
Motto: "lidská vůle hory přenáší..." 

 Tento dokument je zkráceným výstupem práce Pracovní skupiny, která se od října 2002 

pokouší navrátit devastovaný stavební celek městu a jeho občanům. 

Rozestavěné a nefunkční torzo NĚMECKÉHO DOMU - KINA 

oživit a navrátit ho do života (revitalizovat = návrat lidí a 

uzpůsobení neživých prostor novým potřebám: společenskému, 

vzdělávacímu a kulturnímu centru. Služby a komerční využití 

bude navazovat na potřeby obyvatel a návštěvníků unikátního 

městského centra. Historická stopa hradeb by měla vymezit 

rozsah domu. Další požadavky na zpracování architektonické 

studie a konceptu, který dovolí reálně odhadnout ekonomické 

možnosti a výši návratnosti nemalé finanční částky, jsou vyjmenovány v ZADÁNÍ). 

Důvodem není jen smysluplně zhodnotit zmrazené investice (od r. 1981 do r. 1992 bylo 

"prostavěno" cca 9 milionů tehdejších Kč = odhadem cca 36 milionů při dnešní úrovni cen 

stavebních prací), ale hlavně vdechnout domu nový život.  

Zároveň se pokusit : 

 nalézt prostory pro činnost občanských sdružení a nejrůznějších společenských aktivit 

 odlehčit dnes již extrémně turisticky namáhanému centru města v letních měsících 

 přidat místo s celoročním provozem a tím zatraktivnit město mimo letní sezónu 

 nalézt místo pro služby místním občanům i návštěvníkům 

 přinést do historického města kvalitní kulturní a společenské aktivity z Česka a 

Evropy a nabídnout jim špičkové technické a technologické zázemí 

 nalézt nové možnosti realizace a zaměstnání pro místní občany 

 navrátit stavbě vyhovující rozměry s odpovídající architektonickou tvář 

 v neposlední řadě zkrášlit a vyčistit zanedbaný kout našeho města v blízkém okolí 

stavby. 

NÁPLŇ :  Nově provozně a komunikačně vyřešené prostory by 

měly poskytnout zázemí pro činnosti: 

 a) trvalé  

1. provozní a technologické centrum domu (energie, 

vytápění, napojení na komunikační média) 

2. oživení pěšího provozu ve stromořadí kolem Starého 

potoka 

3. rozšíření a odlehčení návštěvnicky namáhaného centra 

města 

4. kultivací okolí jižního předpolí vytvořit nové veřejné 

plochy a zeleň (parkoviště, lavičky, mobiliář - světla, 

odpadkové koše, informační tabule, sportovní plácek, 

dětské prolézačky, atp.) 

5. oživení prostor bývalé "Sokolovny" a 

prvorepublikových sportovišť  

6. altertnativní sociální zázemí pro tyto veřejné plochy (WC) 



b) každodenní v provozní době CENTRA 

1. administrativní zázemí SRS 

2. administrativní zázemí dalších občanských spolků a aktivit 

3. občanský servis (Internet, tiskárna, knihovna a odborná studovna tzv. "slavoniií" 

(soustředěné shromažďování archivních materiálů, publikací o místě, dokumentace 

přestaveb a dochovaných technických podkladů, fotografie historické i dokumentační 

současné. Vše nejen ve formě písemné, ale hlavně zpřístupnit ve formě elektronické 

4. občerstvení (zprvu jen bufet pro pracovníky a návštěvníky - výhledově i komerční 

provoz baru a další gastronomie) 

5. komerční aktivity nájemců - prodej zboží (suvenýry, mapy), hlídání dětí (dětský 

koutek), zázemí pro poradenský servis např. právnická poradna, servis pojištění, 

finanční poradenství. Tyto aktivity by měly odpovídat veřejnoprávní formě domu  

- služby (zvláště s výhledem napojení na dům č.p. 463 /staré 27) 

c) občasné v provozní době CENTRA 

1. přednášky a semináře jednorázové pro veřejnost 

2. vzdělávací pořady pro místní školy 

3. semináře pro uzavřené společnosti 

4. provoz kina a filmového klubu 

5. koncerty různých žánrů zajištěných přes agentury 

6. koncerty a společenské akce místních spolků 

7. pracovní setkání a tvůrčí pobyty s poskytnutím odpovídajících technických prostředků 

pro mezinárodní provoz (tlumočení, projekce, casting, autotransport,... 

8. tvůrčí pobyty pro divadelní a muzikální kolektivy (hlavně v letní sezóně) s 

poskytnutím technologického parku ke zkouškám a případně i k nahrávání  

d) turnusové  

1. studentské pracovní soustředění (workshopy) škol z blízkých akademických center - 

Brno, Praha , Vídeň 

SPOLKOVÝ DŮM by se měl stát: 

 centrem naplnění volného času nabídkou atraktivního způsobu oddychu a zábavy 

 zázemím pro společenské aktivity občanů a návštěvníků 

 centrem neformálního vzdělávání jako doplněk se školskému systému 

 institucí, která naplňuje své cíle všestranného kulturního rozvoje města a jeho obyvatel 

 kulturním stánkem s alternativní nabídkou (kino, muzika, výstavy a prezentace) 

 místem pro služby a komerční aktivity 

  



 

  

  

1827 

Devatenácté století obešlo bez povšimnutí naše městečko - skvělý klenot renesančního stavitelství byl postupně 

obklopen drobnou vesnickou zástavbou. Vznikl tak ojedinělý urbanistický model - MĚSTO obkrouţené VESNICÍ. 

