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Obecné řešení

Jak vyplývá z analýz okolí jatek, leží objekt ve výhodné poloze u vlakového nádraží mezi dvěma hlavními pěšími 
trasami na toto nádraží. Vzhledem k těmto skutečnostem je návrh konverze objektu koncipován jako obchodní 
prostory primárně určené pro pěší návštěvníky - v objektu je navržena tržnice a obchodní pasáž – lidé tak mohou 
využívat objekt pro rychlé nákupy kvalitního a čerstvého zboží při cestě ze zaměstnání. Tržnice bude jak vnitřní, 
trvalá, tak venkovní, určená pro letní měsíce a zimní trhy. Prostor venkovní tržnice je ohraničen objektem jatek a 
na druhé straně symetricky novým objektem, který bude sloužit pro obslužné provozy trhů (zásobování/nakládání 
s odpady/zázemí pro trhovce) a také v něm bude umístěna restaurace s kavárnou a terasou na posezení. Tržnicí 
napříč prochází pěší zóna, která spojuje ulice Stodolní s Janáčkovou. Na jižní straně u ulice Stodolní budou dvě 
administrativní budovy se službami v parteru, a celý areál uzavírá objekt herny, který tvoří pomyslnou „zátku“ 
Stodolní ulice a rozděluje původní ulici na část pro auta (původní trasa ulice) a pěší zónu (nová trasa vedoucí 
přes bývalé objekty jatek.  

Demolice objektů a obnova poškozených částí

Dochovaná část areálu se skládá ze dvou odlišných částí. První částí je starší objekt chladírny, jehož fasády jsou 
bohatě zdobeny v industriálním stylu přelomu 19. a 20. století, věž objektu byla prohlášena za kulturní památku a 
proto se celý návrh soustředí právě na tento objekt. Druhou částí je pak rozsáhlý komplex budov u Stodolní ulice, 
jehož styl není nijak výrazný, zajímavou je pouze budova bývalého vjezdu do jatek, která ovšem nezapadá do 
stylu staré budovy (architektonicky, dispozičně ani svou kompozicí). Z toho důvodu je pro rekonstrukci uvažováno 
pouze se starou budovou, novější přístavby a dostavby budou zbořeny (viz. nákres). 

starší objekt chladírny - zachování
novější přístavba - demolice
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Dopravní napojení

Zásobování objektu jatek bude provedeno z ulice Porážková ze západní strany objektu. Parkování je řešenou 
formou podzemního parkoviště, který využívá automatického parkovacího systému – auta jsou v něm parkována 
strojově, přístup lidí bude pouze do vjezdových terminálů na povrchu nad parkovištěm. Příjezd do těchto terminálů 
je řešen ze severní strany ulicí Janáčková, která bude v místě terminálů rozšířena na šířku 8m, pro lepší vjezd a 
výjezd vozidel.  Nová stavba obsluhy tržnice s restaurací bude také využívat toto parkoviště, obsluha objektu (jak 
vývoz odpadu, tak také zásobování všech provozů) bude řešeno severním vjezdem z ulice Janáčková. 

Architektonické řešení

Po demolici novějších částí jatek se ze starých částí stane osamocená stavba, fasáda na straně přístaveb bude 
obnovena do původního stavu. Taktéž zbývající fasády budou obnoveny pokud možno do původního stavu – jde 
především o asanaci dodatečně probouraných otvorů a obnovení výplní otvorů. V interiéru bude v severní částí 
nově vybudováno 2. podlaží přidáním stropní konstrukce, která bude nesena ocelovými průvlaky, trakt bude 
uprostřed rozdělen jednou nosnou stěnou.

Dispoziční řešení

V objektu budou dva hlavní prostory – jednak průchozí obchodní pasáž, jejíž vstup bude pod věží jatek. Druhým 
prostorem bude tržnice v objektu bývalé vepřové porážky. Tyto dva provozně nezávislé prostory budou spojeny 
spojovací chodbou se vstupy do příslušenství – únikové schodiště a záchody.

Vertikální komunikace

V původním objektu je navrženo jedno hlavní schodiště v prostoru obchodní pasáže. Jedná se o ocelové 
schodnicové dvouramenné přímé schodiště, jehož podesta je je zavěšena na ocelových I nosnících stropní 
konstrukce. Druhým schodištěm je obslužné schodiště ve spojovací chodbě, toto schodiště je dvouramenné 
jednostranně vetknuté ve zdi, slouží především obsluze tržnice, v mezních situací je určeno jako únikové 
schodiště pro návštěvníky 2. patra pasáže. Dalším schodištěm je ocelové vřetenové schodiště ve věži jatek, které 
slouží pro spojení 2.patra se salónky ve věži.

