbytky štukatur z doby kolem 

r.1730 

č. 21Ř0 - dům měšťanský č.p. 31 (Müllerův), architektonicky hodnotná stavba z II. pol.1Ř.  

stol., doklad náročnější měšťanské architektury z doby pozdního baroka 

č. 21Ř1 - dům č.p. 3ř3, doklad pozdně barokní měšťanské stavby z počátku 1Ř. stol. s 

malebným zast ešením 

č. 21Ř2 - sousoší Nejsvětější Trojice na pilí i u farního  kostela, pozdně barokní socha ská 

a keramická práce  z r. 1764 s výrazným umístěním 

č. 21Ř3 - kaplička sv. Jana Nepomuckého u silnice do Vracova, drobná barokní stavba 

výrazných  forem z 1. ploviny 1Ř. století - orientační bod. 

č. 21Ř4 - k íž u kostela 

č. 7206 - židovský h bitov se synagogou 

Okresní ú ad Hodonín, referát regionál. rozvoje, odd. kultury požaduje dále respektovat: 

- zachování původní kamenné dlažby v lokalitě u kostela a na  hlavním náměstí 

- zvážení využití (rekonstrukce) z íceniny barokní kaple nad městem 

- zachování vinných sklepů pod kopcem s barokní z íceninou, postavených ve 

30.letech tohoto století - a to v původní  podobě (jednopodlažní lisovna s malými 

větracími okenními otvory, bílé spárované zdivo, jednoduché hrubé dve e). 

Tyto požadavky musí být respektovány p i zpracovávání podrobnější dokumentace 

(regulač-ních plánu, urbanistických studií, apod.). [21] 

3.3  Historický vývoj m sta  

Podle jemného písku a množství lastur se soudí, že bzenecké okolí bylo v dávné 

minulosti dnem mo e. Dodnes se zde těží písek, jehož kvalitu stavební odborníci vysoce 

hodnotí. Území kolem Bzence bylo osídleno již v pravěku. Svědčí o tom archeologické 

nálezy z neolitu, doby bronzové i železné, z doby ímské i z doby stěhování národů. V 

období íše velkomoravské, po zániku Velehradu, se Bzenec stal na určitou dobu centrem 

Velké Moravy. Poprvé v písemných památkách se objevuje u kroniká e Dětmara v 

souvislosti s dobytím hradu Businc českým knížetem Old ichem v r. 1015.  



 

18 

 

Ve 2. Polovině 14. století se zde začali usazovat židé. Bzenecká židovská obec 

pat ila k nejstarším na Moravě. Měla zde vlastní prostornou synagogu, která však byla v r. 

1Ř60 zbo ena a na jejím místě postaven templ v orientálním slohu. Zachována je část 

židovské čtvrti a židovský h bitov s ob adní síní z poloviny 1ř. století. Dominantu města 

tvo í srázný kopec se zbytky kaple sv. Floriána z r. 1703. Její historie je velmi pohnutá. V 

r. 1731 do ní uhodil blesk a zapálil st echu, byla obnovena a v r. 1ř45 ji ustupující 

německá armáda vyhodila do vzduchu. Již na konci 12. století stával na tomto místě Starý 

hrad, jenž začátkem 15. století padl za oběť husitským válkám. Starým hradem byl 

nazýván na rozdíl od nové zemanské tvrze, která byla postavena s dvojitým p íkopem a zdí 

v místech, kde se dnes nachází současný zámek pseudogotického slohu. Býval původně 

renesanční, později byl zbo en a p estavěn do stylu barokního. Od poloviny minulého 

století si udržuje svou nynější podobu. 

V zámecké zahradě lze spat it snad největší místní pamětihodnosti - dvě prastaré 

lípy, nejstarší stromy na Moravě. Kmen větší lípy vichr rozvrátil na devět částí. Podle listin 

z r. 1604 jí tehdy napočítali 500 let. Stála zde již za dob krále P emysla Otakara II.  [16] 

3.4  Historie areálu 

Tam, kde stojí nynější zámek, byla původně opevněná pozdně gotická tvrz s dvěma 

p íkopy a zdí. Postavena byla po zbo ení bzeneckého hradu v druhé polovině 15. století. 

Poté byla v průběhu 16. století p ebudována na renesanční zámek. Jeho popis se dochoval 

v urbá i panství bzeneckého, který nechal roku 1604 po ídit Jan Kryštof 

Pruskovský: „Samotný zámek je čty hranný chráněný dvěma p íkopy, mezi kterými se 

nachází hradba opat ená t emi malými baštami. Vnit ní p íkop je osázen ovocnými stromy. 

Vchod zámku je orientován směrem západním. U něj jsou byty pro purkrabího a strážné. 

Západní strana zámku je dvoupatrová zděná. V p ízemí se nachází dvě proti sobě situované 

místnosti, v nichž pracují zámečtí ú edníci. Pod nimi se nachází sklep. V prvním pat e 

budovy je uprost ed d evem obložená místnost, vedle ní na jedné straně kudy se chodí po 

točitém schodišti je klenutá místnost s p edsíní a na druhé straně také d evem obložená 

místnost s p edsíní. V druhém pat e se nachází pokoje samotného panstva. Vlevo jsou t i 

pokoje s p edsíněmi pro majitele zámku a vpravo jsou místnosti pro jeho manželku a 

fraucimor. Severní strana zámku je jednoposchoďová postavená ze d eva. V p ízemí se 

nachází konírny, spižírny, vápenice a pot eby pro bedná e. Nad nimi se nachází dva pokoje 

pro hosty s p edsíněmi a vedle nich zámecká zbrojnice. Východní strana zámku je také 
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jednoposchoďová postavena ze d eva. V p ízemí jsou konírny a dále pak sklady. Pod nimi 

se nachází sklepy, v nichž se skladují potraviny. V pat e se nachází po levé ruce pokoje pro 

služebnictvo a po pravé je místnost s p edsíní pro hosty. Jižní strana zámku není uzav ená. 

K západnímu k ídlu zde p iléhá kuchyně, jež má v poschodí jídelnu pro služebnictvo. Za ní 

je pekárna a spižírna kde se uchovává pečivo. V proluce mezi západním a východním 

k ídlem se nachází studna s čistou vodou.” [1] 

Tento renesanční zámek byl barokně p estavěn podle projektu architekta Domenica 

Martinelliho v letech 1709 – 1710 hrabětem Erdmanem Kryštofem Pruskovským. Zámek 

byl postaven dvouposchoďový do čtverce, v rozích opat en čty mi arký i na způsob věží. 

