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CELKOVÁ BILANCE MASTERPLANU - FUNKČNÍ PLOCHY DETAILNĚ

Funkční plocha
Zastavěné 

plochy 
(m2)

Atriový dům A 9 143

Atriový dům B 9 143

Cluster 4 080

Bytové domy 22 024

Viladomy 4 500

Stávající objekty pro bydlení 3 241

Stávající objekty pro občanskou vybavenost 6 891

CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA 59 022

Silnice 11 223

Parkoviště 1 540

Obytné zóny a chodníky 27 689

Cyklostezky 5 273

CELKOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA 45 725

Zeleň na terénu 130 919

Zeleň na konstrukcích 15 746

CELKOVÁ PLOCHA ZELENĚ A VODNÍCH PLOCH 146 665

VODNÍ PLOCHY 6 559

CELKOVÁ BILANCE MASTERPLANU - FUNKČNÍ PLOCHY CELKOVĚ

Funkční plocha
Změřená plocha 

(m2)

CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA 59 022

celková zastavěná plocha bydlení 52 131

celková zastavěná plocha stávajícími objekty 6 891

ZPEVNĚNÉ PLOCHY 45 725

ZELEŇ NA ROSTLÉM TERÉNU 130 919

KONTROLNÍ SOUČET VŠECH PLOCH 235 666

VYPOČTENÉ KOEFICIENTY

VYPOČTENÝ KOEFICIENT ZELENĚ 0,58

VYPOČTENÝ KOEFICIENT ZASTAVĚNOSTI 0,42

CELKOVÁ BILANCE MASTERPLANU - PLOCHY PRO BYDLENÍ A ODHAD POČTU OBYVATEL

Typ bydlení Průměrná uvažovaná 
podlažnost

GFA 
(m2)

LFA 
0,75 GFA 

(m2)

Vypočtený počet 
bytových jednotek

Průměrný počet 
obyvatel na jednotku

Vypočtený počet 
obyvatel

Vysvětlivky 
GFA = Hrubá podlažní plocha 
LFA = Čistá podlažní plocha

Atriový dům A 1,0 9 143 6 857 53 3,0 159

Atriový dům B 1,0 9 143 6 857 53 3,0 159

Cluster 1,7 6 936 5 202 32 3,0 96

Bytové domy 3,0 66 072 49 554 965 2,5 2 411

Viladomy 3,0 13 500 10 125 140 2,5 350

Stávající objekty pro bydlení 3,0 9 723 7 292 142 2,5 355

CELKOVÁ BILANCE BYDLENÍ 2,1 104 794 78 596 1 243 2,8 3 530

PRŮMĚRNÁ HUSTOTA OBYVATEL NA 1 ha NAVRŽENÁ MASTERPLANEM 153

Poznámka: 

• Průměrná obytná plocha na 1 obydlený byt v ČR byla 65,3 m2, z toho v bytových domech 52,6 m2 a v rodinných domech 80,9 m2. Průměrná celková plocha              
1 obydleného bytu činila v roce sčítání 86,7 m2, pro obydlené byty v bytových domech to bylo 68,5 m2  a pro obydlené byty v rodinných domech to bylo 109,1 
m2. Zdroj: Bydlení v České republice v číslech 2019_Ministerstvo pro místní rozvoj 

• Jako výpočtová hodnota pro výpočet hustoty obyvatel na 1 hektar je uvažována zaokrouhlená plocha řešeného území 23 ha.

GraÞckŽ srovn‡n’ velikosti navržených struktur jednotlivých typů bydlení
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DETAILY

DETAILY A POPIS JEDNOTLIVÝCH LOKALIT MASTERPLANU
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LOKALITA 01 - CLUSTER
POČET DOMŮ :    32

ZP :    4 080 m2

POČET PODLAŽÍ :    1-2

HPP :     6 936 m2

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ :  48

POČET OBYVATEL :   96

ETAPA :     2

Cluster rodinných domů tvoří přechodový článek mezi zástavbou 
kasáren a klasickou vesnickou zástavbou obce Vyšný. Aby byl 
zachován vizuální styl a prvky krajinného rázu obce, jsou domy 
skládány do „L“ a „U“ struktur, které se takovému stavení hmotově 
přibližují. Vznikají zde prostory evokující náves a vesnické bydlení, ale 
s kvalitami a přednostmi bydlení městského. 

46 park. stání

SITUACE PARKOVÁNÍ 1:2000SITUACE 1:1000 MOTIV
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ŘEZ 1:750

SITUACE PARKOVÁNÍ 1:2000SITUACE 1:1000 MOTIV

LOKALITA 02 - ATRIOVÉ DOMY
POČET DOMŮ :    106

ZP :     18 286 m2  

POČET PODLAŽÍ :    1

HPP :     18 286 m2

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ :  106

POČET OBYVATEL :   318

ETAPA :     2

Átriové domy tvoří hnízda zástavby mezi nimiž protéká vysoká zeleň 
a v otevřených rýhách je sváděna dešťová voda do pruhu zeleně 
podél ulice U Kasáren, který je využíván se soustavou retenčních 
nádrží k zadržování dešťových vod v krajině. Retenční nádrže jsou 
zároveň komponovány jako součást budoucího parku, který 
bude zároveň i součástí územního biokoridoru V čase cca 10 let se 
z clusteru átriových domů stane „zelený koberec“, který nebude 
v dálkových pohledech vůbec čitelný jako zástavba rodinných 
domů. Jedná se o vysoce efektivní využití stavebních pozemků.
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356 park. stání

SITUACE PARKOVÁNÍ 1:2000SITUACE 1:1000 MOTIV

LOKALITA 03 - BYTOVÉ DOMY

ZP :     5 517 m2 

POČET PODLAŽÍ :    3

HPP :    16 551 m2

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ :  292

POČET OBYVATEL :   613

ETAPA :     2

Bytový komplex navazující na původní stavby Nového Dvora ze 
severní strany je koncipován jako přechodový spojovací článek 
mezi kvazi blokovou strukturou od centra k  jihu a  kompaktní 
zástavbou rodinných domů na severním konci bývalých kasáren. 
Blok bytového domu se rozpadá na menší substruktury, které 
se přibližují k  měřítku átriových domů v  severovýchodní části 
a clusteru rodinných domů v severozápadní části řešeného území.
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260 park. stání
329 park. stání

04a 04b

SITUACE PARKOVÁNÍ 1:2000SITUACE 1:1000 MOTIV

LOKALITA 04a - NÁMĚSTÍ
ZP :     5 068 m2

POČET PODLAŽÍ :    3

HPP :     15 204 m2

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ :  268

POČET OBYVATEL :   563

ETAPA :     2

LOKALITA 04b- NÁMĚSTÍ
ZP bydlení :    3 365 m2  

ZP vybavenost:    3 354 m2

POČET PODLAŽÍ :    3, 2

HPP :     16 800 m2

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ :  66 + 133 = 199

POČET OBYVATEL :   374

ETAPA :     2

Bytový komplex navazující na původní stavby Nového Dvora ze 
severní strany je koncipován jako přechodový spojovací článek 
mezi kvazi blokovou strukturou od centra k  jihu a  kompaktní 
zástavbou rodinných domů na severním konci bývalých kasáren. 
Blok bytového domu se rozpadá na menší substruktury, které 
se přibližují k  měřítku átriových domů v  severovýchodní části 
a  clusteru rodinných domů v severozápadní části řešeného 
území.
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67 park. stání

67 park. stání

46 park. stání

36 park. stání

36 park. stání

SITUACE PARKOVÁNÍ 1:2000SITUACE 1:1000 MOTIV

LOKALITA 05 - BYTOVÉ DOMY
ZP :     6 817 m2

POČET PODLAŽÍ :    3

HPP :    20 451 m2

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ :  361

POČET OBYVATEL :   757

ETAPA :     0+2

Zástavba navazující na bývalé ubytovací bloky koncipována jako 
bytové domy. Parkování je řešeno systémem polozapuštěných 
velkoplošných parkovacích domů se zelenou střechou. To domům 
vytváří poloveřejný prostor bez přítomnosti automobilů. Takové 
řešení má krom estetických pozitiv i další významné výhody. Jsou 
to méně náročné zemní práce a v důsledku polovičního zapuštění 
vznikne zvýšené přízemí, které u  vlastníků nebo nájemců bytu 
vyvolává větší pocit bezpečí. LO
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SITUACE PARKOVÁNÍ 1:2000SITUACE 1:1000

ŘEZ PŘÍČNÝ 1:750ŘEZ PODÉLNÝ 1:750

MOTIV

LOKALITA 06 - VILADOMY
ZP :     2 925 m2 

POČET PODLAŽÍ :    3

HPP :     8 775 m2

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ :  154

POČET OBYVATEL :   227

ETAPA :     1+2

V jižní části území jsou navrženy bytové domy a viladomy, které tvoří 
spojení mezi novou zástavbou a  stávajícími tvz. „dvouletkovými“ 
bytovkami a novými bytovými domy.
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144 park. stání 65 park. stání

25 park. stání
07a

07b 07c

SITUACE PARKOVÁNÍ 1:2000SITUACE 1:1000 MOTIV

LOKALITA 07a - BYTOVÉ DOMY
ZP :     694 m2 

POČET PODLAŽÍ :    3

HPP :     2 082 m2

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ :  37

POČET OBYVATEL :   77

ETAPA :     1

LOKALITA 07b - BYTOVÉ DOMY
ZP :     1 804 m2 

POČET PODLAŽÍ :    3

HPP :     5 412 m2

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ :  96

POČET OBYVATEL :  200

ETAPA :     2

LOKALITA 07c - VILADOMY
ZP :     1 575 m2 

POČET PODLAŽÍ :    3

HPP :     4 725 m2

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ :  56

POČET OBYVATEL :   123

ETAPA :     1+2

V jižní části území jsou navrženy bytové domy a viladomy, které tvoří 
spojení mezi novou zástavbou a  stávajícími tvz. „dvouletkovými“ 
bytovkami a novými bytovými domy.
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VIZUALIZACE
ILUSTRATIVNÍ PŘEDSTAVA PROSTORU

 VIZUALIZACE BUDOUCÍHO MOŽNÉHO ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ NOVÉHO DVORA VYZNAČENÍ ZÁBĚRŮ VIZUALIZACÍ
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ANALÝZA

DŮVODY

Místa, kde se cítíme příjemně a přirozeně je vyhledáváme jsou kompaktní s lidským měřítkem

Lidské měřítko a uměřený uchopitelný prostor

Ulice mají profil, kde se lidé potkávají 

Lidské oko vnímá ohraničený prostor

Máme rádi zákoutí, kde nacházíme soukromí

Kumulace lidí podporuje bezpečnost

Funguje docházková vzdálenost

Menší vzdálenosti podporují „zelenou“ mobilitu

Kde funguje docházková vzdálenost fungují i obchody, služby...

Menší prostory generují menší prodejní jednotky

Vysoká hustota města generuje nutnost vzniku městských parků

Parky mívají udržovanou a komponovanou vysoce kvalitní zeleň

Park pro vymezenou oblast snižuje nárok na velikost pozemků

Kompaktní sídla mají schopnost vytvářet komunity

Komunita prohlubuje sousedské a mezilidské vztahy

Pro lidské oko i duši jde o libý a živý městský prostor

Člověk se necítí osamocen

Má ho pod „kontrolou“ a tak se lidé cítí bezpečněji

Malé prostory si dokážeme monitorovat sami

Více očí více vidí

Absence automobilismu je dnes osvěžující

Vše obsáhnu pěšky, na kole, potřeba auta je minimalizovaná

Pro nákup nepotřebují lidé auto, mají „svého“ pekaře, řezníka...