Městské kašny a důleţité domy (např. pivovar) byly napájeny vodovodem z dřevěných dubových trub vodou 

rybníků od východní i západní strany. Odpadní kanály byly vyústěny do Slavonického potoka (Starého potoka 

/Altbach/) - jeden z Dolního náměstí právě v blízkosti budoucího staveniště ND. 

Střed města byl ze tří stran oddělen vodotečí, z jiţní strany byla voda Starého potoka vedena příkopem pod jiţní 

hradební zdí. Nad soutokem Starého potoka a potůčku z Jezerního a Špitálského předměstí stála kamenná 

západní bašta opevnění. Vše zhruba o 2,5 metru níţe neţ dnešní niveleta terénu. Poblíţe se nalézal mlýn s 

náhonem (zbořený v roce 1992!!!). Okolní baţinatá část předhradí nebyla zastavěna.  

  

VYHODNOCENÍ  

Souhrnem poznatků z průzkumů, dalším zpracováním dostupných projekčních podkladů z 

poslední nedokončené přestavby a vyhledáváním podobných aktivit, které by mohly přispět k 

vytyčení postupného plánu se zabývala práce skupiny a souboru konzultantů. Koncept 

STUDIE byl redigován výborem SRS a dalšími zájemci z řad členů. Pro pochopení 

historických návazností urbanistického vývoje byl zpracován trojrozměrný model postupného 

zastavování lokality kolem Německého domu. Bylo vytvořeno pět časoprostorových schemat 

(postupně stav z roku 1827, 1932, 1975, 2002 a prostorový záměr REVITALIZACE). Tyto 

práce a výstupy jen dále potvrzovaly směřování k očistě domu od nehodnotných přístavků a k 

návratu k jeho původnímu kompozičnímu uspořádání.  

Pro zvolené FUNKCE a NÁPLŇ objektu budoucího SPOLKOVÉHO DOMU postačuje 

půdorysný rozsah stavby z 30. let minulého století. Rezerva pro novodobé a obslužné funkce 



je v partii spojující hmotu hlavního sálu s historickým domem č.p. 463 na Dolním náměstí. 

Dále pak tento historický renesanční dům sám - v první fázi přízemní pasáž. 

Zpracovaná STUDIE je směřována do roviny PREZENTACE záměru. Další kroky ke 

konkrétnímu architektonickému výrazu a z něj vycházejícího stavebně-technického řešení 

přestavby a REVITALIZACE by měly být tvořeny architektonickou osobností či týmem. 

Pracovní skupina s konzultanty by měla tvořit odbornou supervizi za Slavonickou renesanční 

společnost. Volená samospráva, která zastupuje zájmy vlastníka objektu - Města Slavonice, je 

prostřednictvím otevřených stolů (první 12.12.2002) a předkládáním všech výstupů, 

informována. Představou SRS jsou společné konzultace s odbornými komisemi Rady Města a 

prostřednictvím tiskovin "Slavonické novinky" informování nejširší veřejnosti. Pro regionální 

a celostátní podporu jsou veškeré informace prezentovány prostřednictvím Internetu 

(www.slavonice.cz). 

Spolupráce orgánů státní správy se předpokládá v etapách, které předepisuje Stavební zákon a 

další návazné předpisy ve smyslu výstavby.  

Prezentační STUDIE bude předložena orgánům Památkového ústavu. Předpokládáme 

souznění v hlavním urbanistické konceptu - očištění stavby a zalidnění jižního prostoru 

bývalého hradebního městského příkopu. 

PREZENTAČNÍ STUDIE má za úkol ozřejmit velikost a rozsah ZÁMĚRU a pomoci nalézt 

potřebné zdroje finanční i jiné, které by umožnily v postupných krocích zprovoznit objekt. Z 

ní vycházející dokument ZADÁNÍ je samostatným výstupem. 

  

 

  

1932 

Na široké a rovné promenádní cestě kolem nového kamenného koryta Starého potoka ve stínu lipového 



stromořadí bylo nedělní slavonické korzo. Zahrady otočené k jihu - osazené na zasypaném příkopu - oddělovaly 

souvislou linii fasád domů a hospodářských stavení postavených na vnitřní fortifikační zdi. Novostavba 

NĚMECKÉHO DOMU vyplňovala prostor mezi vnitřní fortifikační zdí a stopou vnější jiţní hradby. Objekt byl 

svým hlavním symetrickým průčelím s jiţní terasou směřován ke korzu kolem potoka. 

Jeho forma a velikost byla sice značná, usazení do rámce starobylých městských hradeb svědčilo o citu 

budovatelů. Další spojnicí se středem města ze společenského sálu je průjezd měšťanského domu s hostincem v 

přízemí. 