Nad hlavním vchodem do zámku byla věž s hodinami. Na nádvo í po levé straně vchodu 

byly ú adovny, po pravé kaple Sv. K íže. Průčelí zámku bylo orientováno do zahrady, 

která byla p ed zámkem p ebudována do francouzského stylu kdežto její spodní část do 

stylu anglického parku. V parku byl také vybudován skleník, do kterého se p es zimu 

ukládali cizokrajné rostliny. P ed skleníkem byla oranžérie, která byla ozdobena dvěma 

barokními sochami Apollóna a Diany, jež jsou doposud známy ze starých fotografií. 

Parkem protékal potůček, který zásoboval zámecký rybník s dvěma malými a jedním 

větším ostrůvkem, kam si panstvo jezdilo v letních dnech na lodičkách. 

Obr. 2 – Návrh průčelí bzeneckého barokního zámku - vznikl r. 1709 

dle návrhu D. Martinelliho 

V roce 1775 došlo k úpravám zámeckého nádvo í, jež bylo nově dlážděno a v ř0. 

letech byl zámek opravován včetně p íkopů kolem zámku. V roce 1Ř52 hrabě Vilém z 

Reichenbachu nechal tento barokní zámek zbo it a na jeho místě v roce 1Ř55 vybudoval 

nový v tehdy módním slohu novoanglické gotiky. Výstavbou moderního zámku se chtěl 

vyrovnat nejp ednějším šlechtickým rodům té doby, jež nechaly vybudovat zámky jako 

Lednice či Hluboká. Díky machinacím dodavatelů stavebního materiálu, kvůli kterým se 
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náklady šplhaly do astronomických výšek, se však natolik zadlužil, že nakonec zvolil 

východisko z této situace sebevraždou v roce 1Ř66. 

Obr. 3 – Nejstarší dochovaná podoba bzeneckého zámku ve slohu barokním z roku 

1830 v reprodukci litografie vídeňského mistra Kunikeho 

 

P i této p estavbě se rovněž vytvo ila zcela nová zámecká zahrada již ve stylu 

krajiná ského parku. Zámek měl původně ještě nad vchodem z nádvo í centrální věž. Ta se 

ale začala kvůli slabým základům naklánět a musela být roku 1Ř62 odstraněna. Druhé 

poschodí zámku již zůstalo nedokončeno. Zámek je dvoutraktový s vysunutými věžemi 

vep edu stanovými s arký i, vzadu s cimbu ími na krakorcích. Vchod je chráněn balkónem 

na pilí ích. Zámek je obklopen z p ední části kolem nádvo í hospodá skými budovami a p i 

vstupu chráněn zdí s p ístavky. 

Zámek získalo v roce 1ř3Ř vina ské družstvo, jež si ho postupem času p ebudovalo 

ke svým účelům, a negativně ovlivnilo jeho stav nešetrnými stavebními úpravami. Navíc v 

roce 1ř52 došlo v půdních prostorách k požáru a následná oprava st echy neobnovila 

st ešní viký e, čímž byl původní vzhled budovy silně narušen. [13] 

Obr. 4 - Pohled na zámek před a po požáru střechy. 
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3.4.1 Bzenecké lípy 

V zámeckém parku můžeme nalézt prastarou lípu (lípa velkolistá – Tilia 

platyphyllos), která je jednou z hlavních památek a symbolů města Bzence a němým 

svědkem jeho dlouhé historie. Již v urbá i z roku 1604 se uvádí, že je p es 500 let stará a 

zároveň je zde i zmínka o jejím rozměru – kmen měl v obvodu sedm a t i čtvrtiny sáhu, 

koruna 66 sáhů a větve byly 10 sáhů dlouhé. V polovině 1Ř. století vyvrátil vichr kmen a 

ten se rozdělil na devět dílů, takže lípa budí dojem jako by její větve razily p ímo ze země. 

Tyto větve proto museli získat opěru v podobě d evěného lešení, které kolem ní bylo 

rozmístěno ve t ech kruzích se sedmdesáti podpěrami. Toto lešení se až do dnešních dnů 

nedochovalo, p esto jeho podobu známe z dobových fotografií z počátku 20. století. U této 

lípy se nacházela kamenná deska, na které byl vyryt německý nápis z roku 1771 

Kousek od “tisícileté lípy” d íve stávala ještě jedna lípa, která byla o něco mladší – 

její stá í bylo odhadnuto na 500 let. Ta se však do dnešních dnů nedochovala – odum ela v 

roce 1řŘ2. Snad to bylo zaviněno tím, že byl pod ní v minulosti vyhlouben vinný sklep a 

lípa tak ztratila tolik pot ebnou výživnou půdu a také se nemohla již ádně zako enit. 

Obvod jejího kmene se v roce 1ř24 uváděl 6 metrů. I pod ní se nacházela pamětní deska 

hlásající nápis: „Nejsem tak stará jako moje sestra, a mimo to rozhlédni se, poutníče, že 

stojím na dutém základě.” Tyto původní pamětní desky se nedochovaly, nyní jejich místa 

zdobí desky podobné, ale místo němčiny již s pozměněným českým textem. 

V roce 2004 se p istoupilo k úpravě okolí samotné lípy, která tak dostala nový 

obvodový d evěný plot na místo d ívějšího již značně poškozeného. V roce 2006 obsadila 

bzenecká lípa v anketě strom roku konečné 5. Místo [13] 

 

Obr. 5 – Bzenecká lípa – dříve a dnes 
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3.4.2 Bzenecké sochy ze zámeckého parku 

Barokní sochy Diany s erbem Anny Marie roz. hr. z Rosenbergu a Apolona s erbem 

Erdmana hr. z Proskova z bzeneckého zámeckého parku se nyní nacházejí v zámeckém 

areálu v Buchlovicích, kde byla provedena jejich rekonstrukce. [13] 

Obr. 6 – Zrekonstruovaná barokní socha Diany z bzeneckého zámku, která se nyní 
nachází v zámeckém areálu v Buchlovicích. 

 

Obr. 7 – Zrekonstruovaná barokní socha Apolona z bzeneckého zámku, která se 
nyní nachází v zámeckém areálu v Buchlovicích.  

3.5  Širší vztahy 

Zámecký areál se nachází v severozápadní části města. Díky své výhodné poloze je 

viditelný témě  z jakékoliv místa ve městě.  