Více menších jednotek generuje různorodost a konkurenci

Park je anonymnější než ulice, více soukromí pro odpočinek

Nepotřebuji vlastní zahradu, když mi ji nabízí město

Lidem stačí pro relaxaci malý, soukromý, ale kvalitní prostor

Komunita obývá konkrétní prostor, stará se o něj, chrání ho

Dochází k socializaci individualit a lepší mezilidské komunikaci
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DŮVODY

Místa, kde se necítíme příjemně a přirozeně je nevyhledáváme jsou bezbřehá s neuchopitelným měřítkem

Neuchopitelné měřítko

Absence běžné ulice

Ulice není ulicí, ale parkovištěm

Parter domů není parter

Běžnou ulici nahrazujeme  „ulicemi“ obchodních center

Domy nejsou domy, ale sklady lidí

„Vzdušné zelené“ prostory mezi domy nevybízejí k návštěvě

Příliš velké prostory mezi domy ničí typicky městské chování

„Uliční“ profil a měřítko jsou příliš veliká na sociální kontakty

Masivní koncentrace lidí v jednom místě nevytvoří komunitu

Ztráta identity, anonymizace prostředí, narušení mezilidských vztahů

Neexistuje „moje“ ulice, řezník, pekař, neznáme sousedy

Anonymní prostor je napadán vandalstvím

Přirozená touha někam patřit, něco znamenat, hledání vůdce

Pro lidské oko i duši přemrštěné a nepříjemně veliké

Anonymita, profil nevybízí k postávání

Auta jsou bariéry, prostor je ucpaný „plechem“ a nikoli lidmi

Sklady, prádelny, sušárny, garáže, živořící obchody, zastavárny

Lidé tráví čas na „ulicích“ obchodního centra, které nabízí měřítko

Monofunkční noclehárna bez atributů města

Chybí zde soukromí parku, stovky očí neustále sledují prostor

Potkávání se, nakupování, posezení v kavárně, na lavičce

Netvoří ulici, kterou chcete jít, ale prostor který chcete rychle projít

Individualizace společenství lidí, kteří nehledají sociální kontakty

Vznik negativních patologických jevů, vandalství, násilí, závislosti

Mám pouze svůj vchod, schránku, byt a někde mi stojí auto...

Vše je všech a zároveň nikoho. Nebylo to tu už?!

Příklon k extremismu a jednoduchým řešením

Scéna pro tragédii Scéna pro komedii Scéna pro satiru
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ROZTROUŠENÁ ZÁSTAVBA - ŠUMAVA VELKÉ PŘÍMĚSTSKÉ PARCELY

3,2 ha = 10 parcel • každá  3200m2 = žádný veřejný prostor 1,6 ha = 10 parcel • každá  1600m²  = 1,6 ha veřejného prostoru

BĚŽNÉ PŘÍMĚSTSKÉ PARCELY 

0,8 ha = 10 parcel • každá  800m²  = 2,4 ha veřejného prostoru

KOMPAKTNÍ MĚSTSKÁ ZÁSTAVBA

0,4 ha = 10 parcel • každá  400m² = 2,8 ha veřejného prostoru 

OTAZNÍKY

Proč „škaredá nezelená“ kompaktní centra měst většinou obývá silnější ekonomická a vzdělanostní třída

 a naopak „hezká zelená“ sídliště na periferii obývá převážně slabší ekonomická a vzdělanostní třída? 

Proč jsou pro bydlení žádanější a dražší nemovitosti v kompaktních centrech a nikoli v „zeleni zalitých“ sídlištích na periferii s větší dostupností přírody?

Není tohle důkaz selhání tezí modernistického urbanismu s bezbřehým neuchopitelným a anonymním prostorem a snu o bydlení v zeleni?  

Chceme „nezelenou“ kompaktnost s veřejnými parky nebo „zelenou“ bezbřehost s nevábným anonymním veřejným prostorem?

Není náhodou společenské akceptování modernistického urbanismus tak trochu ve stylu, že „hlad je nejlepší kuchař?“

Jsme nepoučitelní?!

Mluvíme o zeleni, ale plýtváme s ní v nesmyslných konceptech

Odmítáme kompaktnost a horujeme za zeleň

Stavíme domy na zbytečně drahých parcelách 800 m2

Parcelu 800m2 odůvodňujeme životním prostředím a zelení 

Urbanizujeme a ničíme volnou přírodu ve jménu „zeleného dobra“

Je lepší hektar s 10 domy nebo hektar s 10 domy a parkem?

Modernistický urbanismus sídlišť, RD s pozemky, které nic nenabízí

Ale přitom vyhledáváme „nezelená“ centra, abychom utekli ze „zeleného“ sídliště

Neposkytují však ani soukromí ani prostor pro normální zahradu

Ve skutečnosti životní prostředí ničíme a to včetně zeleně!

Urbanizace krajiny vede k její nepropustnosti a „bezstromovosti“

Park - veřejný prostor, má daleko větší kvalitu i retenční schopnost než běžná zahrada
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Od snu o bydlení v zeleni k realitě dneška Inspirace a citace minulost v konceptech moderního urbanismu

Fáze/Stage

MASTERPLAN
Projekt/Project

KASÁRNA VYŠNÝ, ČESKÝ KRUMLOV

29
/0

5/
20

20
, Č

B
M

E
N

TÁ
LN

Í M
A

PY
 A

 C
H

A
R

A
K

TE
R

 Z
ÁS

TA
VB

Y 
| A

N
A

LY
TI

CK
Á

 Č
Á

ST
 | 

11
2-

11
3

Od snu o bydlení v zeleni k realitě dneška Inspirace a citace minulost v konceptech moderního urbanismu
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●  Dům, zahradní kolna

●  Zpevněné plochy

●  Zahrada

●  Veřejná zeleň, veřejné prostranství

●  Vodní plochy

Parcela 800 m²

Dům 156 m²

Podlažnost 2+

Zahrada 407 + 159 m²

Zpevněné plochy 78 m²

Pozemek cca 29 584 m²

30 x parcela 800 m² → 24 000 m²

Zpevněné plochy 3 984 m²

Veřejná zeleň, veřejné prostranství 1 600 m² → 5,4%

Soukromá zeleň 16 980 m² → 57,4%

30 x 4 = cca 120 osob → cca 40 os/ha

Regulovaná zástavba s  minimálním pozemkem 800 m² 
a  požadavkem na minimální KZ vztažený k  pozemku 
s  požadavkem na velikost veřejného prostranství podle 
zákona.
Dokonalý základ pro tzv. „realitkový“ urbanismus, který 
obci ani majitelům nemovitostí nepřináší žádnou přidanou 
hodnotu a developera nemotivuje vůbec k ničemu, protože 
mu ani neumožní vydělat na to, aby měl zájem nabídnout 
kvalitní veřejný prostor. Splnili jsme procenta a nic víc...

Výsledkem bude:
• maximalizace parcel pro výstavbu RD 
• minimalizace veřejného prostoru a zeleně
• minimální soukromí na zahradě
• zbytečně vysoké náklady na koupi pozemku
• zbytečně vyšší náklady na údržbu
• část pozemku bude problematicky využitelná (světle 

zelená barva)
• téměř žádná vysoká zeleň, protože k  ní není majitel 

nemovitosti nucen a  navíc - je přeci třeba hrabat listí.
Listí padá na terasu, do okapů, na auto, na přístup do 
domu. O  ovocný strom je třeba se starat, sklízet ho, 
uskladňovat plody. Samá práce! Strom je fuj!

• v  tomto typu zástavby není ani soukromí ani kvalitní 
veřejný prostor se zelení.

Pozemek cca 29 584 m²

48 x parcela 400 m² → 19 200 m²

Zpevněné plochy 3 984 m²

Veřejná zeleň, veřejné prostranství 6 400 m² → 21,6%

Soukromá zeleň 8 112 m² → 27,4%

48 x 4 = cca 192 osob → cca 64 os/ha

Zástavba je regulovaná celkovým požadavkem KZ na % veřejné 
zeleně v  celé funkční ploše bez ohledu na to zda se jedná 
o  zeleň soukromou nebo veřejnou. Motivace na uplatnění 
zeleně ve veřejném prostoru může být na investora uplatněna 
díky dvěma KZ - jeden (vyšší) bez zeleně ve veřejném prostoru 
a druhý KZ (nižší) se zelení ve veřejném prostoru, což znamená 
i  vyšší zastavitelnost a  tím zisk. Nakonec na tom vydělají 
všichni!

Výsledkem bude:
• maximalizace parcel pro výstavbu RD
• kvalitní veřejný prostor podle požadavků obce
• pozemky s domy za rozumnou cenu
• vyšší hustota osídlení omezí (zpomalí) tlak na další zábory  
• volné krajiny pro výstavbu
• átriové domy poskytují největší míru soukromí!
• lidem, s ohledem na životní styl, postačuje malý, ale velmi 

soukromý prostor na odpočinek. K rekreaci slouží vysoce 
kvalitní příroda navázaná přímo na výstavbu.

• retence dešťových vod je řešitelná rybníčkem, poldrem, 
který může mít i rekreační nebo „pouze“ estetickou funkci. 

• více stromů ochlazuje okolí a voda zvlhčuje horký vzduch - 
funguje zde malý vodní cyklus.

Parcela 400 m²

Dům 189 m²

Podlažnost 1+ - 2

Garáž 42m²

Zahrada 169 m²
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●  Dům, zahradní kolna

●  Zpevněné plochy

●  Zahrada

●  Veřejná zeleň, veřejné prostranství

●  Vodní plochy

Parcela 800 m²

Dům 156 m²

Podlažnost 2+

Zahrada 407 + 159 m²

Zpevněné plochy 78 m²

Pozemek cca 29 584 m²

30 x parcela 800 m² → 24 000 m²

Zpevněné plochy 3 984 m²

Veřejná zeleň, veřejné prostranství 1 600 m² → 5,4%

Soukromá zeleň 16 980 m² → 57,4%

30 x 4 = cca 120 osob → cca 40 os/ha

Regulovaná zástavba s  minimálním pozemkem 800 m² 
a  požadavkem na minimální KZ vztažený k  pozemku 
s  požadavkem na velikost veřejného prostranství podle 
zákona.
Dokonalý základ pro tzv. „realitkový“ urbanismus, který 
obci ani majitelům nemovitostí nepřináší žádnou přidanou 
hodnotu a developera nemotivuje vůbec k ničemu, protože 
mu ani neumožní vydělat na to, aby měl zájem nabídnout 
kvalitní veřejný prostor. Splnili jsme procenta a nic víc...

Výsledkem bude:
• maximalizace parcel pro výstavbu RD 
• minimalizace veřejného prostoru a zeleně
• minimální soukromí na zahradě
• zbytečně vysoké náklady na koupi pozemku
• zbytečně vyšší náklady na údržbu
• část pozemku bude problematicky využitelná (světle 

zelená barva)
• téměř žádná vysoká zeleň, protože k  ní není majitel 

nemovitosti nucen a  navíc - je přeci třeba hrabat listí.
Listí padá na terasu, do okapů, na auto, na přístup do 
domu. O  ovocný strom je třeba se starat, sklízet ho, 
uskladňovat plody. Samá práce! Strom je fuj!

• v  tomto typu zástavby není ani soukromí ani kvalitní 
veřejný prostor se zelení.

Pozemek cca 29 584 m²

48 x parcela 400 m² → 19 200 m²

Zpevněné plochy 3 984 m²

Veřejná zeleň, veřejné prostranství 6 400 m² → 21,6%

Soukromá zeleň 8 112 m² → 27,4%

48 x 4 = cca 192 osob → cca 64 os/ha

Zástavba je regulovaná celkovým požadavkem KZ na % veřejné 
zeleně v  celé funkční ploše bez ohledu na to zda se jedná 
o  zeleň soukromou nebo veřejnou. Motivace na uplatnění 
zeleně ve veřejném prostoru může být na investora uplatněna 
díky dvěma KZ - jeden (vyšší) bez zeleně ve veřejném prostoru 
a druhý KZ (nižší) se zelení ve veřejném prostoru, což znamená 
i  vyšší zastavitelnost a  tím zisk. Nakonec na tom vydělají 
všichni!

Výsledkem bude:
• maximalizace parcel pro výstavbu RD
• kvalitní veřejný prostor podle požadavků obce
• pozemky s domy za rozumnou cenu
• vyšší hustota osídlení omezí (zpomalí) tlak na další zábory  
• volné krajiny pro výstavbu
• átriové domy poskytují největší míru soukromí!
• lidem, s ohledem na životní styl, postačuje malý, ale velmi 

soukromý prostor na odpočinek. K rekreaci slouží vysoce 
kvalitní příroda navázaná přímo na výstavbu.

• retence dešťových vod je řešitelná rybníčkem, poldrem, 
který může mít i rekreační nebo „pouze“ estetickou funkci. 

• více stromů ochlazuje okolí a voda zvlhčuje horký vzduch - 
funguje zde malý vodní cyklus.

