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ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU. 
 
Druh stavby: rekonštrukcia zámku                                   
Funkcia stavby: hotel 4* s reštauráciou, konferenčnými priestormi a s múzejnou časťou 
Miesto stavby: Zámecká 14, 698 01, Veselí nad Moravou 
Príjazd k objektu: je možný z parkoviska na Zámeckej ulici 
Hlavný vstup do objektu – do objektu je možné vstupovať piatimi vstupmi: vstup zo zámockého parku, vstup 
od mesta (oba prístupné vo vymedzených hodinách) a vstupu z „čestného dvora“ v smere od parkoviska, 
určený najmä pre hotelových hostí, ďalej menším podružným vstupom určeným pre návštevníkov múzea a  
vstupom od cesty, určenému pre obsluhu hotela. Pre zásobovanie reštaurácie bude slúžiť vstup od mesta 
cez prehradené rameno rieky Moravy. 
 
CHARAKTERISTIKA OBJEKTU: 
Bývalý vodný hrad, ktorý vznikol  pravdepodobne v 13. stor. a prešiel viacerými majiteľmi a prestavbami 
je situovaný západne od historického jadra v priestore medzi hlavným tokom Moravy a jej dvoma 
ramenami.  
Zámok pozostáva zo 4 podlaží (podzemné podlažie, prízemie, 1.nadzemné podlažie a podkrovie) 
a objektov bývalej kaniarňe a vozovne.  
 
 
ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE: 
 
Rekonštrukcia a architektonicky stvárnenie je navrhované s ohľadom na neskoro barokový charakter 
zámku empírovo prestaveného vrátane všetkých architektonických detailov priečelí i interiéru. 
  
Dispozičná schéma je daná najmä požiadavkami na  4* hotel a požiadavkou vytvoriť v zámku malú 
historicko-múzejnú časť. Návrh reflektuje stavebne historický vývoj objektu a funkčné využitie priestorov 
s dôrazom na štandardy hotelových zariadení podľa oficiálnej jednotnej klasifikácie ubytovacích 
zariadení Českej republiky.  
 
Funkčné členenie - objekt je zložený z troch častí: objektov bývalej vozovne a koniarne, ktoré tvoria 
vstupný verejný predpriestor s doplnkovými nezávyslými prevádzkami,  severnej hotelovej a južnej 
reštauračno-múzejnej. 

Pôdorysne rozdeľuje toto členenie objekt tvaru nepravidelného štvorhranu na dva priestory 
tvaru „L“ vzájomne diagonálne ozrkadlené. Tvar L je odvodený z historického predpokladu o tvare 
pôvodnej vodnej pevnosťi (severo-západná časť).  

Členenie objektu na „súkromnú“ (hotelovú) a „verejnú“ (restauračno-múzejnú) časť je zároveň 
akcentované existujúcimi i navrhovanými vertikálnymi komunikáciami na ich rozhraní. Naproti tomu sú 
v rámci jednotlivých častí centrálne umiestnené v zlome pomysleného „L“ obslužné výťahy, ktoré „sa 
tvária“ oproti verejným komunikáciám naopak skryto. V rámci objektu zároveň funguje horizontálne 
komunikácia v rámci vnútorného nádvoria pomocou dvoch protiľahlých empírových vstupov.  
Pomyslené komunikačné osi sa premietajú do pôdorysu objektu (viz. funkčno-prevádzková schéma) 
Dlažby je tvorená keramickými tvarovkami podľa vzoru, ktorý bol nájdený pri údržbových stavebných 
prácach. V strede nádvoria, v priesečníku fiktívnych osí, je navrhnutý strom, ako symbol života, ktorého 
vetvy sú zároveň v erbe rodu Chorinských.  

 
Hlavný vstup do objektu je zo severozápadnej strany, lemovaný klasicistnými vozovňami. Návrh 
zachováva súčasný tvar oplotenia a dopĺňa vstupnú bránu z dôvodu zvýraznenia vstupu o mrežu, na 
ktorej sa nachádza klučka znázorňujúca draka s rozoklaným chvostom. Tento motív je vyobrazený na 
podlahe v chodbe prvého podlažia a zároveň na štukách v interiéri južného krídla, ktorý bol 



pravdepodobne rodovým symbolom jedných z majiteľov. Tento motív sa zároveň objavuje tiež na 
fontáne (viz. detail brány a fontány – obrazová príloha). 
 
Severné krídlo vozovní je využité ako libresso cafe, obchodíky a občerstvenie,  južné krídlo zahŕňa 
remeselnícke dielne (ukážka a výučba výroby keramiky, kováčska dielňa a zároveň zahŕňa 
experimentálny priestor pre príležitostné voľnočasové aktivity mládeže (workshopy, vzdelávacie kurzy, 
pohybové kurzy, scénografiu, divadelné predstavenia, tanec, filmový klub...) ktoré sa budú konať na 
„čestnom nádvorí“ na provizórnom demontovateľnom pódiu. Počas väčších akcií bude používaný pre 
hotel východný vstup. 
 