Dostupnost areálu je velmi dobrá. V těsné blízkosti se nachází silnice II.t ídy č.426, 

na které se p ímo vedle areálu nachází v docházkové vzdálenosti 70m autobusová 

zastávka.  



 

23 

 

Náměstí je od areálu vzdáleno vzdušnou čarou 300m. Na náměstí se nachází hotel 

Junior – tento hotel by byl konkurenčním hotelem nově navrženému zámeckému hotelu, 

avšak tento hotel disponuje kapacitou pouze t iceti ubytovacích míst, kdy pokoje jsou 

různě propojeny a mají společné sociální za ízení. Je zde také možnost stravování 

v restauraci, kde jsou jako zaměstnanci učni místního učiliště. Podle mého názoru se 

konkurence těchto budov nedá objektivně posoudit. Charakter obou staveb je diametrálně 

odlišný, a proto si myslím že by si každý návštěvník města určitě vybral. Dále je ve městě 

k vidění spousta zajímavých budov a míst jakožto jsou: dominanta města ,,starý hrad“, 

kostel sv. jana k titele, Mariánský sloup  

Jedinou nevýhodou je vzdálenost od vlakového nádraží, jehož docházková 

vzdálnost je 1,1 km.  

 Vzdálenost města Bzenec od ostatních měst je následující: od okresního města 

Hodonín je vzdálen 24 km, od folkloristům dob e známé Strážnice je vzdálen 10 km, od 

Brna činí vzdálenost 66 km po silnici I. t ídy č 54. 

3.6  P írodní a klimatické podminky 

Geologické poměry, klimatické podmínky a I. Kategorie vinohradnické půdní bonity 

vytvá ejí podmínky pro pěstování špičkových kultivarů vinné révy. Některé dosahují 

výraznějších znaků kvality než ve své původní vlasti, což platí zvláště pro ryzlink rýnský - 

produkce z bzeneckých vinohradů je označována ochrannou stoletou známkou Bzenecká 

lipka. [16] 

3.6.1 Místopis 

Z hlediska umístění města se dá íci, že se nachází v centru Slovácka. Na jižní straně 

katastru protéká eka Morava a město zde sousedí s městem Strážnice. Ze strany východní 

je to pak město Veselí nad Moravou a ze strany západní město Kyjov. Z hlediska 

významných objektů, které se ve městě nachází a považujeme je za charakteristické 

dominanty města je možno vyjmenovat z íceninu kaple sv. Floriána, bzenecký zámek, 

kostel sv. Jana K titele, který byl dokončen v r.1702 a objekt bývalé základní školy. [16] 
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3.7  Limity území a ochranná pásma 

Regulativa území jsou určena polohou v městské památkové zóně, jelikož zámek se 

svými částmi a pozemky je zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek 

Jihomoravského kraje podle zákona č. 22/1ř5Ř Sb.  O kulturních památkách. Hranice 

památkové zóny  je zobrazeno mod e na obr. 8. 

Obr. 8 – hranice památkové zóny 

Limity tohoto území ukládá územní plán města Bzenec. V blízkosti zámeckého 

areálu jsou následující limity: 

U vodovodního adu (DN 200) je ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu od 

okraje potrubí. 

U plynovodu STL (DN 100) je ochranné pásmo 1 m na každou stranu.  

U nadzemního elektrického vedení NN je ochranné pásmo 1 m na každou stranu. 

U telekomunikačních sítí je ochranné pásmo 2 m na každou stranu. 

Ochranné pásmo se týká kulturních památek, které byly již zmíněny v kapitole 3.1.  

Ochrané pásmo památného stromu bzenecké lípy činí: 10m okolo stromu – strom je 

oplocen tak aby bylo zabráněno jeho poškození. 
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3.8  Infrastruktura 

3.8.1 Dopravní infrastruktura 

Doprava je kromě dopravy železniční zajišťována autobusy pravidelných linek, 

provozovaných soukromými autodopravci. Jedná se o cca 12 linek. ešeným územím 

prochází železniční trať ČD Brno - Veselí nad Moravou - státní hranice ČR. Trať je 

dvoukolejná s pravostranným provozem a nezávislou dieselovou trakcí. Traťová rychlost je 

100 km/hod. Počet osobních vlaků za 24 hodin je 1ř, počet nákladních 14. Průměrný počet 

vozů v  soupravě je u osobních vlaků 5 a u nákladních 22. [21] 

3.8.2 Technická infrastruktura 

Zásobování vodou  

 V současné době je využívána podzemní voda z prameniště Bzenec I a Bzenec III. 

Z prameniště je surová voda čerpána výtlačnými ady DN 400 a DN 500 do Úpravny vody 

ve Bzenci - P ívoze. Úpravna je dimenzovaná na 400 ls-1 a pracuje na principu alkalického 

dekarbonizačního či ení. Účelem tohoto za ízení bylo využití dalších zdrojů pitné vody, 

posílení stáv. skupinového vodovodu Hodonín, Kyjov, Bzenec a vytvo ení p edpokladů 

pro napojení skupinového vodovodu Veselí n.Moravou.  

 Vodovodní síť města Bzence je pod tlakem vodojemu Bzenec, je  propojena p es 

redukční ventil s výtlačným adem DN 600 do vodojemu Vracov. Z vodojemu jsou vedeny 

hlavní zásobovací ady DN 200 a DN 300. Vodovodní síť je dnes dokončena a posílena 

tak, že zcela postačuje pokrýt veškeré odběry vody. Město je zásobováno v jednom 

tlakovém pásmu od 0,2 MPa do 0,66 MPa. 

Odkanalizování a čištění odpadních vod: 

 Město Bzenec má vybudovanou hustou kanalizační síť jednotné soustavy 

vyústěnou do čistírny odpadních vod pod městem s vyústěním do eky Syrovinky. Většina 

stokové sítě (cca 17 km) je ve správě VaK Hodonín,a.s. část ještě pat í městu Bzenec (cca 

4,Ř km) . Pro podchycení odpadních vod byl vybudován základní kanalizační sběrač A DN 

300 - DN 1000, který probíhá p i levém b ehu Syrovinky podél celého města. Na 

jednotlivých p ítokových stokách jsou vybudovány odlehčovací komory s p epadem 

dešťových vod do Syrovinky. 

 Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická s anaerobním vyhníváním kalu 
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pro likvida-ci odpadních vod městských z domácností a obč. vybavenosti, sociálních 

za ízení průmyslu a průmyslových odpadních vod. 

Odpad z ČOV je zaústěn p ímo do Syrovinky. 

Zásobování plynem: 

Jižně od města, v souběhu s tratí ČD, prochází VTL plynovod DN 300 PN 40 

Veselí nad Moravou - Kyjov. Z tohoto potrubí je město Bzenec napojeno dvěma 

vysokotlakými p ípoj-kami DN 150. Ve dvou vysokotlakých regulačních stanicích RS1 

3.000 m
3/h umístěné v prů-myslové zóně města u Osevy a RS2 3.000 m3/h situované na 

západní straně města je vysokotlaký p ívod plynu regulován na st edotlaký o provozním 

tlaku 0,1MPa. Regulační sta-nice jsou propojeny STL sítí, jejíž páte ní zásobovací ad DN 

300 je projen s STL sítí Morav-ského Písku. Na STL rozvodu je umístěno 5 regulačních 

stanic STL/NTL velikosti 500 m
3/h a několik DRS. 

Zásobování elektrickou energií 

Hlavním napájecím vedením pro Bzenec a okolí je kmenové vedení VN 22 kV 

č.351, které p ichází od západu z transformace Kyjov a pokračuje směrem jižním do 

trafostanice Veselí nad Moravou. 

Celkový technický i mechanický stav sítí je dobrý 

Zásobování teplem 

 Ve městě je decentralizovaný způsob vytápění průmyslových podniků, občanské 

vybavenosti a bytů. V menším rozsahu se využívá i el.energie, p evážně pro va ení a oh ev 

TUV. V současné době největší zdroje tepla ve městě se nacházejí v průmyslových 

podnicích. Tepelnou energii vyrábějí jen pro svoji pot ebu. Je možno konstatovat, že 

v jádru města je provedena témě  100 % plynofikace a tudíž zásobování teplem pro 

všechny odběrové sféry je zajišťováno z plynofikovaných zdrojů. [21] 

3.9 Stávající stav 

V současné době je celý areál ve značně zdevastovaném stavu. Roky neúdržby se 

podepsaly na současném vzhledu všech objektů v areálu. Na objekt zámku navazuje 

zámecký park. Nádvo í je témě  celé vyasfaltováno Celý zámecký areál je památkově 

chráněn. V současné době je zámecký park poškozen  necitlivým využitím. Celkové 

panorama zámku je hrubě narušeno výstavbou haly Moravských vina ských závodů. 
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3.9.1 Popis využití jednotlivých objektů 

Areál zámku je složen jednak z původní výstavby (s památkovou ochranou) a ady 

objektů postavených v druhé polovině 20. století, které p evážně sloužily pro výrobu a 

expedici vína. V současnosti však již ztratily svůj význam. Původní část byla postavena 

v 1Ř. století a po r. 1ř4Ř využívána jako sídlo Vina ských závodů a dále jako škola (školící 

st edisko). 

Hlavní budova zámku – v současné době nevyužívaná hlavní p íčinou je z ejmě špatný 

stav. Budova je nárázově využívaná, na požádání, ke konání ob adů svateb a to pouze ve 

dvou místnostech objektu. 

Levá hospodářská budova areálu – v současnosti nevyužívaná. 

Pravá hospodářská budova (kaple) – v současné době nevyužívaná 

Levá budova předzámčí – v současné době nevyužívaná 

Pravá budova předzámčí - co se využití týče, je v součané době využívána pouze z části. 

Uvnit  budovy se nachází částečně zrekonstruované prostory – sál pro konání dětského 

divadélka na zámku, a sociální za ízení pro návštěvníky. 

3.10 Konstrukčn  stavební ešení 

Dnešní budova zámku mající vzhled z posledních úprav z poloviny 19. stol. je 

dvoupatrová a dvoutraktová, obdélníkového půdorysu se čty mi polygonálními věžemi na 

svých nárožích. Věže p i hlavním průčelí jsou kryty štíhlou stanovou st echou s arký i. 

Vysunuté věže p i zahradním průčelí jsou zakončeny cimbu ím.  

V rozsahu st edního rizalitu hlavního průčelí je p edsunutý porticus, nesený na 

pilí ích. V zahradním průčelí je st ední rizalit zakončen cimbu ím a v prvním pat e se 

nachází v jeho rozsahu balkón. Hlavní nádvo í zámku je p i vstupu chráněno zdí 

s cimbu ím, které uzavírají po stranách novogotické hospodá ské budovy. [2] 

Stávající svislé nosné konstrukce objektu jsou tvo ené obvodovým smíšeným 

zdivem kámen+cihly plné pálené a vnit ními nosnými zdmi, taktéž smíšené. Vodorovnou 

nosnou konstrukci mezi 1.PP a 1.NP  v jedné části tvo í klenbové stropy v části druhé jsou 

to stropy d evěné trámové,a mezi1NP, 2.NP, 3NP a podkrovím je d evěný trámový strop. 

Stávající objekt je založen plošně na základových pasech z kamene.  
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3.11  Fotodokumentace  

 

Obr. 9 – Pohled na zámek od vstupní brány  

 

Obr. 10 – Pohled na zámek ze zámeckého parku 
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Obr. 11 – Pohled na jednu z hospodářských budov  
 

 

Obr. 12 – Pohled na jednu z hospodářských budov  

Obr. 13 – Pohled vstupní bránu k areálu 
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4 VARIANTNÍ  EŠENÍ 

P i variantním ešení je p edevším nutné zabývat se dopravně - technickým ešením 

zámeckého areálu. V současné době je umístěno p ed branou areálu pouze 10 parkovacích 

míst, tento počet neobsahuje bezbariérové parkovací stání. Ostatní automobily, volně 

parkují podél p íjezdové cesty a uvnit  areálu dle pot eby. P i nově zvoleném účelu budovy 

– hotel s restaurací v p ízemí a vinárnou v suterénu by stávající počet míst nadrámec 

neodpovídal.  

Dále je nutné zabezpečit dopravní obsluhu všem objektům v areálu, které mají nároky 

na zasobování. 

4.1  Varianta č.1 

V této variantě je zachována v zelené ploše p ed vstupem do areálu p íjezdová cesta 

do průmylového areálu vina ských závodů. Tato komunikace je využívana vina skými 

závody jen z z ídka. Povetšinou, ačkoliv na ní nejsou z ízena žádná parkovací ani odstavná 

místa, slouží právě k tomuto účelu. 