Parcela 400 m²

Dům 189 m²

Podlažnost 1+ - 2

Garáž 42m²

Zahrada 169 m²
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●  Dům, zahradní kolna

●  Zpevněné plochy

●  Zahrada

●  Veřejná zeleň, veřejné prostranství

●  Vodní plochy

Parcela 800 m²

Dům 156 m²

Podlažnost 2+

Zahrada 407 + 159 m²

Zpevněné plochy 78 m²

Pozemek cca 29 584 m²

30 x parcela 800 m² → 24 000 m²

Zpevněné plochy 3 984 m²

Veřejná zeleň, veřejné prostranství 1 600 m² → 5,4%

Soukromá zeleň 16 980 m² → 57,4%

30 x 4 = cca 120 osob → cca 40 os/ha

Regulovaná zástavba s  minimálním pozemkem 800 m² 
a  požadavkem na minimální KZ vztažený k  pozemku 
s  požadavkem na velikost veřejného prostranství podle 
zákona.
Dokonalý základ pro tzv. „realitkový“ urbanismus, který 
obci ani majitelům nemovitostí nepřináší žádnou přidanou 
hodnotu a developera nemotivuje vůbec k ničemu, protože 
mu ani neumožní vydělat na to, aby měl zájem nabídnout 
kvalitní veřejný prostor. Splnili jsme procenta a nic víc...

Výsledkem bude:
• maximalizace parcel pro výstavbu RD 
• minimalizace veřejného prostoru a zeleně
• minimální soukromí na zahradě
• zbytečně vysoké náklady na koupi pozemku
• zbytečně vyšší náklady na údržbu
• část pozemku bude problematicky využitelná (světle 

zelená barva)
• téměř žádná vysoká zeleň, protože k  ní není majitel 

nemovitosti nucen a  navíc - je přeci třeba hrabat listí.
Listí padá na terasu, do okapů, na auto, na přístup do 
domu. O  ovocný strom je třeba se starat, sklízet ho, 
uskladňovat plody. Samá práce! Strom je fuj!

• v  tomto typu zástavby není ani soukromí ani kvalitní 
veřejný prostor se zelení.

Pozemek cca 29 584 m²

48 x parcela 400 m² → 19 200 m²

Zpevněné plochy 3 984 m²

Veřejná zeleň, veřejné prostranství 6 400 m² → 21,6%

Soukromá zeleň 8 112 m² → 27,4%

48 x 4 = cca 192 osob → cca 64 os/ha

Zástavba je regulovaná celkovým požadavkem KZ na % veřejné 
zeleně v  celé funkční ploše bez ohledu na to zda se jedná 
o  zeleň soukromou nebo veřejnou. Motivace na uplatnění 
zeleně ve veřejném prostoru může být na investora uplatněna 
díky dvěma KZ - jeden (vyšší) bez zeleně ve veřejném prostoru 
a druhý KZ (nižší) se zelení ve veřejném prostoru, což znamená 
i  vyšší zastavitelnost a  tím zisk. Nakonec na tom vydělají 
všichni!

Výsledkem bude:
• maximalizace parcel pro výstavbu RD
• kvalitní veřejný prostor podle požadavků obce
• pozemky s domy za rozumnou cenu
• vyšší hustota osídlení omezí (zpomalí) tlak na další zábory  
• volné krajiny pro výstavbu
• átriové domy poskytují největší míru soukromí!
• lidem, s ohledem na životní styl, postačuje malý, ale velmi 

soukromý prostor na odpočinek. K rekreaci slouží vysoce 
kvalitní příroda navázaná přímo na výstavbu.

• retence dešťových vod je řešitelná rybníčkem, poldrem, 
který může mít i rekreační nebo „pouze“ estetickou funkci. 

• více stromů ochlazuje okolí a voda zvlhčuje horký vzduch - 
funguje zde malý vodní cyklus.

Parcela 400 m²

Dům 189 m²

Podlažnost 1+ - 2

Garáž 42m²

Zahrada 169 m²
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PROČ NĚKDE BYDLÍME RADĚJI NEŽ JINDE A PROČ POTŘEBUJEME VYŠŠÍ HUSTOTU OBYVATEL V ÚZEMÍ

Scéna pro tragédii Scéna pro komedii Scéna pro satiru

Od snu o bydlení v zeleni k realitě dneška

Jsme nepoučitelní? Porovnání dnes běžného „realitkového“ urbanismu s téměř zapomenutou kobercovou zástavbou átriových domů

Abychom mohli kvalitně bydlet, musíme si napřed uvědomit co vlastně chceme a proč to tak chceme!

Otazníky

Místa, kde se cítíme příjemně a přirozeně je vyhledáváme, jsou kompaktní s lidským měřítkem

Místa, kde se necítíme příjemně a přirozeně je nevyhledáváme, jsou bezbřehá s neuchopitelným měřítkem

Od snu o bydlení v zeleni k realitě dneška

Inspirace a citace minulosti v konceptech moderního urbanismu

vladan píša · architektura · grafika · design



Pohled napanorama města z roku 1910 - šipka označuje tehdejší Neuhof Pohled napanorama města z roku 1930 - šipka označuje tehdejší NeuhofSlavnostní fotka osazenstva statku - v pozadí je vidět dodnes zachovaný kravín

 Celkový půdorys 1. NP stavebního jádra dvora Neuhof ·  Příčné řezy téhož  ·  Plány kravína    Geometrický plán č.28 revíru Neuhof - detail se statkem, ovocnými sady a, dodnes zachovaným, rybníkem zdroj: plány - Oblastní archiv Třeboň, fotografie - Museum Atelier Seidel

HISTORIE 

HISTORIE NOVÉHO DVORA (BÝVALÝCH KASÁREN) V KOSTCE

Jakkoli se to možná nezdá, tak historie Nového Dvora (bývalých kasáren) je 
delší nežli 450 let. Původní statek byl založen roku 1564 Jakubem Krčínem 
z Jelčan. Stavbu prováděl Antonín Ericer známý též jako Antonín Vlach. 
Nebyl to nikdo jiný než onen Antonín Vlach podílející se na zcela zásadní 
přestavbě krumlovského hradu na renesanční zámek. O tom, že stavba 
Nového Dvora probíhala poměrně svižně a byla pravděpodobně dokončena 
následujícího roku, svědčí zmínka z roku 1568 o tom, že „i u Nového dvoru 
do stodol se vozí“.
Zajímavostí je, že krumlovské dvory z Krčínovy éry byly stavěny z cihel a 
kamene, tedy trvanlivých materiálů. Oproti tomu se v ostatních částech 
stále stavělo alespoň z části stále ze dřeva. A pak je zcela zřejmé, že doba 
se moc nemění, a i tehdy byl rozsah stavitelů stejně široký jako dnes. Pře-
stavba hradu na zámek a vedle toho i stavba „stodol a chlívků“. Prostě ani 
tehdy nebylo malé zakázky a práce je třeba si vážit v každém čase. A po-
slední zajímavostí je, že Nový Dvůr byl největším poplužním dvorem celého 
panství a měl velikost jedenácti lánů, což dnes odpovídá rozloze zhruba 
220 hektarů. Že se jednalo o vskutku veliké hospodářství dokládá také 
informace kolem roku 1600, že se zde chovalo 8 tažných koní, 18 tažných 
volů, 40 dojných krav, 80 jalovic, 70 prasat a 200 kusů slepic a kapounů.
V jistém smyslu i zde navazujeme na historii, protože transformace býva-
lých kasáren je největším transformačním územím, cca 22 hektarů plochy 
nejen na území města, ale možná i celého Jihočeského kraje.
Knížecí zeměměřič Ing. Jan Nepomuk Šimoušek pořídil pravděpodobně 
první geometrický plán lokality Nového Dvora včetně přináležejících po-
zemků v období již okolo roku 1800! Dne 9. září 1878 vyhořel objekt sto-
doly, ale již 30. září téhož roku byly hotové plány na její rekonstrukci. Lze 
téměř s určitostí konstatovat, že v dnešní době zákonů a vyhlášek „dobra“ 
bychom byli rádi, kdybychom měli stavební dokumentaci povolenu k prv-
nímu výročí požáru.
Je naprosto zřejmé, že celé území bývalých kasáren bylo nejprve inten-
zivně využíváno v rámci zemědělského hospodaření. Z již výše zmíněných 
hospodářských zvířat by mohl být Nový Dvůr zajímavý i tím, že se zde 
historicky nacházely například chmelnice pro panský pivovar a v areálu 
Nového Dvora se dodnes nachází prameniště, která byla kdysi využívána 
pro zásobování města vodou. 
Ovšem vývoj území, respektive znalosti o jeho historickém vývoji, zřejmě 
od počátku dvacátého století zatemnil fakt, že od roku 1919 bylo území 
Nového Dvora využíváno prvorepublikovou armádou, kdy zde bylo zřízeno 

posádkové velitelství. Tato etapa trvala až do roku 1927 a v území byla di-
slokována 1. baterie dělostřeleckého oddílu. Po záboru československého 
pohraničí v roce 1938 byla na majetek hlubocké větve Schwarzenbergů 
uvalena nucená správa a v lokalitě Nového Dvora byla vybudována kasár-
na wehrmachtu, zahrnující jednak původní objekty statku a dále několik 
desítek dřevěných baráků. Možná jedním z mála světlejších okamžiků to-
hoto temného období bylo započetí stavby vodovodu, jenž měl zásobovat 
město a kasárna vodou z prameniště na jižním svahu Kleti. Vodovod byl 
uveden do provozu v únoru roku 1940.
Po osvobození Českého Krumlova americkou armádou se k 1. červnu 1945 
nacházelo na území města asi 3500 německých uprchlíků a v barákovém 
táboře na území kasáren asi 4000 Němců, kteří byli uprchlíky ze Slezska 
a východních území Říše. 
V barákovém táboře ve Vyšném bylo zřízeno první „sběrné středisko“, spra-
vované americkou armádou, sloužící k internaci Němců určených k odsu-
nu. Areál střediska byl rozdělen do tří částí. Druhé sběrné středisko bylo 
ve městě na Horní Bráně. Dne 9. října 1945 Okresní správní komise přejala 
správu „sběrného střediska“ od americké armády. Početní stav byl za hra-
nicí ubytovacích možností, neboť v říjnu 1945 tu bydlelo až 2490 osob, ale 
lůžek v 32 dřevěných barácích bylo 1855. Problémem byla studená voda 
a všeobecně velmi špatné hygienické podmínky, které zřejmě vyvolaly u 
53 nemocných tyfus. První transport byl vypraven z Českého Krumlova 26. 
února 1946. Transport č. 1 tvořilo většinou obyvatelstvo Českého Krumlova 
v počtu přesahujícím 1000 osob. Další podobně velký transport č. 4 z 27. 
dubna 1946 měl ve 13 vagonech na 500 obyvatel Českého Krumlova a zby-
tek 27 vagonů byl doplněn obyvateli ostatních míst okresu. Až do 24. září 
1946 bylo vypraveno celkem 24 transportů a v každém z nich bylo alespoň 
několik Krumlováků. Velitel vyšenského tábora předával veliteli transportu 
jmenné seznamy po jednotlivých vagonech, podepsané seznamy o převza-
tých částkách, potraviny na plánovanou až třídenní cestu a nádoby s víky 
na vodu a výkaly. Transporty z Českého Krumlova směřovaly do německé-
ho města Fürth im Wald, kam vlak dorazil zpravidla za jeden den cesty. Z 
krumlovského okresu bylo tímto způsobem nuceně vystěhováno přes 35 
tisíc občanů německé národnosti.
Od roku 1946 až do roku 1991 zde tvořila „pevnou hráz proti imperialistům 
a západním rozvědkám“ Československá lidová armáda, v roce 1968 dopl-
něná sovětskými okupačními vojsky, která nám zde „bratrsky pomáhala“ 
po následujících 21 let budovat a ochraňovat socialismus. Sarkasmus? Iro-