Výtahy jsou v objektu dva, jeden pro osobní dopravu ve věži objektu – jde o hydraulický výtah, jehož strojovna je 
umístěna za stěnou pasáže. Druhým výtahem je dopravní výtah v části zázemí tržnice, tento výtah je určen 
zejména pro dopravu zboží a vybavení jak pro tržnici, tak pro obchody v obchodní pasáži.

Stropní konstrukce

Ve stávajícím objektu jsou dochovány valené stropy do ocelových I nosníků uložených na nosné obvodové stěny 
a ocelové sloupy. V severní části nejsou stropy, tato část je pouze přízemní, v návrhu jsou tedy v této části 
navrženy nové ocelové stropy uloženy na obvodové zdivo a střední nosnou stěnu. Na nosníky bude položena 
monolitická železobetonová deska, která kromě stropní konstrukce zajistí také ztužení objektu v horizontálním 
směru.

Povrchové úpravy interiéru

Stěny v interiéru nebudou nijak upraveny, lícové zdivo zde bude tvořit povrch stěn stejně jako v exteriéru. Na 
podlahy bude použita kamenná dlažba se zvýšenou odolností, barvou imitující cihelné zdivo. Na stropech bude 
zhotoven pohledový beton. Výjimku tvoří prostory záchodů,sprch, kuchyně a technického zázemí tržnice, na 
jejichž podlahu bude z hygienických důvodů použita keramická dlažba a na stěny keramický obklad. Barvy budou 
řešeny individuálně v souladu s interiérem místností.

Obnova fasády

Poškozené části fasády budou vhodně asanovány, jde především o dodatečně zbudované otvory vjezdů a také 
části, které byly v minulosti obestavěny přístavbou a tak jsou poškozeny maltou.

Výplně otvorů

Výplně otvorů, zejména oken budou obnoveny do původního stavu. Vzhledem k nemožnosti zaizolovat obvodové 
zdivo, je třeba ověřit výpočtem vhodnost volby tepelně izolačních dvojskel. Otvory, které nemají původní výplně 
jsou navrženy nově, dle dochovaných materiálů. Dveřní výplně jsou navrženy zcela nově, jsou ovšem navrženy s 
ohledem na styl a zpracování původních otvorů. Rámy otvorů jsou ocelové, výplň mezi nimi je z čirého skla. 

Vliv na okolní stavby

Vzhledem k povaze nových provozů v objektu by nemělo dojít k nepříznivým vlivům na okolní stavby. Pouze u 
nové části by mohlo dojít k nepříznivým vlivům odpadového hospodářství, proto je tato část řešena jako uzavřená, 
pro minimalizování těchto vlivů.

Napojení na inženýrské sítě

Objekt jatek má již vlastní přípojky na inženýrské sítě, jejich přesná poloha v objektu bude muset být zaměřena 
před započetím rekonstrukce. Vzhledem k bývalému průmyslovému charakteru provozů v objektu, by měly být 
přípojky energií dostačující i pro méně náročné provozy jako jsou obchody, restaurace a tržnice. Nový objekt bude 
mít vlastní přípojky.



DŮVODY PRO POUŽITÍ AUTOMATIZOVANÉHO PARKOVACÍHO SYSTÉMU
● Snížení konstrukční výšky podlaží (až na 1730mm)  a z toho plynoucí nižší hloubka parkoviště
● Auta se pohybují s vypnutým motorem, není třeba větrat prostor parkoviště
● Úspora prostoru, v tomto případě se do autom. systému vejde 130 aut, do běžného parkoviště 76 aut
● Vozidla sjíždí do garáže pomocí výtahů, není třeba využívat nevzhledné a plošně náročné sjezdy
● Vyšší pořizovací cena bude kompenzována díky dotacím na parkovací systémy
● Parkované automobily jsou přístupné pouze vlastníkům, jsou tak chráněny proti krádeži a poškození 

Zdroj : wöhr.de | 31
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Západní pohled I 41
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Příčný řez objekty I 44
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Vizualizace exteriéru bývalé chladírny a interiéru obchodní pasáže I 47



Pohledy na novou budovu I 48



Závěr

Díky podrobné analýze objektu a zaznamenání jeho skutečného stavu bylo navrženo jeho možné využití coby 

objektu s obchodní pasáží a tržnicí, která z interiéru volně přechází na venkovní tržiště. V konceptu šlo o návrh 

objektu odlišného od dnes běžných obchodních center určených primárně pro lidi jedoucí automobilem nakupovat 

velké množství zboží. Jde o rozsahem podstatně menší objekt, který slouží pro každodenní nákup kvalitního zboží v 

menším množství při procházce městem. Z bývalých městských jatek se tak stává obchodní centrum, které se lépe 

hodí do centra města, než hypermarkety, které jsou spíše samostatnými „městy“ opevněnými betonovými plochami 

parkovišť.
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