 Samotný areál zámku se pomyslně skládá ze dvou částí. První část tvo í starší 

objekty historického významu, druhou částí je ada objektů postavených v druhé polovině 

20. století, které p evážně sloužily pro výrobu a expedici vína. Tyto objekty cloní výhled 

na samotný zámek ze severovýchodní strany. Demolici těchto objektů plánuje i samotné 

město. Na nově vzniklé proluce by bylo navrženo parkoviště s p íslušným počtem 

parkovacích míst – toto parkovistě je navrženo jako průjezdné a p ístupné z ulice těmická. 

Parkoviště je od areálu zámku odděleno clonou z nově vysazených stromků. P es toto 

parkoviště je navržen p ístup pro zásobování k samotnému zámeckému hotelu. 

Zásobování hotelu je v této variantě navrženo p i pravé straně objektu p es zvedací 

plošinu. P ístup k zásobovací plošině by byl z ízen p es průjezdné parkoviště. K obsluze 

objektu (co se vývozu odpadu týče tak také zásobování objektu) bude taktéž sloužit tato 

p ístupová komunikace. 

Komunikace v areálu je rozdělena na trojí: 
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- komunikace pro zásobování hospodářských budov – je zde z ízena komunikace 

vyhrazena pouze pro zásobování těchto objektů, tak jak i to bude vyžadovat jejich 

nové využití. Tyto objekty budou obslouženy z komunikace. 

- komunikace pro veřejnost – slouží pouze pro slavnostní p edjezdy. Parkování hostů 

je zajištěno na p ilehlém parkovišti. Je z ízena p edevším pro p edjezdy 

svatebčanů, různá školení, seminá e, rauty apod. 

- komunikace pro pěší – je ešena v souladu s již zbudovanými komunikacemi 

v zámeckém parku, tak aby bylo docíleno sjednocení. Povrch komunikací pro pěší 

je zpevněný a protiskluzový. 

K ížení komunikací pro zásobování hospodá ských budov a komunikace pro 

ve ejnost je zpravidla navržena v jedné úrovni 

Velký udržovaný park do kterého se zámek otevírá zůstává v nezměnené podobě. 

Pouze v částech kde je zdemolováno původní cihlové oplocení je navržena jeho náprava. 

Nově navržené funkce objektů jsou: 

Hlavní budova zámku – novým využitím této budovy je hotel s restaurací v p ízemí 

a vinárnou v suterénu. Hotel bude disponovat 23 hotelovými pokoji z toho 2 jsou navrženy 

jako bezbarierové s bezbarierovou koupelnou. Jednotlivé pokoje jsou ešeny jako 

jednolůžkové, i dvoulůžkové se samotatným sociální za ízením. Restaurace v p ízemí 

disponuje 5Ř místy + sezónním provozem na terase 12 míst. Vinárna v suterénu poskytuje 

36 míst. 

Levá hospodářská budova areálu – je navžena jako fitcentrum, které bude sloužit pro 

relaxaci nejen návštěvníkům hotelu ale i obyvatelům Bzence. 

Pravá hospodářská budova (kaple) – v tomto objektu je navrženo další p idružené 

ubytování. Část objektu – bývalá kaple bude navrácena do původní podoby, tak aby bylo 

možné ji využívat. 

Levá budova předzámčí – nově navrženým účelem tohoho objektu je infocentrum, ve 

kterém by měli návštěvníci areálu možnost nahlédnout do minulosti zámeckého areálu, 

a dále pak kancelá e pro zajištění administrativní činnosti. 

Pravá budova předzámčí - co se využití týče, je zanecháno dosavadní, kdy uvnit  budovy 

se nachází sál pro konání dětského divadélka na zámku, a sociální za ízení pro 
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návštěvníky. Druhá část této budovy by byla zrekonstruovaná a rozší ila by tak divadélko 

o salonek, který by sloužil k setkávání divadelníků. 

 

 

Obr. 14 – Varianta č.1 
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4.2  Varianta č.2 

V druhé variantě nezachovávám p íjezdovou cestu do průmylového areálu 

vina ských závodů. A to z toho důvodu že vstup do toho areálu je realizován ještě ze dvou 

stran, z čehož tato komunikace je v současné době nejméně používaná. Povetšinou, ačkoliv 

na ní nejsou z ízena žádná parkovací ani odstavná místa, slouží právě k tomuto účelu. 

Odstranění této komunikace umožňuje navrácení p edzahrady v p edzámčí k původnímu 

symetrickému tvaru, o který bylo v minulosti usilováno. Jelikož se k této části areálu 

nedochovali žádné podklady. Je návrh tvarového ešení oproti první variantě odlišný, tím 

je znázorněna rozmanitost možností. 

V této variantě není navržena demolice dvou nepamátkových objektů tudíž vzniká 

nutnost parkování ešit jiným způsobem. Částečně je navrženo napojení na stávající 

parkování p ed pravou hospodá skou budovou areálu, částečně nově vybudováno p ed 

levou hospodá skou budovou a poslední část parkování je umístěna v samotném areálu za 

levým objektem  – v této variantě ale není možné docílit pot ebného množství parkovacích 

stání. 

Vnitroareálová komunikace je celoplošně p ístupná  pro ve ejnost. Zásobování 

jednotlivých objektů je uskutečňováno z komunikace – a to tak, že je navrženo pouze 

v ranních hodinách, aby nenarušovalo provoz areálu. 

Komunikace pro pěší – je ešena v souladu s již zbudovanými komunikacemi 

v zámeckém parku, tak aby bylo docíleno sjednocení. Povrch komunikací pro pěší je 

zpevněný a protiskluzový. 

Nádvo í v této variantě je tvarově symetricky upraveno po vzoru z historických 

fotografií.  

Velký udržovaný park do kterého se zámek otevírá zůstává v nezměnené podobě. 

Pouze v částech kde je zdemolováno původní cihelné oplocení je navržena jeho náprava. 

Nově navržené funkce objektů jsou blíže popsány ve variantě č.1, jelikož je nové 

využití totožné jako ve variantě č.1. 
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Obr. 15 – Varianta č.2 
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4.3 Varianta č.3 

V t etí variantě je rovněž odstraněna p íjzová cesta do průmylového areálu 

vina ských závodů z výše popsaných důvodů u varianty č. 2. Toto možňuje navrácení 

zahrady v p edzámčí k  symetrickému tvaru, o který bylo v minulosti usilováno. 