nie? Ano! Ano, protože jsme Češi a je nám asi bližší si z temných okamžiků 
našich dějin dělat po švejkovsku spíše legraci. Možná to je v určitých chví-
lích na škodu. Trochu vážnosti by neškodilo, ale asi díky tomu jsme jako 
malý národ vždy dokázali přežít, tak vlastně proč to vše trochu nezlehčit 
a vážnost přenechat seriózním historikům.
Je nepochybně ironií doby, že v tuto chvíli asi nejvíce víme o té nejtemněj-
ší historii bývalých kasáren a města. Bohužel tyto informace jsou relativ-
ně mladé a pro mnoho lidí stále nepohodlné. Však se také říká, že „dějiny 
píší vítězové“. Bylo tomu tak za Ceasara, je tomu tak dodnes a není důvod 
si myslet, že se na tom cokoli změní. Historické souvislosti a pravdy nako-
nec vždy vyjdou najevo, protože nic, ani žádná vláda netrvá věčně a vždy 
budou odvážní, co se pravdy nebojí! A pokud by se snad čtenáři mohlo 
zdát, že je tomuto období věnováno neúměrné místo, tak to nesouvisí s ni-
čím jiným než s tím, že za posledních třicet let je naštěstí možné otevírat 
různá dřívější tabu. 
Dnes žijeme v době neuvěřitelného klidu a blahobytu, jakkoli si to asi ani 
zdaleka neuvědomujeme a stále brbláme, a o to důležitější je stále si při-
pomínat, že to tak dříve nebylo a s pohledem do budoucna si uvědomit, že 
nic netrvá věčně. Jak dlouho toto blahobytné období bude trvat je jen a 
pouze na nás. Občas si připadám jako teta Kateřina z Jirotkova Saturnina, 
která trpěla až obsesivním přeříkáváním lidových rčení a přísloví, ale jed-
no se v tuto chvíli velmi hodí a to, že „každý strůjcem osudu svého“. Nako-
nec to, jak se nám podaří či nepodaří (taková varianta není vůbec na stole) 
provést konverzi území Nového Dvora na městskou čtvrť, je jen a pouze na 
nás! Máme výjimečnou šanci budovat město, a to doslova na zelené louce. 
Taková šance není otázka jednoho života, ale generací a zrovna my máme 
to štěstí, ale i odpovědnost se takového úkolu účastnit a je jen na nás, jak 
nás následné generace a historie budou hodnotit. Je to naše šance a naše 
odpovědnost! Město tvoří lidé, město je místo pro život lidí, a tak záleží 
na všech, kteří v Českém Krumlově žijí, jak bude Nový Dvůr fungovat, jaké 
tam budou služby, jaká to bude městská čtvrť.
Historický vývoj území Nového Dvora byl jistě velmi zajímavý, ale zatím lze 
pouze litovat, že průzkum této dosud ne zcela zmapované lokality byl tro-
chu stranou zájmu historiků. Dílem to je asi způsobeno faktem, že se přeci 
jen jedná „pouze“ o bývalá kasárna - „kde bylo jistě tajné i aktuální počasí“ 
- a pak Český Krumlov je pro historika mnohem chutnější sousto nežli „ně-
jaká“ kasárna na jeho okraji. Nicméně fakt, že u zrodu Nového Dvora stál 
takový jihočeský velikán, jímž Jakub Krčín bezesporu byl, již nějaký zájem 

vyvolat mohlo, leč nevyvolalo. Až do dnešních dní, kdy se snažíme pocho-
pit stavebně historický vývoj území, abychom zachovali historickou stopu 
jako odkaz na naše předky, od kterých se dnes více než kdykoli předtím 
máme co přiučit. Ne nadarmo platí, že „kdo zná svoji historii, ovládá svoji 
budoucnost“. Abychom vytvořili novou městskou čtvrť jako skvělé místo 
pro bydlení, o nic méně zde nejde, musíme napřed pochopit historii.
Z našeho čistě amatérského „bádání“ v historických mapách jsme pocho-
pili jednu zásadní věc – že máme ctít to, co ctili již naši předkové, protože 
oni žili v přírodě a s přírodou. Znali její dobré i zlé stránky, její vrtochy a 
hlavně – respektovali je a nesnažili se poroučet větru a dešti. To je to nej-
důležitější poznání, ze kterého se pak odvíjí ta další. Právě třeba zvolené 
místo pro uvažovaný park podél ulice U Kasáren (více by se mi líbila ulice U 
Nového Dvora, ale „přemalovávat“ historii není nejšťastnější začátek. Však 
nových ulic budeme mít dostatek). Park je umístěný do přirozené údolni-
ce, která stahuje srážkové vody ze svahu Blanského lesa. Předci věděli, že 
voda si vždy cestu najde a není radno jí stavět překážky. Navíc zde jsou i 
prameniště, která musejí být znovuobjevena, protože „když voják objevil 
vodu, tak zakopal trubku“, a tak se v této oblasti nachází nepřehledná 
změť trub, které vedou „tam a zase jinam“, sloužily k tomu či onomu. Kdo 
ví. Kupodivu tento fakt, nestavět zde, ctila jakákoli armáda, která se v 
oblasti během poslední sto let nacházela a my to nehodláme měnit. Tuto 
zdánlivou nevýhodu chceme přeměnit v něco, co budou budoucí obyvatelé 
milovat – čistě přírodní park, jakousi „městskou divočinu“. Jak moc bude 
divoká se uvidí až podle toho, jak moc nám to naše legislativa „dobra“ 
umožní, protože doba bohužel více svědčí betonu než divočině.
Díky spolupráci s Jiřím Olšanem a Oblastním archivem jsme získali unikát-
ní dokumenty stavebního vývoje Nového Dvora, které nám umožní pochopit 
jeho vývoj, ale také nám pomohou v přemýšlení o tom, co je cenné, jak to 
využít, jak tomu historickému, co je možné a nutné zachovat, vdechnout 
nový život, a přitom nezabít duši. S trochou nadsázky a jisté poťouch-
losti lze napsat, že na budoucím náměstí se budeme „rochnit“ v prostoru 
historického hnojiště. Podobných paradoxů a historických vtípků se zde 
jistě objeví ještě dost a popravdě je to vlastně celkem lákavé. Na druhou 
stranu, a předci k tomu nepřistupovali jinak, nelze ochraňovat vše, co je 
starší než pár desítek let. K historii a jejímu odkazu je třeba přistupovat 
s pokorou a úctou. Dědové tak činili, a přesto to nezastavilo vývoj. Citlivě 
dovedli přestavovat, doplňovat, měnit funkci a díky tomu se nám zacho-
valo výjimečné dědictví, které je výjimečné právě i tou svojí stavební pes-

trostí. Měnit, přestavovat něco pouze „ideologicky“ s odkazem na „světlé 
zítřky“ je stejný nesmysl, jako „ideologicky“ a bez rozmyslu odmítat jakou-
koli přestavbu či změnu. Obojí je špatně! Právě pokora a úcta by měly být 
naším kompasem, který nám ukáže cestu k tomu, jak území transformovat 
na životaschopnou a funkční městskou čtvrť. Musíme si uvědomit, že hos-
podářskému chovu zde doba jemu vyměřená skončila před sto lety, válčit 
tu také nechceme, a tak musíme najít cestu k efektivní přeměně. A ta vede 
mimo jiné i přes poznání historie území.
Třeba právě fakt, že se zde nacházely velké sady s ovocnými stromy je 
jedním ze základních nosných prvků, který nám připomene historii místa a 
povede nás po cestě k návrhu městské zeleně. Jak? Třeba tím, že zde vy-
sadíme ovocné stromy, které budou plodit ovoce. Nikoli ty „moderní“, které 
věda „vykastrovala“, aby pouze kvetly. Důvod? No přeci vandalové, jablka, 
hrušky, třešně či snad švestky lační by takový strom mohli poškodit, ne-
dej Bože pro jablko do koruny šplhat. Ano, až sem do takových absurdit 
dospěla naše moderní doba a je asi ten správný čas se zastavit, otočit se 
a podívat se do minulosti a zamyslet se, zda to vše, co děláme, je oprav-
du přínosné nebo pouze jednoduché a odpovědnosti prosté. Nahlížet do 
minulosti nedává smysl proto, že by byla lepší, ale proto, že se lze přiučit, 
objevit to, co jsme zapomněli ve jménu pokroku. Toho pokroku, který nám 
přinesl hodně dobra, ale také zla, absurdit a nesmyslů. A upřímně, kolik 
z nás má tu příležitost si volně utrhnout třeba dobré jablko a s chutí se 
do něj zakousnout. Chudák Newton, žít v dnešní době, aby volně rostoucí 
jabloň pohledal a mohl „pohnout“ světem. 
Někdo si možná řekne, že to jsou nesmysly, zbytečnosti. Možná ano, ale 
jsou krásné a jsou právě tím kořením, který činí život krásným. Tedy v 
tomto vidíme přínos historie a jejího poznání, protože krom toho, že nás 
obohatí o vědění, tak nám může přinést i radosti, na které v běžném den-
ním shonu zapomínáme a připravujeme se o obyčejné, ale nesmírně krás-
né zážitky. A bydlet v Novém Dvoře by měla být radost… Nový Dvůr bude 
místo pro život a nikoli pro přežívání. Nový Dvůr budete milovat!
Vladan Píša – hlavní architekt projektu za město Český Krumlov



Tento popis nevychází z odborného stavebně technického průzku-
mu, ale pouze z odborného ohledání. 

Objekt bývalého gastrobloku je v horizontu (zhruba 5 let+) určen ke 
generální rekonstrukci a přestavbě. Budoucí funkce objektu není do-
sud stanovena, ale může vycházet i z dočasné nabídky služeb, pokud 
nebudou v rozporu s fukcí obytné čtvrti. Z toho důvodu bude zájmem 
preferovat služby, které by bylo možné výhledově začlenit do organis-
mu čtvrti, jako součást její občanské vybavenosti.

Velikou příležitostí je možnost celoročního provozu. Přístupnost auto-
mobilem s možností parkování bude zajištěna. 

Halový prostor ve 2. NP nabízí množství příležitostí.

Služby, které, budou-li vhodné i pro začlenění do obytné čtvrti, se tak 
mohou v budoucnosti stát její organickou součástí. Tedy nemusí se 
nutně jednat o nájem s výhledem pouze na dobu určitou. V tomto ob-
jektu asi ano, ale transformace kasáren Vyšný na novou městskou čtvrť 
NOVÝ DVŮR se tak doslova stává příležitostí pro každého! Každá měst-
ská čtvrť potřebuje občanskou vybavenost. Být v místě mezi prvními je 

vždy jasná výhoda!

Technický popis objektu

Nosná konstrukce - zděný chodbový systém

Stropní konstrukce - pravděpodobně železobetonové stropní panely

Obvodové zdivo - keramické bloky tl. 375 mm + zateplení tl. 125 mm

Okenní výplně - dvojitá okna s dřevěnými šroubovanými rámy 

Střecha - Eternit, stav dobrý, nezatéká

Napojení objektu na energie + rozvody TZB

Elektřina - napojeno, ale pouze omezená kapacita. V případě pronájmu 
a potřeby většího množství energie je dohoda možná, ale bude vyžado-
váno podružné měření. Nyní měření vlastní k celému objektu.

Voda - v omezeném rozsahu připojena. Nyní je vedena v suterénem 
od vodovodní přípojky s měřením do prostoru nově zrekonstruo-
vaných toalet. Další rozvod možný, ale podmínkou je zcela nové ve-
dení (původní je v havarijním stavu), které bude v režii nájemce. 
V rámci konference Brownfieldy bude voda zavedena ještě do bývalé 
přípravny v kantýně.

Kanalizace - funkční napojení stávajících toalet. Zde je možné další při-
pojení. Připojení je možné i jinde, ale je nutné prověřit stav splaškového 
vedení a napojení do kanalizace. Rozšíření napojení na kanalizační řad 
bude v režii nájemce. V rámci konference Brownfieldy bude napojena 
splašková kanalizace ještě v bývalé přípravně kantýny.

Plyn - nebude pro dočasný pronájem k dispozici. 

Vytápění - Objekt nemá vlastní zdroj tepla! Původním zdrojem tepla 
byla uhelná kotelna, která je demontována a nefunkční. Pro vytápění 
objektu bude nutné zajistit nový zdroj tepla. Jako nejvhodnější se s 
ohledem na pořizovací náklady jeví elektřina. Plyn má sice nižší pro-
vozní náklady, ale výrazně vyšší pořizovací náklady. Vytápění objektu je 
řešené jako teplovodní. Radiátory jsou litinové, rozvody ocelové. Zpro-
voznění vytápění bude v režii nájemce.

Nucené větrání - objekt má rozvody VZT, které budou pravděpodobně 
ve funkčním stavu, nicméně strojovna vzduchotechniky je dlouhodobě 
odstavena a bude pravděpodobně nefunkční.

V současnosti probíhají technické průzkumy objektu a tak jeho stav bude 
průběžně aktualizován. Nicméně je třeba vzít do úvahy následná fakta.

Jedná se o krátkodobý pronájem s horizontem cca 5 let a tak bude 
také ke zprovoznění objektů přistupováno.

