
 



Provozní vazby: 
 
 
Hlavní budova zámku spolu s hospodářským dvorem vytváří symetrický útvar podél 
východozápadní osy. Ta je daná hlavním přístupem od města a proto považujeme za 
důležité, zachovat v tomto směru průchodnost celého areálu. Parkování hostů 
navrhujeme podél příjezdové komunikace od ulice Zámecké v nově vysazené aleji 
stromů. Hospodářský dvůr by měl sloužit jen pro příležitostný či slavnostní předjezd. 
Povrch dvora tvoří zpevněná vrstva štěrku a nádvoří zámku včetně obou průchodů je 
zadlážděno kamennými deskami velkého formátu. Oba prostory doplňují nově 
vysazené stromy.  
 
Hotelová část je ve dvou patrech a v podkroví hlavní budovy. Restaurační část 
zaujímá přízemí jižního křídla a kongresová část jeho první patro. Muzejní část tvoří 
samostatné objekty uzavírající hospodářský dvůr ze západu. Apartmán muzea je 
v přízemí západního křídla  a je oddělen od provozu hotelu.        
 
Hlavní vstup do hotelu je veden ze západního průchodu přes recepční sál. Aby byla 
lůžková část uzavíratelná a požárně ochráněna, je třeba vybavit půdorys dalším – 
třetím schodištěm. Část kongresová může být z hotelové části přímo přístupná, ale 
také je možno ji uzavřít a používat pouze vstup z průchodu v západním křídle. 
Stravovací část je rovněž samostatně přístupná přes šatnu a aperitiv bar z průchodu 
ve východním křídle. Restaurace je spojená s vinným sklípkem.  
 
Muzejní část umísťujeme do samostatných objektů hospodářského dvora. Jeden 
objekt slouží stálé expozici věnované historii zámku a druhý galerii s proměnlivými 
výstavami.  
 
 
Pro rekonstrukci jsme zvolili empírovou podobu památky. Chceme zachovat 
barevnost průčelí i střech podle původního provedení včetně pásu popínavé zeleně 
na fasádách v úrovni přízemí. V první řadě považujeme pro realizaci jako 
nejobtížnější docílit plochost průčelí – to jest dvojitá okna se žaluziovou vložkou 
vnějších křídel.  
 
Za druhé je třeba v interiéru zachovat všechny viditelné klenby objektu, protože 
zaklenutí jednotlivých místností je principem estetiky historického prostoru. A za třetí 
navrhujeme koupelny do pokojů tak, aby byly vsazeny do stávajících místností jako 
průmyslový výrobek – umělohmotný mobiliář, se svým vlastním stropem a podlahou, 
který je možno opět odstranit. 
 
V podkroví je zachován původní krov a vestavěné pokoje jsou prosvětleny z nádvoří 
úzkým pásem oken. V případě, že by bylo nutno nahradit stávající krov novou 
konstrukcí (např. ocelovou), je možné zvětšit ubytovací kapacitu podkroví. 



Navržené kapacity: 
 
 
Ubytovací část: přízemí 11 dvoulůžkových pokojů + 1 apartmán 
 1. patro 19 dvoulůžkových pokojů + 3 apartmány 
 podkroví   8 dvoulůžkových pokojů + 6 apartmánů 
 
 celkem 38 dvoulůžkových pokojů + 10 apartmánů 
 

příslušenství lůžkové části je recepce, správa hotelu, sociální 
zařízení a pokojské 

 
Stravovací část: kuchyň se zázemím s možností expedice jídel do kongresové 

části a podkroví, restaurace, aperitiv bar, šatna, vinný sklípek 
 
Kongresová část: provozní místnost obsluhy, jednací sál (130 míst), 2 salóny 

(12 míst), jednací místnost (36 míst) 
 
Muzejní část: samostatně uzavíratelný provoz mimo hlavní budovu 

s prostorem pro stálou expozici (historie zámku) a galerii, 
apartmán muzejní části je v přízemí hlavní budovy v 
západním křídle. 
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