Zámecký areál se pomyslně skládá ze dvou částí. První část tvo í starší objekty 

historického významu, druhou částí je ada objektů postavených v druhé polovině 20. 

století, které p evážně sloužily pro výrobu a expedici vína. Tyto objekty cloní výhled na 

samotný zámek ze severovýchodní strany. Demolici těchto objektů plánuje i samotné 

město. Na nově vzniklé proluce by bylo navrženo parkoviště s p íslušným počtem 

parkovacích míst – toto parkovistě bude p ístupné pouze ze samotného areálu a od okolní 

zástavby bude odděleno nově zbudovaným cihelným oplocením, které bylo v minulosti. 

Takovýmto oddělením dojde k odseparování zámeckého areálu od okolní výstavby. 

Parkoviště tak bude sloužit pouze hostům tohoto areálu.  

Zásobování jednotlivých objektů bude realizováno z vnitroareálové komunikace. 

U budovy zámku bude zásobování ešeno p es zásobovací objekt. Tento p ístavek zajistí 

p ekonání výškového rozdílu mezi terénem a 1NP. Bude umístěný p i levé straně objektu, 

tak aby na sebe nestrhával pozornost. Tento objekt bude oddělený, s budovou bude 

propojen pouze nenápadným proskleným krčkem v 1NP.  

Nádvo í zůstane p ístupné pouze pro pěší. Komunikace je zde ešena v souladu s již 

zbudovanými komunikacemi v zámeckém parku, tak aby bylo docíleno sjednocení. Povrch 

komunikací pro pěší je zpevněný a protiskluzový. 

Velký udržovaný park do kterého se zámek otevírá zůstává v nezměnené podobě. 

Pouze v částech kde je zdemolováno původní cihelné oplocení je navržena jeho náprava. 

Nově navržené funkce objektů jsou blíže popsány ve variantě č.1, jelikož je nové 

využití totožné jako ve variantě č.1. 

Výhodou této varianty je uvolnění prostoru v p edzámčí díky odstranění cesty do 

průmyslového areálu. Další výhodou varianty č.3 je obdobně jakov e variantě č.1 

odstranění p ebytečných nevyužívaných nehistorických budov a jejich nahrazení 

parkovistěm. Tím vznikne otev ená plocha která již nebrání výhledu na zámecký areál. Ve 
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této variantě je parkoviště navíc odděleno od okolní zástavby takže bude sloužit pouze pro 

účely areálu. 

Obr. 16 – Varianta č.3 
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4.4  Zhodnocení a výb r výsledné varianty 

Výhody a nevýhody varianty č.1: 

Nevýhody: jednou z nevýhod je obtížné dopravní ešení. Jelikož parkoviště je p ístupné 

pouze z ulice Těmická, na které je v těsné blízkosti autobusová zastávka. Z dopravního 

hlediska je realizace této varianty možná ale byla by technicky náročná. Další nevýhodou 

této varianty je, že ze samotného areálu není možný p ístup na parkoviště které je ešeno 

jednosměrně průjezdné, ale pro zaparkování musí být celý areál objet.  

Výhodou varianty č.1 je odstranění p ebytečných nevyužívaných nehistorických budov 

a jejich nahrazení parkovistěm. Tím vznikne otev ená plocha která již nebrání výhledu na 

zámecký areál. 

Výhody a nevýhody varianty č.2: 

Nevýhody: nevýhodou je zachování dvou nehistorických objektů, siceby to bylo 

z ekonomického hlediska méně náročné ale ve výsledku by to nebylo ku prospěchu věci. 

Další nevýhodou je roztroušenost parkovacích míst po areálu, kdy jsou zde nezávisle na 

sobě rozmístěny t i parkovací plochy. 

Výhody: výhodou této varianty je uvolnění prostoru v p edzámčí díky odstranění cesty do 

průmyslového areálu. A také tvarové ešení nádvo í, které se nejvíce p ibližuje historické 

podobě. 

Výhody a nevýhody varianty č.3: 

Výhody: výhodou této varianty je uvolnění prostoru v p edzámčí díky odstranění cesty do 

průmyslového areálu. Další výhodou varianty č.3 je obdobně jakov e variantě č.1 

odstranění p ebytečných nevyužívaných nehistorických budov a jejich nahrazení 

parkovistěm. Tím vznikne otev ená plocha která již nebrání výhledu na zámecký areál. Ve 

této variantě je parkoviště navíc odděleno od okolní zástavby takže bude sloužit pouze pro 

účely areálu. 

V této variantě dochází ke spojení výhod dvou p edešlých variant a odstranění 

pokud možno všech nevýhod. Tímto procesem nalezenou variantu jsem si zvolila 

k dalšímu dopracování. 
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4.5  Dispoziční ešení objektu 

V prvním nadzemním podlaží je nově navržena restaurace s lokálem. Tento prostor 

je rozdělen na ku áckou a neku áckou část z prostoru lokálu je p ístup na chodbu odkud 

jsou p ístupné sociální za ízení jak pro muže, ženy tak bezbariérově ešené WC. U lokálu 

se nachází prostorná terasa, která je z objektu p ístupná po můstku z lehké konstrukce. 

Tato terasa bude jistě hojně využívána v sezónních měsících. Z terasy je umožněn volný 

p ístup do zámeckého parku po dvou postranních schodištích. Z lokálu je také p ístup do 

kuchyně, ze které je p ístupná kancelá  šéfkucha e. Ta je umístěna v jedné z polygonálních 

věží. Kuchyně dále účelně propojena s prostory určené pro p íjem zásobování, dále se zde 

nachází sklady, kancelá  a zázemí pro zaměstnance. Dále se na tomto podlaží nachází 

recepce pro evidenci hostů, která je p ístupná z menší haly. Recepce má je p ístup do 

skladu recepce a do kancelá e.  

Suterén je p ístupný z 1NP po dvou schodištích. Suterén je ešený jako 

dvouúrovňový z tohoto důvodu jsou zde dvě vyrovnávací schodiště. V suterénu se nachází 

komunikační chodba, ze které je po jednoramenném vyrovnávacím schodišti p ístup do 

prostoru vinárny. Ve vinárně je umístěno 10 vinných sudů, které výborně dotvá í 

atmosféru. Z prostor vinárny jsou opět p es chodbu p ístupné sociální za ízení WC ženy, 

WC muži. Z vinárny je p ístupná pohotovostní kuchyně. Tato p ípravna bude sloužit pouze 

jako pohotovostní tudíž jen k p ípravě jednoduchých pokrmů a studené kuchyně. Dále se 

v suterénu nachází prádelna a sklad ložního prádla. Jsou zde také umístěny skladovací 

prostory pro restauraci a hotel. 