Objekt je ve výhledu určen ke generální rekonstrukci a přestavbě. To 
bude mít zcela zřetelně dopad na způsob zprovoznění objektu. Po dobu 
dočasného pronájmu bude zajištěna pouze likvidace splaškových 
vod, dodávka vody a elektřiny. 

vymezení prostoru pro volný přístup veřejnosti - cca od 05. 2021

vyznačení objektu gastrobloku

vchod do areálu pro pěší a cyklisty

vjezd na parkoviště do areálu bývalých kasáren

možnosti parkování v areálu a poblíž areáluP

P

P

Bývalá kasárna Vyšný
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Rámcový popis objektu bývalého gastrobloku

NABÍDKOVÝ LIST K ČASOVĚ OMEZENÉMU PRONÁJMU - OBJEKT BÝVALÉHO GASTROBLOKU

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ A POPIS OBJEKTU

PRONÁJEM
BÝVALÝ GASTROBLOK
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provozní zázemí kuchyně                     716,40 m²

chodby a komunikační prostory           103,10 m²

TABULKA MÍSTNOSTÍ

1 chodba 49,40 m²

2 sklad ovoce 15,50 m²

3 sklad cibule a česneku 9,00 m²

4 sklad konzerv 32,00 m²

5 sklad zeleniny 12,80 m²

6 hrubá příprava brambor a zeleniny 11,60 m²

7 vstup do strojovny 8,70 m²

8 strojovna s kotelnou 88,90 m²

9 chodba 38,80 m²

10 výměníková stanice 50,50 m²

11 uhelna 179,00 m²

12 sklad 44,60 m²

13 sklad 60,90 m²

14 sklad 29,90 m²

15 sklad 29,90 m²

16 sklad 36,40 m²

17 strojovna výtahu 5,10 m²

18 sklad proviantní výstroje nádobí 42,80 m²

19 sklad brambor 26,30 m²

20 sklad poživatin 12,50 m²

21 sklad aromatických poživatin 6,30 m²

22 strojovna výtahu 5,80 m²

Výměry ploch jsou přibližné a odečtené z dostupné 
dokumentace objektu. V případě výpočtu nájmu pod-
le pronajímané plochy, bude nutné plochy místností 
doměřit na místě.

Bývalá kasárna Vyšný

Městský úřad Český Krumlov - odbor správy majetku a investic  | kontaktní osoba: Jan Štěpánek, tel.: +420 770 158 853, mail: jan.stepanek@ckrumlov.cz
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NABÍDKOVÝ LIST K ČASOVĚ OMEZENÉMU PRONÁJMU - OBJEKT BÝVALÉHO GASTROBLOKU

PŮDORYS 1.PP     M 1 : 200

rspyp|oě tdipej�u� - 2. aa  í  2. Pa  í  N. Pa

r�ypeoč vs�hoč - rspyp|oč b tlmbepyý |é|hnč lvdkzo� yh 4. Pa

9111 9111 9111 9111 9111 9111 9111 9111 9111 9111 9111

r�ypeoč vs�hoč - lbouůob th |é|hnčn  á  kmbyoč ytuvr ep cvepyz

2n

5N
1

1
64

61
5N

1
1

26
1

61

inbyoě ytuvr ep pckhluv

yhenhk�ě ytuvr ep kěehnoz yh N. Pa

TABULKA MÍSTNOSTÍ

1 chodba 83,70 m²

2 sklad chleba 14,00 m²

3 skladník 11,00 m²

4 sklad čistého prádla 7,70 m²

5 strojovna VZT 18,80 m²

6 dílna údržby 24,00 m²

7 rozvodna 12,00 m²

8 úklidová komora 6,30 m²

9 sklad obalů 27,80 m²

10 sklad špinavého prádla 3,90 m²

11 sklad čistících prostředků 4,20 m²

12 sklad potravin 82,30 m²

13 chladírna uzenin 6,50 m²

14 předchladírna 15,92 m²

15 šatna personálu - ženy 25,50 m²

16 umývárna + wc ženy 21,10 m²

17 umývárna  + wc  muži 11,20 m²

18 šatna muži 12,20 m²

19 odpady 12,40 m²

20 chlazení odpadu 5,10 m²

21 strojovna chladíren 14,60 m²

22 hrubá příprava masa 14,30 m²

23 chladírna masa 13,20 m²

24 mrazák 3,40 m²

25 mrazák 3,40 m²

26 chladírna tuků 15,40 m²

27 šatna 10,40 m²

28 chlazený sklad nápojů 13,70 m²

29 sklad zboží 21,80 m²

30 přípravna 24,50 m²

31 úklidová komora 3,00 m²

32 chodba 17,80 m²

33 kantýna 128,70 m²

34 wc muži 17,50 m²

35 umývárna rukou 11,50 m²

36 úklidová komora 3,50 m²

37 šatna 24,90 m²

38 prodej stravenek 4,70 m²

39 zádveří 13,00 m²

40 kancelář 12,70 m²

41 kancelář 15,30 m²

42 wc ženy 12,50 m²

43 vestibul 61,50 m²

prostory bývalé kantýny            212,00 m²

zázemí kuchyně a jídelny           395,90 m²

chodby a komunikační prostory           249,00 m²

zázemí prostor k pronájmu            109,70 m²

Výměry ploch jsou přibližné a odečtené z dostupné 
dokumentace objektu. V případě výpočtu nájmu pod-
le pronajímané plochy, bude nutné plochy místností 
doměřit na místě.

Bývalá kasárna Vyšný

Městský úřad Český Krumlov - odbor správy majetku a investic  | kontaktní osoba: Jan Štěpánek, tel.: +420 770 158 853, mail: jan.stepanek@ckrumlov.cz
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NABÍDKOVÝ LIST K ČASOVĚ OMEZENÉMU PRONÁJMU - OBJEKT BÝVALÉHO GASTROBLOKU

PŮDORYS 1.NP     M 1 : 200

1m
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TABULKA MÍSTNOSTÍ

1 chodba 26,10 m²

2 úklidová komora 5,50 m²

3 čistá přípravna masa 15,90 m²

4 čistá přípravna zeleniny 6,90 m²

5 hlavní kuchař 5,60 m²

6 varna 84,80 m²

7 denní místnost personálu 19,60 m²

8 denní sklad 14,00 m²

9 cukrářská přípravna 15,60 m²

10 studená kuchyně 15,00 m²

11 umývárna kuchyňského nádobí 15,20 m²

12 umývárna jídelního nádobí 35,30 m²

13 výdej jídel 37,70 m²

14 jídelna 476,60 m²

15 vestibul 29,70 m²

16 salonek 88,40 m²

prostory jídelen                       588,20 m²

zázemí kuchyně a jídelny           270,60 m²

chodby a komunikační prostory          112,00 m²

zázemí prostor k pronájmu               7,90 m²

Výměry ploch jsou přibližné a odečtené z dostupné 
dokumentace objektu. V případě výpočtu nájmu pod-
le pronajímané plochy, bude nutné plochy místností 
doměřit na místě.

Bývalá kasárna Vyšný

Městský úřad Český Krumlov - odbor správy majetku a investic  | kontaktní osoba: Jan Štěpánek, tel.: +420 770 158 853, mail: jan.stepanek@ckrumlov.cz
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NABÍDKOVÝ LIST K ČASOVĚ OMEZENÉMU PRONÁJMU - OBJEKT BÝVALÉHO GASTROBLOKU

PŮDORYS 2.NP     M 1 : 200

Rámcový popis objektu

Tento popis nevychází z odborného stavebně technického prů-
zkumu, ale pouze z odborného ohledání. 

Objekt bývalého gastrobloku je v horizontu (zhruba 5 let+) určen ke 
generální rekonstrukci a přestavbě. Budoucí funkce objektu není 
dosud stanovena, ale může vycházet i z dočasné nabídky služeb, 
pokud nebudou v rozporu s fukcí obytné čtvrti. Z toho důvodu bude 
zájmem preferovat služby, které by bylo možné výhledově začlenit 
do organismu čtvrti, jako součást její občanské vybavenosti.

Velikou příležitostí je možnost celoročního provozu. Přístupnost 
automobilem s možností parkování bude zajištěna. 

Halový prostor ve 2. NP nabízí množství příležitostí.

Služby, které, budou-li vhodné i pro začlenění do obytné čtvrti, se 
tak mohou v budoucnosti stát její organickou součástí. Tedy ne-
musí se nutně jednat o nájem s výhledem pouze na dobu určitou. 
V tomto objektu asi ano, ale transformace kasáren Vyšný na novou 
městskou čtvrť NOVÝ DVŮR se tak doslova stává příležitostí pro 
každého! Každá městská čtvrť potřebuje občanskou vybavenost. 
Být v místě mezi prvními je vždy jasná výhoda!

Technický popis objektu

• Nosná konstrukce - zděný chodbový systém

• Stropní konstrukce - pravděpodobně železobetonové stropní panely

• Obvodové zdivo - keramické bloky tl. 375 mm + zateplení tl. 125 mm

• Okenní výplně - dvojitá okna s dřevěnými šroubovanými rámy 

• Střecha - Eternit, stav dobrý, nezatéká

Napojení objektu na energie + rozvody TZB

• Elektřina - napojeno, ale pouze omezená kapacita. V případě pro-
nájmu a potřeby většího množství energie je dohoda možná, ale 
bude vyžadováno podružné měření. Nyní měření vlastní k celému 
objektu.

• Voda - v omezeném rozsahu připojena. Nyní je vedena v suterénem 
od vodovodní přípojky s měřením do prostoru nově zrekonstruo-
vaných toalet. Další rozvod možný, ale podmínkou je zcela nové 
vedení (původní je v havarij ním stavu), které bude v režii nájemce.
V rámci konference Brownfi eldy bude voda zavedena ještě do bý-
valé přípravny v kantýně.

• Kanalizace - funkční napojení stávajících toalet. Zde je mož-
né další připojení. Připojení je možné i jinde, ale je nutné pro-
věřit stav splaškového vedení a napojení do kanalizace. Roz-
šíření napojení na kanalizační řad bude v režii nájemce.
V rámci konference Brownfi eldy bude napojena splašková kanali-
zace ještě v bývalé přípravně kantýny.

• Plyn - nebude pro dočasný pronájem k dispozici. 

• Vytápění - Objekt nemá vlastní zdroj tepla! Původním zdrojem tep-
la byla uhelná kotelna, která je demontována a nefunkční. Pro vy-
tápění objektu bude nutné zajistit nový zdroj tepla. Jako nejvhod-
nější se s ohledem na pořizovací náklady jeví elektřina. Plyn má 
sice nižší provozní náklady, ale výrazně vyšší pořizovací náklady. 
Vytápění objektu je řešené jako teplovodní. Radiátory jsou litinové, 
rozvody ocelové. Zprovoznění vytápění bude v režii nájemce.

• Nucené větrání - objekt má rozvody VZT, které budou pravděpo-
dobně ve funkčním stavu, nicméně strojovna vzduchotechniky je 
dlouhodobě odstavena a bude pravděpodobně nefunkční.

V současnosti probíhají technické průzkumy objektu a tak jeho 
stav bude průběžně aktualizován. Nicméně je třeba vzít do úvahy 
následná fakta.

• Jedná se o krátkodobý pronájem s horizontem cca 5 let a tak bude 
také ke zprovoznění objektů přistupováno.

• Objekt je ve výhledu určen ke generální rekonstrukci a přestavbě. 
To bude mít zcela zřetelně dopad na způsob zprovoznění objek-
tu. Po dobu dočasného pronájmu bude zajištěna pouze likvidace 
splaškových vod, dodávka vody a elektřiny. 

Individuální sjednání prohlídky a info

Jan Štěpánek   +420 770 158 853

Mirosla Reitinger  +420 602 270 483

Nosná konstrukce - zděná, chodbový systém
• Stropní konstrukce - pravděpodobně dřevěná, povalová
• Obvodové zdivo - pravděpodobně keramická plná cihla tl. 450 mm
• Okenní výplně - dvojitá okna 
• Střecha - plechová pozink natíraná

Napojení objektu na energie + rozvody TZB

Veškeré přípojky k objektu jsou odpojené snad vyjma kanalizace. 
Protože se u objektu se nepředpokládá dočasný pronájem, tak se nové 
napojení na sítě nepředpokládá. Objekt je primárně určen k prodeji a 
náslerdné rekonstrukci nebo demolici a k výstavbě nového objektu ± 
ve velikosti stávajícího. Místo střechy je možné uvažovat s jedním, lo-
kálně dvěma ustoupenými podlažími. 