  

PODMÍNKY REALIZACE a PROVOZ 

Chátrající objekt hrubé stavby kinosálu je majetkem Města Slavonice. Slavonická renesanční 

společnost na základě smlouvy o smlouvě budoucí připravuje podmínky pro částečné 

pronajímání funkčních celků. Předpokladem pro získání prostředků na realizaci záměru je 

partnerství Města (jeho zastupitelů) a v neposlední řadě vytváření příznivého vztahu široké 

veřejnosti k záměrům obnovy. 

Počáteční investice bude určená ke zprovoznění inženýrských sítí v návaznosti na sociální 

zařízení. Další stavební práce by měly následovat v jednotlivých krocích tak, aby jejich 

rozložení v čase umožnilo obrátit se na co nejvíce možných zdrojů pro jednotlivé etapy. 

Spolu s rostoucí přízní a zájmem veřejnosti je třeba hledat finanční podporu u subjektů 

různých stupňů - města, kraje, Ministerstva školství, partnerských nadací a zejména ve 

strukturách EVROPSKÉ UNIE. Současně se vstupem ČR do EU v květnu 2004 by měl 

projekt již zčásti fungovat. 

PROVOZ a řízení aktivit ve Spolkovém domě tato STUDIE podrobně neřeší. Předpokládá se 

další fungování Slavonické renesanční společnosti jako garanta a instituce zaměstnávající 

provozní pracovníky. Náplň činnosti by pak měla určovat stanovená SPRÁVNÍ RADA 

složená ze všech partnerských organizací a zástupců samosprávy.  

  

PŘEDBĚŽNÝ ODHAD NÁKLADŮ  

Sumy jsou stanoveny empiricky - není možná metodika dle stavebních nákladů - není zřejmé, 

jaký stavební objem rekonstrukce zaujme. Lze pouze určit řád nákladů při výhledovém 

naplnění celého rozsahu ZÁMĚRU. 

  

Vstupní PREZENTAČNÍ STUDIE 

 textová a grafická část v tištěné formě 

 3D forma na CD v programu ArchiCAD .. 35.000.- Kč / 1.150 Euro/  

ZPRACOVÁNÍ ZADÁNÍ pro žádosti a granty 

 ve spolupráci s odbornou agenturou .. 30.000,-Kč 



VÝPOČTOVÉ STAVEBNÍ NÁKLADY (pro určení ceny projekčních prací) s použitím 

Výkonového a honorářového řádu ČKAIT. 

 Obestavěný prostor rekonstrukce po očistění objektu = 5.500 m3 

 Rekonstrukce stavební při stanovení ceny 1 m3 = 4.500,-Kč : 

 5.500 x 4.500 = 24,750.000 Kč ve IV. Kategorii honorářové zóny 

 Celkový základní honorář: 10,185 % z výpočtové ceny = 2,520.790,- 

Výkonové základní fáze: 

 a) Návrh stavby 10% .. 252.000,- 

 b) Dokumentace pro stavební řízení 19 % .. 479.000,- 

 c) Dokumentace pro provedení stavby 24 % .. 605.000,- 

 ZÁKLADNÍ CENA PROJEKČNÍCH PRACÍ 1,336.000,-Kč 

Z uvedených částečných výpočtů, které jsou uvedeny bez povolených navyšování základních 

výkonových fází je patrno, že se jedná o VELMI NÁROČNOU STAVBU. 

  

CELKOVÁ HODNOTA prací při uskutečnění ZÁMĚRU se pohybuje mezi 

25,000.000,- až 35,000.000,-Kč / 806.500,- až 1,130.000 Euro / při současném kurzu 31,-Kč/ 

Euro.  

Z tohoto hlediska je nutnost podrobného rozčlenění kroků výstavby velmi důležitá a je to 

prvořadým úkolem dalšího stupně zpracování dokumentace = NÁVRHU STAVBY 

   

 

  



2002  

Torzo ještě více "vylepšeného" objektu rozrostlé o velký byt správce s kotelnou. Dále přibyly 

přístavby promítací kabiny a rozsáhlého předsálí, které bylo napojeno přímo na historický 

měšťanský dům s průjezdem ústícím na Dolní náměstí. Půdorysná plocha původního 

Německého domu je postupně rozšířena cca o 60 %! Všechny tyto přístavby přesahují 

historickou stopu hradební zdi a jsou nahodile umístěny tak jak "VYŠLY" na rýsovacím prkně 

technika. 

Celkový neladný obrázek okolí podtrhují přístavby hotelu ARKÁDA a přílepku nové garáţe a 

kolny postavené, se svolením památkového ústavu, mimo jakoukoli historickou stopu v roce 

1994 a později (!!!). Nejlépe se tváří z celé scenerie výstavby konce minulého století v této 

lokalitě samostatný domeček trafostanice JČE. 

  

Ing. Zdeněk Ţampa, Petr Chadim, Petr Havlíček, Mgr. Karel Schmidtmayer, leden 2003 
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