Druhé nadzemní podlaží je p ístupné z prvního po dvouramenném schodišti. 

Z podesty hlavního schodiště je p ístup na terasu, která se nachází nad vstupním portálem. 

Na tomto podlaží je dlouhá chodba umožňující p ístup k jednotlivým pokojům. Z chodby 

je taktéž p ístupná záložní koupelna a sklad pokojské. Jednotlivé pokoje jsou buď jedno 

lůžkové, nebo dvojlůžkové. Každý pokoj obsahuje vlastní sociální za ízení a vestavěné 

sk íně. Na tomto podlaží se také nachází apartmá s balkonem. Apartmá obsahuje p edsíň, 

ze které je p ístupné samostatné WC, dále je odsud vstup do koupelny s rohovou vanou. 

Apartmá obsahuje dva pokoje ložnici a obývací pokoj které jsou propojeny 

dvouk ídlovými dve mi. Z obou pokojů je p ístupný balkonek.  
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T etí nadzemní podlaží je p ístupné z druhého nadzemního podlaží po 

dvouramenném schodišti. Na tomto podlaží je taktéž dlouhá chodba umožňující p ístup 

k jednotlivým pokojům. Z chodby je taktéž p ístupná záložní koupelna a sklad pokojské. 

Jednotlivé pokoje jsou buď jedno lůžkové, nebo dvojlůžkové. Každý pokoj obsahuje 

vlastní sociální za ízení a vestavěné sk íně. Na tomto podlaží se také nachází apartmá. 

Apartmá obsahuje p edsíň, ze které je p ístupné samostatné WC, dále je odsud vstup do 

koupelny s rohovou vanou. Apartmá obsahuje dva pokoje ložnici a obývací pokoj které 

jsou propojeny dvouk ídlovými dve mi. Z obou pokojů je p ístupný balkonek. Dále je 

z chodby p ístup do technické místnosti, ve které se nachází jednoramenné schodiště 

vedoucí na půdu. Toto schodiště je zde původní. 

Půda, která je p ístupná z t etího nadzemního podlaží po jednoramenném schodišti 

obsahuje pouze jednu místnost ve které je umístěn kotel pro vytápění. 

4.5.1 Vertikální komunikace 

V původním objektu se nachází pouze jedno dvouramenné schodiště propojující 

všechna podlaží. Pouze na půdu je vstup po obslužném jednoramenném schodišti z t etího 

nadzemního podlaží. Obě dvě tyto schodiště zachovávám. Zároveň navrhuji v p ízemí ještě 

jedno obslužné schodiště vedoucí do suterénu. Dále navrhuji v suterénu ještě jedno 

vyrovnávací schodiště ve skladových prostorách. 

V objektu navrhuji jeden výtah a to do zrcadla stávajícího schodiště. Tento výtah je 

navržen jako průjezdný. Zastávky výtahu jsou na podestě u schodiště ze kterého je 

p ístupné 1 NP dále pak na každém podlaží. 

4.5.2 Zásobovací objekt 

Z důvodu nutnosti p ekonání výškového rozdílu mezi terénem a 1NP je zde navržen 

zásobovací objekt. K této stavbě vede pozemní komunikace určená pro zásobování. 

Z terénu je p ístup na úroveň zásobování po jednoramenném schodišti, které se nachází 

vně objektu. Uvnit   objektu se nachází dvojí schodiště. Jedno schodiště propojuje úroveň 

zásobování s úrovní 1NP. Druhé schodiště spojuje úroveň zásobování s úrovní suterénu, 

kde jsou rovněž z ízeny sklady, jak již bylo popsáno v dispozičním ešení. Dále je 

v objektu umístěn průchodný dopravní výtah, který má zastávky na úrovni zásobování, 
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úrovni 1NP a také v úrovni 1SS. Tento výtah je určen zejména pro dopravu zboží a 

zásobování hotelu.   

4.6    Stavebn  konstrukční ešení 

Stávající svislé nosné konstrukce objektu jsou tvo ené obvodovým smíšeným 

zdivem kámen+cihly plné pálené a vnit ními nosnými zdmi, taktéž smíšené. Vodorovnou 

nosnou konstrukci mezi 1.PP a 1.NP  v jedné části tvo í klenbové stropy v části druhé jsou 

to stropy d evěné trámové,a mezi1NP, 2.NP, 3NP a podkrovím je d evěný trámový strop. 

Do těchto nosných konstrukcí nebude v rámci rekonstrukce zasahováno. Výjimkou je 

pouze vybourání nebo vyzdívání okenních nebo dve ních otvorů. Obvodové zdivo bude 

v místech viditelných poruch vyplněno. Vodorovné ímsy budou opraveny, doplněny a 

omítnuty. 

Do nosných prvků šikmé sedlové st echy s viký i nebude zasahováno, stávající stav 

je vyhovující. 

Konstrukce stávajícího dvouramenného schodiště vedoucího z 1PP až do 3NP 

zůstane beze změn. Nahrazeny bosou pouze poškozené stupnice a podstupnice. Vnější 

stávající nehistorické schodiště ze zámeckého parku bude odstraněno a nahrazeno terasou 

s dvěma p ístupovými schodišti. Terasa bude od objektu oddělena lehkou konstrukcí 

mostového charakteru.   

Nové p íčky jsou zděny z keramických tvarovek nap . Keratherm P+D 

500x100x238mm firmy Tondach 

Stávající nášlapné vrstvy podlah budou v celém objektu odstraněny a nahrazeny 

novou skladbou podlah. 

V celém objektu zámku budou demontována všechna okna a budou nahrazena 

novými dvojitými d evěnými okny. Nátěr rámů shodný se současným odstínem s kováním 

Zasklení oken bude dvojsklem. 

Demontovány budou všechny dve e v 1.NP a 2.NP a budou nahrazeny novými 

d evěnými rámovými dve mi včetně zárubně z tvrdého světlého d eva, ponesou p írodní 

vzhled bez nátěru s mosazným kováním.  