Architektonické řešení objektu a jeho funkční náplň, bude předmětem 
konzultací a schválení v rámci pracovní skupiny pro novou městskou 
čtvrť Nový Dvůr

vymezení prostoru pro volný přístup veřejnosti - cca od 05. 2021

vyznačení objektu ubytovacího bloku

vchod do areálu pro pěší a cyklisty

vjezd na parkoviště do areálu bývalých kasáren

možnosti parkování v areálu a poblíž areáluP

P

P

Bývalá kasárna Vyšný

Městský úřad Český Krumlov - odbor správy majetku a investic  | kontaktní osoba: Jan Štěpánek, tel.: +420 770 158 853, mail: jan.stepanek@ckrumlov.cz

Rámcový popis objektu

NABÍDKOVÝ LIST NEMOVITOSTI - OBJEKT 61 - UBYTOVACÍ BLOK

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ A POPIS OBJEKTU

NABÍDKA
OBJEKTŮ
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NABÍDKOVÝ LIST NEMOVITOSTI - OBJEKT 61 - UBYTOVACÍ BLOK

PŮDORYS 1.PP     M 1 : 200
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91011
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uživatelné prostory                  230,5 m²

toalety                     0,0 m²

chodby a komunikační prostory              107,4 m²

TABULKA MÍSTNOSTÍ

1 sklad 13,4 m²

2 sklad 15,9 m²

3 sklad 13,9 m²

4 sklad 29,2 m²

5 sklad 13,4 m²

6 strojovna m & r 14,4 m²

7 tzb - út, voda 29,1 m²

8 tzb - út, voda 27,8 m²

9 tzb - út, voda 29,5 m²

10 sklad 42,9 m²

11 schodiště 18,6 m²

12 chodba 43,3 m²

13 vekovní schodiště 16,6 m²

14 akumulátorovna 3,5 m²

Výměry ploch jsou přibližné a odečtené z dostupné dokumentace 
objektu. V případě výpočtu nájmu podle pronajímané plochy, bude 
nutné plochy místností doměřit na místě.

Bývalá kasárna Vyšný

Městský úřad Český Krumlov - odbor správy majetku a investic  | kontaktní osoba: Jan Štěpánek, tel.: +420 770 158 853, mail: jan.stepanek@ckrumlov.cz
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NABÍDKOVÝ LIST NEMOVITOSTI - OBJEKT 61 - UBYTOVACÍ BLOK

PŮDORYS 1.NP     M 1 : 200
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prostory bývalé strážnice               503,6 m²

toalety                   45,0 m²

chodby a komunikační prostor               179,7 m²

TABULKA MÍSTNOSTÍ

1 schodiště se zádveřím 24,7 m²

2 kancelář 14,1 m²

3 kancelář 14,3 m²

4 kancelář 14,1 m²

5 sklad 14,2 m²

6 klub a sportovní zařízení 106,7 m²

7 předsíňka 4,7 m²

8 toalety  7,4 m²

9 sklad 28,0 m²

10 výkonný praporčík 14,0 m²

11 sklad zbraní 29,1 m²

12 předsíňka 8,2 m²

13 úklid 5,1 m²

14 toalety 16,8 m²

15 čajová kuchyňka 11,1 m²

16 kancelář 14,4 m²

17 kancelář 29,4 m²

18 kancelář 29,2 m²

19 kancelář 30,2 m²

20 kancelář 30,2 m²

21 kancelář 30,0 m²

22 kancelář 28,2 m²

23 místnost řízení 8,00 m²

24 umývárna obuvi 9,40 m²

25 chodba 12,80 m²

26 velitel stráže 12,80 m²

27 občerstvení 14,6 m²

Výměry ploch jsou přibližné a odečtené z dostupné dokumentace 
objektu. V případě výpočtu nájmu podle pronajímané plochy, bude 
nutné plochy místností doměřit na místě.

Bývalá kasárna Vyšný
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NABÍDKOVÝ LIST NEMOVITOSTI - OBJEKT 60 - UBYTOVACÍ BLOK

PŮDORYS 2. + 3.NP     M 1 : 200
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prostory ubytovacího bloku                479,9 m²

toalety                   59,4 m²

chodby a komunikační prostory               187,1 m²

TABULKA MÍSTNOSTÍ

1 schodiště 18,7 m²

2 čištění zbraní 14,1 m²

3 kancelář 14,3 m²

4 kancelář 14,1 m²

5 posilovna 27,4 m²

6 tv místnost 31,4 m²

7 klub 51,3 m²

8 kuřárna 13,9 m²

9 hosp. místnost, žehlírna 29,0 m²

10 sušárna výstroje 14,3 m²

11 čajová kuchyňka 14,1 m²

12 umývárna 30,2 m²

13 úklid 4,9 m²

14 předsíň 8,2 m²

15 toalety 17,6 m²

16 šatna 26,0 m²

17 šatna 29,4 m²

18 ložnice 29,2 m²

19 ložnice 30,2 m²

20 ložnice 30,2 m²

21 ložnice 29,2 m²

22 ložnice 29,4 m²

23 ložnice 29,2 m²

24 ložnice 29,2 m²

25 chodba 160,4 m²

26 balkon 9,1 m²

Výměry ploch jsou přibližné a odečtené z dostupné dokumentace 
objektu. V případě výpočtu nájmu podle pronajímané plochy, bude 
nutné plochy místností doměřit na místě.

Bývalá kasárna Vyšný
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Rámcový popis objektu

Tento popis nevychází z odborného stavebně technického prů-
zkumu, ale pouze z odborného ohledání. 

Objekt bývalého ubytovacího bloku je dispozičním i konstrukčním 
uspořádáním chodbový trojtrakt. 

V rámci návrhu masterplanu se zde potenciálně počítá s využitím 
pro seniorní infrastrukturu, protože dispoziční řešení se k takové-
mu využití nabízí. Jakkoli se zde nabízí myšlenka na rekonstrukci 
objektu, tak to nij ak nevylučuje jeho demolici a náhradu jiným ob-
jektem, uzná-li investor takové řešení za vhodné.

Budova nemá proveden detailní stavebně technický průzkum a 
tak nelze jednoznačně specifi kovat její stavební kondici, ale při 
zběžném ohledání lze říci, že je dobrá, bez viditelných statických 
poruch. 

V situaci jsou označeny objekty dva, protože mají víceméně shod-
né dispoziční řešení a stejné konstrukční řešení. Rozdíly jsou hlav-
ně v suterénu objektů, ale 1. NP + 2. NP jsou shodné.

Technický popis objektu

• Nosná konstrukce - zděná, chodbový systém

• Stropní konstrukce - pravděpodobně železobetonové nebo 
keramické panely

• Obvodové zdivo - pravděpodobně keramická plná cihla tl. 450 
mm

• Okenní výplně - dvojitá dřevěná okna 

• Střecha - plechová pozink natíraná

Napojení objektu na energie + rozvody TZB

Veškeré přípojky k objektu jsou odpojené snad vyjma kanalizace. 
Protože se u objektu se nepředpokládá dočasný pronájem, ale 
rovnou buď zásadní rekonstrukce anebo i demolice, tak se nové 
napojení na sítě nepředpokládá. 

Přesné regulativy objemů budou určeny až urbanistickou studií - 
předpoklad dokončení 12. 2021. Nicméně již v tuto chvíli lze říci, 
že se zde počítá s objemem 3+ tedy, že místo střechy je možné 
uvažovat s jedním, lokálně dvěma ustoupenými podlažími. 

Architektonické řešení objektu a jeho funkční náplň, bude před-
mětem konzultací a schválení v rámci pracovní skupiny pro novou 
městskou čtvrť Nový Dvůr.

Individuální sjednání prohlídky a info

Jan Štěpánek   +420 770 158 853

Mirosla Reitinger  +420 602 270 483

využitelné prostory   230,5 m²

toalety         0,0 m²

chodby a komunikační prostory   107,4 m²

Výměry ploch jsou přibližné a odečtené z dostupné dokumentace 
objektu. V případě výpočtu nájmu podle pronajímané plochy, bude 
nutné plochy místností doměřit na místě.

FOTO
BÝVALÝ GASTROBLOK

BÝVALÝ UČEBNÍ BLOK

vymezení prostoru pro volný přístup veřejnosti - cca od 05. 2021

vyznačení objektu učebního bloku

vchod do areálu pro pěší a cyklisty

vjezd na parkoviště do areálu bývalých kasáren

možnosti parkování v areálu a poblíž areálu

Tento popis nevychází z odborného stavebně technického průzku-
mu, ale pouze z odborného ohledání. 

Objekt bývalého učebního bloku je dispozičním uspořádáním víceméně 
škola. V současnosti je ovšem v zásadě nemožné jej využívat pro školní 
účely, protože tomu brání technický stav budovy. Nicméně, vezmeme-li 
do úvahy budoucí lidský potenciál řešeného území, tak úvaha o škol-
ním provozu rozhodně není zcestná a to ani v této době. Pro využití 
na trvalý školní provoz, by se zde dalo mluvit i o jiném modelu, než je 
dočasný pronájem, protože využití pro školní účely (nejenom) vyžaduje 
generální rekonstrukci objektu a trvalé využití má vždy přednost před 
dočasností. 

I v rámci návrhu masterplanu se zde potenciálně počítá s využitím pro 
školní účely, protože konverze vojenské školy na jiné civilní školské 
zařízení se nabízí. Přesto to není dogma a v případě dočasného pro-
nájmu lze objekt využít téměř jakkoli, pokud provoz nezpůsobí zásadní 
devastaci, která by vylučovala případnou následnou rekonstrukci a 
dostavbu.

Myšlenka na rekonstrukci objektu ovšem do budoucna nevylučuje jeho 
demolici a náhradu jiným objektem, uzná-li investor takové řešení za 
vhodné.

Budova nemá proveden detailní stavebně technický průzkum a tak 
nelze jednoznačně specifikovat její stavební kondici, ale při zběžném 
ohledání lze říci, že je dobrá, bez viditelných statických poruch. Budova 
má od podzima 2020 kompletně opravenou střechu a střešní svody.

Technický popis objektu

Nosná konstrukce - zděný stěnový systém

Stropní konstrukce - železobetonové stropní panely

Obvodové zdivo - keramické bloky tl. 375 mm + zateplení tl. 125 mm

Okenní výplně - dvojitá okna s dřevěnými šroubovanými rámy 

Střecha - plochá, povlaková - bitumen - oprava podzim 2020

Napojení objektu na energie + rozvody TZB

Elektřina - zatím není napojen, ale bude. Měření vlastní k celému ob-
jektu.

Voda - zatím není připojena. S ohledem na dlouhou dobu odstavení 

objektu je nutné prověřit stav vodovodních rozvodů, jsou-li ve stavu, 
aby mohly být natlakovány a bez obav z havárie používány. Zprovoznění 
vodovodních rozvodů by bylo v režii nájemce

Kanalizace - prověřuje se stav odpadních rour do kanalizace a prů-
chodnost stávajícího kanalizačního řadu. Objekt není napojen na ka-
nalizaci. Zprovoznění kanalizačních rozvodů by bylo v režii nájemce.

Plyn - nebude pro dočasný pronájem k dispozici. Ukáže-li se jako vý-
hodné zajistit plyn s ohledem na vytápění, pak bude zajištěn z bezpeč-
nostních důvodů pouze pro potřeby vytápění objektu a přípravy TUV. 
Zprovoznění plynovodních rozvodů by bylo v režii nájemce.

Vytápění - Objekt nemáí vlastní funkční zdroj tepla! Původním zdrojem 
tepla byla uhelná kotelna, která je demontována. Pro vytápění objektu 
bude nutné zajistit nový zdroj tepla. Jako nejvhodnější se s ohledem na 
pořizovací náklady jeví elektřina. Vytápění objektu je řešené jako tep-
lovodní. Radiátory jsou litinové, rozvody ocelové. Zprovoznění vytápění 
by bylo v režii nájemce.

Nucené větrání - objekt nemá rozvody VZT.

Pozn.: Objekt má suterén, ale protože k němu není žádná dostupná dokumen-
tace, tak jsou zde prezentována pouze nadzemní podlaží. Případný zájemce 
o využití objektu si tak bude muset suterém zmapovat na vlastní náklady.

P

P

P

Bývalá kasárna Vyšný

Městský úřad Český Krumlov - odbor správy majetku a investic  | kontaktní osoba: Jan Štěpánek, tel.: +420 770 158 853, mail: jan.stepanek@ckrumlov.cz

Rámcový popis objektu učebního bloku

NABÍDKOVÝ LIST K ČASOVĚ OMEZENÉMU PRONÁJMU - OBJEKT BÝVALÉHO UČEBNÍHO BLOKU

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ A POPIS OBJEKTU

PRONÁJEM
BÝVALÝ UČEBNÍ BLOK
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TABULKA MÍSTNOSTÍ

1 umývárna obuvi 15,50 m²

2 dozorčí 21,30 m²

3 elektrorozvodna 20,00 m²

4 kancelář správce učeben 20,00 m²

5 kancelář 20,00 m²

6 kancelář 20,00 m²

7 kancelář 20,00 m²

8 sborovna 67,80 m²

9 sborovna 20,00 m²

10 kancelář 20,00 m²

11 učebna tech. přípravy - podvozek 91,40 m²

12 kancelář 19,00 m²

13 kancelář 19,70 m²

14 kancelář 19,70 m²

15 učebna tech. přípravy - převody 102,50 m²

16 kabinet učebních pomůcek 68,00 m²

17 učebna tech. přípravy - motory 114,20 m²

18 příruční sklad pomůcek 19,50 m²

19 pomocný sklad 14,80 m²

20 chodba 264,80 m²

21 vstup 40,30 m²

prostory k pronájmu  714,2 m²

zázemí prostor k pronájmu  69,10 m²

chodby a komunikační prostory             305,10 m²

Výměry ploch jsou přibližné a odečtené z dostupné do-
kumentace objektu. V případě výpočtu nájmu podle pro-
najímané plochy, bude nutné plochy místností doměřit na 
místě.