V severnej časti západného krídla sa nachádza recepcia a informácie v sále s toskánskymi stĺpmi, 
súkromný apartmán na juhu severného krídla.  
 
V južnom krídle je situovaná múzejná časť zo stálou expozíciou diel z bývalých zbierok obrazárne. 
Podmienkou ich umiestnenia je systém zabezpečenia proti odcudzeniu. V juhovýchodnom krídle je 
situovaná kaviareň, ktorá pokračuje schodiskom so schodolezom do vinárne.  
 
Severné krídlo je určené pre relax – sauny, masáže, výrivky, kaderníctvo a kozmetiku. 
 
Východné krídlo, naväzujúce na mesto je v časti využité ako zázemie pre hotel, v časti využité ako 
zázemie pre reštauráciu - zásobovanie s náväznosťou na podzemné sklady a kuchyňu. V časti bývalej 
mučiarne je fitness. Severovýchodnú časť tvorí snack bar a konferenčné priestory, ktoré sú zároveň 
prepojené točitým schodiskom s 2.np, umiestneným vo veži. 
 
2. nadzemné podlažie zámku je riešené v severozápadnej časti ako hotelové zariadenie s offisom, 
skladmi, hotelovým servisom a bytom pre personál, konferenčným priestorom, knižnicou. 
V juhovýchodnej časti sa nachádza zámocká reštaurácia, kuchyňa, služobné miestnosti pre personál, 
hygienické zariadenia, knižnica prepojená so zámockou vežou točitým schodiskom. V priestoroch 
reštaurácie sa nachádza mramorový krb na mieste pôvodného, replika pôvodného krištálového 
lustra, rekonštruované pôvodné drevené obklady, ako aj drevená kazetová podlaha a vstupné dvere so 
špaletami.   
 
Podkrovné priestory zahŕňajú hotelové izby, salónik, rezervné hygienické zariadenie, hotelový servis, 
sklad čistého a špinavého prádla a obslužné priestory. 
Veža objektu je určená na vyhliadky na okolité územie s možnosťou využitia ako zámocká hvezdáreň.  
 
V objekte sa nachádzajú 2 hlavné schodiská, spájajúce nadzemné podlažia a podkrovie  slúžiace aj ako 
únikové, 2 verejné výťahy, 2 služobné výťahy pre personál, jeden na prepravu odpadkov z kuchyne, 2 
točité schodiská . Točité schodisko v knižnici vedie cez podkrovný priestor do veže, v apartmáne je 
rekonštruovné pôvodné schodisko do pracovne. 
   
V nádvorí, naväzujúcom na hlavný vstup je navrhnuté exteriérové posedenie a mobilné pódium, 
doplnené radom stromov. 
Hlavné nádvorie je doplnené o lavičky, drobnú zeleň v drevených kvetináčoch a bodové podlahové 
osvetlenie v smere osí zámku. Okná na fasádach sú doplnené o drevené žalúzie. V strede priestoru je 
strom väčšieho vzrastu, približne na diagonále zámocká studňa (na pôvodnom mieste) a fontána. Druh 
stromu bude vybraný záhradným architektom a jeho výška a tvar upravovaný.     
Na fasády budú okrem strán z nádvoria zavesené drevené konštrukcie podľa dobových fotografií 
(určené pre popínavé rastliny – napr. brečtan a okrasné ruže). 
 



 
STAVEBNÉ RIEŠENIE: 
 
U historicky cenných fragmentov zohľadňuje pôvodné materiálové a technologické prevedenie, 
u nových konštrukcií vychádza zo súčasných technologických a materiálových štandardov rekonštrukcií 
historických budov. 
 
V prízemí objektu bude v čo najväčšej miere obnovený pôvodný suterén a systém vysúšania stavby 
a zistené skutočnosti a zistené konstrukčné zásady budú zapracované do návrhu.  
 
Presvetlenie podkrovného priestoru bude zabezpečené veľkoplošným zasklením zo strany do nádvoria 
v spodnej časti mansardu strechy doplneným horizontálnym lamelovým systémom v tvare a farbe 
odpovedajúcej bridlicovej krytine(napr.dosky cembonit), aby bol zabezpečený vizuálny kontak 
s priestorom zámku a zároveň nebol narušený celkový architektonický výraz, tvar striech a boli 
minimalizované tepelné mosty a konstrukčné nedostatky vznikajúce pri prerušovaní parotesnej vrstvy 
vkladaním klasických strešných okien. Priznaná drevená nosná konštrukcia v interiéri. Stávajúca 
brydlicová krytina bude repasovaná a spätne použitá. Možnosť regulácie natočenia lamiel a oslnenia 
interiéru. 
 
Rozvody vody a kanalizácie vedené v stávajúcich komínových telesách, prípadne drážkou v stene. 
 
Obnovenie funkcie teplovzdušného vykurovania. Alternatívne nakombinovať plynové a elektrické 
systémy. Krby v reštaurácii a na chodbách sfunkčniť – plynové krbové vložky. 
Vytvoriť automatický centrálný systém regulácie teploty a rekuperácie vzduchu. Alternativne začleniť do 
systému tepelné čerpadlo voda-voda. 
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