Stávající objekt je založen plošně na základových pasech z kamene. Na založení 

objektu se nic nezmění jedná se o rekonstrukci s p evážně vnit ními dispozičními 

změnami. 
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4.7    Vytáp ní objektu 

Dojde ke  z ízením nové kotelny na zemní plyn v půdním prostoru kotel bude 

napojen na stávající komínový průduch. Pro rozvod je zvolen horizontální jednotrubkový 

systém. Jako otopná plocha jsou použita desková otopná tělesa s jezdeckým napojením 

zdola. 

4.8    ešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Bezbariérově jsou ešena podlaží – 1NP, 2NP,3NP. Objekt je bezbariérově 

zp ístupněn hlavním vchodem. Původní výškový rozdíl 430m mezi terénem a 

mezipodestou v objektu byl nahrazen zvýšením podlahy v prostoru p ed vstupními dve mi 

a následně vyspárován do terénu v p íslušném sklonu. Prostory restaurace jsou ešeny jako 

bezbariérové  a je zde zp ístupněno bezbariérové WC. V dalších nadzemních podlažích 

jsou dva bezbarierové pokoje, které obsahují bezbariérovou koupelnu. Z důvodu 

mimoúrovňového uspo ádání suterénu není možné jej bezbariérově zp ístupnit. Celý areál 

je témě  rovinatý a tudíž snadno p ístupný osobám s omezenou schopností pohybu a 

orientace.  Na parkovišti jsou z ízena 3 parkovací místa pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace.  

4.9  Technická infrastruktura 

Objekt má již vlastní p ípojky na inženýrké sítě. Místo jejich p esné polohy 

v objektu bude muset být p esně zamě eno p ed započnutím samotné rekonstrukce. 

Vzhledem k d ívějšímu využití objektu by měly být p ípojky dostačující pro nově zvolený 

druh užívání.  Objekt je napojen na rozvod elektrické energie, pitné vody, kanalizace 

a plynu. Není známa existence ekologických zátěží 

4.10  Dopravní obslužnost 

4.10.1  Doprava v pohybu 

Daná lokalita leží v těsné blízkosti silnice II t ídy č.426 Prochází městem ve směru 

sever - jih. Od severu vstupuje od Těmic a na jihu je směrována k místní části Bzenec-
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Cena konverze byla pomocí jednotkových cen, které byly podle pot eby upraveny. 

P esná cena za měrnou jednotku byla odvozena z podobného v minulosti již realizovaného 

projektu rekonstrukce zámku. Tato částka byla po upravení stanovena na 2 430 Kč. Cena 

za rekonstrukci zahrnuje – bourací práce zdiva, schodiště, stropy, povrchové úpravy, 

demontáž stávajících nášlapných vrstev, otvorů, demontáž sanity. Celková cena zahrnuje 

rekonstrukci, bourací práce, chodníky, parkovací plochu, komunikace, zatravnění, stromy, 

p ístavbu, p edsazenou terasu, lavičky, odpadkové koše, dále ceny za projektové a 

inženýrské práce, za ízení staveniště a rezervu. 
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5.2  Vyhodnocení orientačního propočtu 

PROPOČET 

Ko verze objektu zá ku - z ě a užívá í 
            

Stav. 

Obj. č. Název  MJ Počet MJ KČ/MJ Celkem KČ 

            

I. STAVEBNÍ POZEMEK 

  stavební parcela m2 10 436 0 0 

CELKEM ZA I. ČÁST 0 

II.STAVEBNÍ ČÁST 

SO 01 Stávající část objektu 

  Rekonstrukce m3 12985 2430 31553627,76 

  bourací práce m3 14390 900 12951000 

SO 02 Komunikace, komunikace pro pěší, parkoviště 

  chodníky m2 389,09 265 103108,85 

  parkovací plocha m2 928,36 1081 1003557,16 

  komunikace m2 1072,45 1299 1393112,55 

SO 03 Vegetace 

  zatravnění m2 655,7 176 115403,2 

  stromy Kč/ks 6 660 3960 

SO 04 Nástavba, p ístavba 

  p ístavba m3 459,34 4157 1909476,38 

  p edsazená terasa m 4,925 225 1108,125 

SO 05 Mobiliá  

  zahradní lavička ks 1300 6 7800 

  odpadkový koš ks 1100 5 5500 

CELKEM ZA II. ČÁST 49047654,03 

III. PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE 

  Projektové práce % 4   1961906,161 

  inženýrské práce % 3   1471429,621 

CELKEM ZA III.ČÁST 3433335,782 

IV. NUS 

  Za ízení staveniště % 2   980953,0805 

V. REZERVA 

  Rezerva % 12   5885718,48 

CELKEM ZA REKONSTRUKCI 59347661,37 

 

tab. č.1:  Orientační propočet 
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6 ZÁV R 

Hlavním cílem mé bakalá ské práce bylo vypracování návrhu změny využití 

jednoho z historických objektů zámeckého areálu ve Bzenci, tak aby navenek byl 

zachovám historický ráz této budovy. Z nevyužívané budovy zámku je zpracován návrh na 

konverzi v hotel s restaurací v p ízemí a vinárnou v suterénu objektu. Kdy jednotlivé 

pokoje jsou ešeny jako jednolůžkové, i dvoulůžkové se samotatným sociální za ízením.  

P edzámčí je upraveno tak, aby účinně sloužilo pot ebám nově navrženého ešení objektu. 

V levé části areálu vznikne po demolici dvou nepamátkových objektů plocha pro 

parkování.  

P i návrhu byla jedna z variant vyhodnocena jako nejvýhodnější ešení pro nově 

zvolený účel objektu. P i výběru bylo vzato do úvahy budoucí užívaní objektu a jeho 

p ínos pro širokou ve ejnost, také byl brán ohled na ekonomické hledisko návrhu a 

realizace.    

Tato  varianta umožňuje uvolnění prostoru v p edzámčí. Dále dojde ke vzniku 

parkoviště odděleného od okolní zástavby takže bude sloužit pouze pro účely areálu. 

 Zámecký areál se nachází ve velmi výhodné poloze, jelikož je viditelný témě  

z jakéhokoliv místa ve městě p itahuje pozornost nejen zdejších obyvatel ale i turistů.  

Dalo by se íci, že po starém hradu je druhou nejvýznamnější dominantou města. Díky 

svým historickým hodnotám je velice zajímavou atrakcí. Nově navržený účel by opět 

nechal celý areál ožít. 
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