Bývalá kasárna Vyšný
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20 chodba 264,80 m²

21 vstup 40,30 m²

prostory k pronájmu  714,2 m²

zázemí prostor k pronájmu  69,10 m²

chodby a komunikační prostory             305,10 m²

Výměry ploch jsou přibližné a odečtené z dostupné do-
kumentace objektu. V případě výpočtu nájmu podle pro-
najímané plochy, bude nutné plochy místností doměřit na 
místě.
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Rámcový popis objektu

Tento popis nevychází z odborného stavebně technického prů-
zkumu, ale pouze z odborného ohledání. 

Objekt bývalého učebního bloku je dispozičním uspořádáním ví-
ceméně škola. V současnosti je ovšem v zásadě nemožné jej vyu-
žívat pro školní účely, protože tomu brání technický stav budovy. 
Nicméně, vezmeme-li do úvahy budoucí lidský potenciál řešeného 
území, tak úvaha o školním provozu rozhodně není zcestná a to ani 
v této době. Pro využití na trvalý školní provoz, by se zde dalo mlu-
vit i o jiném modelu, než je dočasný pronájem, protože využití pro 
školní účely (nejenom) vyžaduje generální rekonstrukci objektu a 
trvalé využití má vždy přednost před dočasností. 

I v rámci návrhu masterplanu se zde potenciálně počítá s využi-
tím pro školní účely, protože konverze vojenské školy na jiné ci-
vilní školské zařízení se nabízí. Přesto to není dogma a v případě 
dočasného pronájmu lze objekt využít téměř jakkoli, pokud provoz 
nezpůsobí zásadní devastaci, která by vylučovala případnou ná-
slednou rekonstrukci a dostavbu.

Myšlenka na rekonstrukci objektu ovšem do budoucna nevylučuje 
jeho demolici a náhradu jiným objektem, uzná-li investor takové 
řešení za vhodné.

Budova nemá proveden detailní stavebně technický průzkum a tak 
nelze jednoznačně specifi kovat její stavební kondici, ale při zběž-
ném ohledání lze říci, že je dobrá, bez viditelných statických po-
ruch. Budova má od podzima 2020 kompletně opravenou střechu 
a střešní svody.

Technický popis objektu

• Nosná konstrukce - zděný stěnový systém

• Stropní konstrukce - železobetonové stropní panely

• Obvodové zdivo - keramické bloky tl. 375 mm + zateplení tl. 125 mm

• Okenní výplně - dvojitá okna s dřevěnými šroubovanými rámy 

• Střecha - plochá, povlaková - bitumen - oprava podzim 2020

Napojení objektu na energie + rozvody TZB

• Elektřina - zatím není napojen, ale bude. Měření vlastní k celému 
objektu.

• Voda - zatím není připojena. S ohledem na dlouhou dobu odstave-
ní objektu je nutné prověřit stav vodovodních rozvodů, jsou-li ve 
stavu, aby mohly být natlakovány a bez obav z havárie používány. 
Zprovoznění vodovodních rozvodů by bylo v režii nájemce

• Kanalizace - prověřuje se stav odpadních rour do kanalizace a 
průchodnost stávajícího kanalizačního řadu. Objekt není napojen 
na kanalizaci. Zprovoznění kanalizačních rozvodů by bylo v režii 
nájemce.

• Plyn - nebude pro dočasný pronájem k dispozici. Ukáže-li se jako 
výhodné zajistit plyn s ohledem na vytápění, pak bude zajištěn z 
bezpečnostních důvodů pouze pro potřeby vytápění objektu a pří-
pravy TUV. Zprovoznění plynovodních rozvodů by bylo v režii ná-
jemce.

• Vytápění - Objekt nemáí vlastní funkční zdroj tepla! Původním 
zdrojem tepla byla uhelná kotelna, která je demontována. Pro vy-
tápění objektu bude nutné zajistit nový zdroj tepla. Jako nejvhod-
nější se s ohledem na pořizovací náklady jeví elektřina. Vytápění 
objektu je řešené jako teplovodní. Radiátory jsou litinové, rozvody 
ocelové. Zprovoznění vytápění by bylo v režii nájemce.

• Nucené větrání - objekt nemá rozvody VZT.

Pozn.: Objekt má suterén, ale protože k němu není žádná dostup-
ná dokumentace, tak jsou zde prezentována pouze nadzemní pod-
laží. Případný zájemce o využití objektu si tak bude muset suterém 
zmapovat na vlastní náklady.

Individuální sjednání prohlídky a info

Jan Štěpánek   +420 770 158 853

Mirosla Reitinger  +420 602 270 483
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OBJEKTY URČENÉ PRO DOČASNÉ, PŘÍPADNĚ I TRVALÉ, VYUŽITÍ  DO DOBY, NEŽ ZAPOČNE PŘESTAVBA CENTRÁLNÍ ČÁSTI DVORA
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20
/1

2/
20

20
, Č

B

Fáze/StageProjekt/Project

NOVÝ DVŮR - VŠEVOJSKOVÝ SKLAD OVĚŘOVACÍ STUDIE

• Splnění podmínek energetické náročnosti budovy

 ○ RIZIKA 

• stávající objekt nesplňuje stávající legislativu týkající se energetické náročnosti

 ○ NÁVRH ŘEŠENÍ

• dočasné využití stavby

• volba zdrojů vytápění

• Přítomnost radonu

 ○ RIZIKA 

• přítomnost zemního radonu v objektu

 ○ NÁVRH ŘEŠENÍ

• stanovení radonového rizika

• prověření protiradonových opatření v objektu

• dočasné využití stavby

• doplnění ochrany proti radonu

• Parkovací kapacity

 ○ RIZIKA 

• kapacita parkování pro budoucí využití

 ○ NÁVRH ŘEŠENÍ

• Vytvoření parkovacích kapacit na zpevněných plochách v okolí objektu

VARIANTA A
mj mj Kč /mj Kč

rekonverze stávajícího zázemí na šatny, WC, umývárny m² 365 750 273 750
instalace nových výplní m² 95 5 500 522 500
úklid objektu m² 1 350 150 202 500
koupě mobilních buněk sanitárního zázemí ks 2 225 000 450 000
instalace buněk ks 2 150 000 300 000
oprava únikových schodišť ks 2 90 000 180 000
ověření stavu instalací m² 1 515 80 121 200
∑ bez DPH 2 049 950
rezerva 15% 307 493
∑∑ bez DPH 2 357 443
∑∑ včetně DPH 21% 2 852 505

VARIANTA B
mj mj Kč /mj Kč

demolice sanitární části m² 110 2 000 220 000
stavba nového sanitárního zázemí (vč instalací) m² 60 15 000 900 000
úprava prostoru šaten (shell and core) m² 160 3 000 480 000
instalace nových výplní m² 95 5 500 522 500
úklid objektu m² 1 350 150 202 500
oprava únikových schodišť ks 2 90 000 180 000
ověření stavu instalací m² 1 515 80 121 200
∑ bez DPH 2 626 200
rezerva 15% 393 930
∑∑ bez DPH 3 020 130
∑∑ včetně DPH 21% 3 654 357

pozn.: U obou variant není započtena cena za vytápění objektu, bude dopněna na základě volby způsobu vytápění.

pozn.: Jedná se odborný, předběžný odhad odpovídající podrobnosti dokumentace. Zpřesnění nákladů na stavbu 
bude zpřesněno v dalších fázích projektu.
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PARKOVACÍ PLOCHA návrh ŘEŠENÝ OBJEKT

-VŠEVOJSKOVÝ SKLAD

OKOLNÍ OBJEKTYOPLOCENÍ AREÁLU návrh

Kasárna Vyšný – Nový Dvůr - jsou územím s jedinečným potenciálem pro bu-
doucí rozvoj města Český Krumlov. Pro tento armádní brownfield, nyní ve vlast-
nictví města, byl v roce 2020 zpracován strategický dokument – Masterplan, 
který je základem pro budoucí využité této lokality. V rámci pracovní skupiny, 
která byla ustanovena pro realizaci tohoto záměru bylo rozhodnuto, že jednou 
z cest, jak postupně revitalizovat toto klíčové území je, byť dočasné, využití 
stávajících objektů. Jedním z objektů, který má reálnou šanci nalézt smyslupl-
né využití je objekt bývalého vševojskového skladu.
Pro tento specifický objekt bylo ve spolupráci se zadavatelem hledáno vhodné 
(i dočasné) využití, které potlačí jeho anomálie, a naopak využije jeho kon-
strukční a dispoziční variabilnost. Z výše popsaných důvodů byla zadána tato 
Ověřovací studie, která si klade za cíl prověřit využitelnost stavby jako zázemí 
tzv. malých sportů.

POPIS OBJEKTU VŠEVOJSKOVÉHO SKLADU
Objekt vševojskového skladu je zděná, dvoupodlažní, svými rozměry /cca 100 x 
13 m/ naprosto typická budova. Je umístěn v bezprostředním kontaktu s pozů-
statky historické zástavby Nového vora. Byl postaven v 90. letech 20. století v 
místě původních objektů, které tvořily hospodářské ázemí.

Konstrukce
• Zděný systém s konstrukční výškou 1. NP 4 250 mm, tloušťkou stropní desky 

250 mm. Světlá výška 1. NP je 4 000 mm, v místě průvlaků je snížena na 3 
000 mm. Nosné jsou obvodové zdi tl. 450 mm, na ně jsou příčně kladeny 
betonové průvlaky v osové vzdálenosti zpravidla 4 500 mm.

• 2. nadzemní podlaží je v podstatě využitelným podkrovím, kdy klasická vzpě-
radlová dřevěná konstrukce krovu vytváří dostatečný prostor k využití. Kon-
strukce krovu je opatřena SDK obkladem, který navržen z důvodu požární 
bezpečnosti.

• Založení objektu je patrně (není dostupná dokumentace, ze které by byl tento 
systém zcela zřejmý) na betonových pasech. Založení objektu bylo realizo-
váno na hranici nezámrzné hloubky, tedy cca 1 000 m pod rostlým terénem. 
Výškový rozdíl svažitého terénu byl využit pro instalaci zásobovací rampy, 
která byla před cca dvěma lety demolována.

• Při ohledání stavby nebyly zjištěny patrné statické poruchy.

DISPOZICE OBJEKTU

1. NP
• Dispoziční řešení bylo zcela podřízeno jeho původní funkci. V přízemí jsou 

umístěny skladové prostory přístupné z chodby, jedná se dvoutrakt. Některé 
ze skladových buněk jsou vybaveny podlahovými vpustěmi. Dělení jednot-
livých skladových prostor je tvořeno nenosnými příčkami, které mohou být 
odstraněny a tím se zásadně zvýší využitelnost jednotlivých prostor.

• V severní části je umístěn vstup do objektu, na který navazuje schodiště do 
2.NP a velmi redukované sanitární zázemí – WC, umývárny a sprchy. Součástí 
objektu je i rozměrný osobonákladní výtah, který je na úrovni 1. NP přístup-
ný pouze z exteriéru. Jednotlivé sklady původně navazovaly na zásobovací 
rampu, samostatné vstupy jsou pak opatřeny stahovacími roletami.

2. NP – podkroví
• Podkroví je přístupné po vnitřním schodišti, na východní straně je pak umís-

těna dvojice ocelových únikových schodišť. Ve středu dispozice je umístěn 
zmiňovaný výtah, který je na úrovni 2. NP přístupný z interiéru.

• Dispozice podkroví je členěna plnými vazbami v rytmu 4 500 mm, které tak 
snižují jeho využitelnost. Ve volných polích jsou umístěny vikýře s okny, které 
osvětlují celý prostor. V místě plné vazby je průchozí profil zúžen o třetinu, 
světlá výška je ve středu dispozice 3 275 mm.

• V jižní části je stejně jako v přízemí minimální sanitární zázemí.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU
• Objekt je napojen na areálovou kanalizaci, vodovod a elektriku. Přípojná 

místa jsou v jižním konci stavby.
• Objekt nebyl vytápěn, výjimkou je sanitární zázemí.

POPIS NÁVRHU VYUŽITÍ VŠEVOJSKOVÉHO SKLADU
Jak bylo výše popsáno, přestože je objekt vševojskového skladu stavbou aty-
pickou a zcela podmíněnou svému původnímu účelu, jeho konstrukční řešení 
umožňuje i využití pro jinou funkci. V rámci Ověřovací studie byl nalezen zá-
kladní koncept střediska malých sportů a bylo zjištěno, že i při relativně ma-
lých úpravách je toto využití možné.

Úpravy vševojskového skladu jsou navrženy ve dvou variantách:

VARIANTA - A
Stávající sanitární zázemí (WC, umývárny) je ponecháno, uvedeno do provozu a 

chybějící kapacita bude doplněna pomocí mobilních buněk umístěných mimo 
objekt. Sanitární buňky by měly být umístěny na východní straně objektu, kde 
jsou k dispozici sítě technické infrastruktury – voda a kanalizace.

VARIANTA - B
V této variantě budou stávající toalety a umývárny demolovány a nahrazeny 
novým zázemím pro sportovce, kdy bude využito původních tras rozvodů TZI. V 
tomto případě by nebylo nutné doplňovat kapacitu mobilními buňkami. Náplň 
objektu je v obou variantách totožná, ve Variantě B je navíc počítáno s doplně-
ním schodiště ve středu dispozice.

Popis návrhu dispozičních úprav
V rámci úprav byly navrženy plochy pro sport, a to i s ohledem na jejich pro-
storové nároky, ověřena kapacita zázemí pro sportovce – šatny, WC, umývárny, 
sprchy. Dispoziční úpravy byly navrženy tak, aby byly minimalizovány stavební 
zásahy, zároveň je počítáno s možností revize návrhu, a to především na zákla-
dě konzultací s koncovými nájemci.
Plochy pro sport by byly v principu navrženy jako „holoprostor“ (shell and core), 
kdy finální úpravy prostorů by mohly být přeneseny na koncové nájemce.

1. NP
• V obou variantách je umístěno zázemí sportovců v severní části objektu. Ve 

variantě A je ponecháno stávající, ve variantě B je nahrazeno novým.
• Jižní polovina stavby je určena pro stolní tenis, kdy je do prostoru možné 

umístit 8 hracích ploch. Plochy splňují parametry pro trénink i pro lokální 

soutěžní utkání. Sportoviště jsou doplněna odpovídající skladovou plochou.
• Severní část objektu je určena bojovým sportům, v rámci studie byly ověřeny 

všechny typy ploch pro tyto sporty – zápasnický kruh, tatami, boxerský ring, 
ring pro zápas.

• V obou variantách je žádoucí ověřit možnost přístupu do výtahu i z interiéru 
objektu.

• Odstranění nenosných konstrukcí je vhodné řešit až po jednání s budoucími 
uživateli,popř. je možné, aby veškeré stavební úpravy provedl budoucí ná-
jemce – uživatel.

2. NP - podkroví
• V podkroví jsou navrženy cvičební sály pro „měkké“ sporty, tzn. jógu, cvičení 

žen apod. Z tohoto důvodu je dispozice doplněna o relaxační a společné 
prostory s kuchyňkou.

• Členění prostoru v podkroví je zásadně limitováno plnými vazbami, které 
prostor dělí na ole o osové vzdálenosti cca 4 500 mm. Využitelný prostor 
je tedy významně zúžen a jeho využitelnost omezena. Nicméně charakteru 
aktivit, které jsou zde předpokládány, plně vyhovuje. Mělké sály nabízí i do-
statečné množství skladových prostor v místě zkoseného stropu.

• Definitivní podoba dispozičního uspořádání bude, stejně jako v případě 1. NP, 
určena až na základě připomínek konečných uživatelů a zároveň i s ohledem 
na jejich možnosti.

Vzhledem k tomu, že úpravy objektu jsou plánovány jako dočasné, budou po-
užité materiály navrženy tak, aby byly splněny pouze základní provozní poža-
davky. Objekt sám o sobě má zcela jednoznačný architektonický výraz, který 
plánované úpravy nijak zásadně neovlivní.

EXTERIÉR
Vzhled objektu se předpokládanými úpravami nijak zásadně nezmění. Nepřed-
pokládá se jeho zateplení, na fasádním plášti budou provedeny pouze základní 
opravy, ocelové konstrukce budou opatřeny novým nátěrem v původní barev-
nosti. Jediným významnějším zásahem bude vyplnění otvorů v 1. NP na východ-
ní straně objektu, kde se uvažuje o instalaci plastovým francouzských oken bez 
parapetu. Jedná se o úsporné řešení, které zajistí přirozené provětrání objektu 
a dostatek denního světla. Stávající ocelové rolety budou zachovány, budou 
použity jako bezpečnostní prvek.

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
• Konstrukce odpovídající době realizace stavby, z dnešního hlediska tepelně 

technicky nevyhovující. Zateplení objektu se nepředpokládá. Pokud by se 
měl objekt vytápět plnohodnotně, což se nepředpokládá, bude potřeba tepla 
velmi vysoká.

• Vzhledem výše uvedeným skutečnostem je nutné upozornit, že z obecného 
pohledu budova nesplňuje zákony o energetické náročnosti budov.

• Není ani technicky reálné bez výrazných investic (zateplení, tepelná čerpa-
dla, fotovoltaika atd.) splnit požadavky platné legislativy týkající se energe-
tiky.

• Jediným řešením může být, vzhledem k dočasnému charakteru využití budo-
vy, najít rozumný kompromis při řešení vytápění mezi investicí a provozem, 
tedy co nejlevnější řešení systému vytápění umožňující nárazový provoz, eli-
minovaný při chladných dnech a výrazně redukovaný při mrazivých dnech.

• Nicméně i tento způsob bude nutné dát do souladu s energetickými zákony, 
energetickým posudkem případně auditem.

• V bilancích je uvažován příkon pro vytápění zajišťující pohodu pro sport i při 

mrazivýchdnech – s odkazem na výše uvedené se ale předpokládá příkon 
nižší s upraveným provozem vchladných dnech.

• Vytápění objektu, který nyní není z velké části vytápěn, je nejzásadnějším 
zásahem, a tedy i investicí. Z tohoto důvodu byly prověřeny různé varianty 
vytápění, kdy bude potřeba ověřit jejich vhodnost a dostupnost v rámci po-
drobného průzkumu stavby a dalších projektových prací.

• V rámci ověřovací studie byly zvažovány tři možnosti způsobu vytápění, kte-
ré byly zvoleny s ohledem na realizovatelnost.

Elektrické přímotopy
• V sálech budou instalovány elektrické sálavé panely pod stropem, v zázemí 

a na chodbách elektrické přímotopy na stěnách
• Systém je bez vody, budovu lze „zazimovat“

+ Nízké pořizovací náklady / - Vysoké provozní náklady

Plynové vytápění - propan
• Vzhledem k tomu, že v okolí objektu není instalován rozvod plynu, instalová-

na nádrž na propan. Instalace lze řešit formou koupě, či pronájmu.
• V sálech instalovány teplovzdušné plynové „Sahary“, v zázemí a na chodbách 

plynová topidla typu „Karma“
• Systém je bez vody, budovu lze „zazimovat“

+ Nižší provozní náklady / - Vyšší pořizovací náklad

Tepelné čerpadlo
• U objektu bude instalováno tepelné čerpadlo vzduch-voda.
• V objektu budou instalovány teplovodní rozvody
• V sálech instalovány teplovzdušné teplovodní „Sahary“, v zázemí a na cho-

dbách teplovodní otopná tělesa
• Systém je s vodou, budovu nelze „zazimovat“

- Vysoké pořizovací náklady /+ Nízké provozní náklady při užívání budovy
Výhoda nižších provozních nákladů je ale eliminována faktem, trvalou potřebou 
vytápění budovy.

ORIENTAČNÍ BILANCE OBJEKTU S OHLEDEM NA PŘEDPOKLÁDANÉ VYUŽITÍ 

Spotřeba vody
• roční spotřeba 9 000 m3/rok
• denní průměrná spotřeba 25 m3/den
• voda - výpočtový průtok 3 l/s

Kanalizace
• splašková kanalizace - výpočtový odtok 3,5 l/s
• dešťová kanalizace 50 l/s

Vytápění
• potřeba tepla 350 kW

Elektrická energie - soudobý příkon
• běžná spotřeba 50 kW
varianta vytápění přímotopy 300 kW

STANOVENÍ RIZIK A NEJISTOT ZÁMĚRU

OBECNĚ
• využitelnost stávajících instalací, především jejich kapacita a fyzický stav
• dostupnost inženýrských sítí v okolí objektu, jejich kapacita o možnost opě-

tovného připojení

Návrh řešení
• prověření stavu instalací
• opravy a úpravy stávajících rozvodů
• návrh a instalace nových rozvodů technických zařízení budovy

KONSTRUKCE
jedná se o původně skladový objekt, dá se tedy předpokládat, že únosnost stá-
vající konstrukce bude vyhovovat i navrhovanému provozu. Během zpracování 
studie nebyla k dispozici konstrukční část projektu, v dalších fázích bude po-
třeba ověřit původní statiku vzhledem k dnes platné legislativě.

Návrh řešení
• prověření původního konstrukčního řešení
• umístění provozů s vyššími nároky na zatížení do 1. NP
• eliminace rizik v dalších fázích dokumentace
• Technická zařízení budov

VYTÁPĚNÍ
• objekt není v současnosti z velké části vytápěn
• stavba není napojena na plynovod
• ve většině budovy nejsou instalovány rozvody tepla

Návrh řešení
• návrh vhodného zdroje tepla – plynové vytápění (instalace zásobníku na 

plyn), elektrické vytápění, tepelné čerpadlo. Je nutné zohlednit investiční a 
provozní náklady, a to s ohledem na dočasné využití objektu.

VODOVOD
• stav stávajících instalací, jejich kapacita a poloha v rámci objektu

Návrh řešení
• prověření stavu instalací – tlakové zkoušky, prověření kvality vody umístění 

sanitárního zázemí do míst se stávajícími rozvody vody

KANALIZACE
• stav stávajících instalací splaškové kanalizace uvnitř objektu, stav napojení 

splaškové kanalizace na areálové rozvody, odvod dešťových vod do areálové 
kanalizace.

Návrh řešení
• prověření stavu instalací a kapacity
• odvod dešťových vod do vsakovacích ploch - zeleň
• umístění sanitárního zázemí do míst se stávajícími rozvody kanalizace

ELEKTRO
• stav stávajícího napojení objektu a rozvodů EI, garance potřebného příkonu

Návrh řešení
• prověření kapacity a napojení objektu s dodavatelem EI
• využití stávajících instalací s eliminací nároků na spotřebu volbou konco-

vých zařízení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
• koncepce PBŘ je navržena podle staré legislativy - možné riziko při změně 

účelu a kapacity stavby a s tím související počet a kapacita únikových cest

Návrh řešení
• aktualizace požárně bezpečnostního řešení stavby s ohledem na nové vyu-

žití a kapacity 
• prověření únikových cest (schodiště) s doplněním požárně bezpečnostních 

opatření

SPLNĚNÍ PODMÍNEK ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
• stávající objekt nesplňuje podmínky stávající legislativy týkající se energe-

tické náročnosti

Návrh řešení
• dočasné využití stavby a vhodná volba zdrojů vytápění

PŘÍTOMNOST RADONU
• přítomnost zemního radonu v objektu

Návrh řešení
• stanovení radonového rizika a prověření protiradonových opatření v objektu
• dočasné využití stavby s doplněním ochrany proti radonu
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VARIANTA - A  víceméně využívá pro sportovní zázemí stávající dispoziční řešní, což sice částečně snižuje náklady, ale hygienické zázemí musí být řešeno externími buňkami a tím (nejenom) se snižuje komfort řešení

VARIANTA - B řeší sportovní zázemí radikální přestavbou, tak aby plně vyhovovaly provozním nárokům na využití. Jakkoli se jedná o radikální přestavbu, tak jde i tak o dočasné řešení. Trvalé řešení, které začlení dům do organismu budoucí čtvrti, by vyžadovalo komplexnější přestavbu s mnoha doplňkovými provozy.z
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