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ANOTACE

Tématem této diplomové práce je revitalizace zámeckého areálu v Týně nad Vltavou. 

V rámci předdiplomové práce byla pro centrální část města vypracována urbanistická studie, která se zabývala především zlepšením prostupnosti 
územím a vytvořením příjemných veřejných prostranství, která budou obyvatele lákat k trávení volného času ve městě. 

V současné době se v zámeckém areálu nachází nevyužívaná budova hasičárny, která bude zdemolována a na jejím místě bude vystavena nová 
budova, umožňující průchod na zámecké nádvoří z Jiráskovy ulice. Nová budova bude fungovat jako kulturní centrum. V přízemí je navržena kavárna 
se zázemím a v druhém patře sál pro sousední budovu ZUŠ, která v současné době nemá vlastní sál k dispozici. Pro lepší přístupnost je sál s budovou 
ZUŠ propojen lávkou, která umožňuje přechod mezi objekty suchou nohou. 

Zámek bude i nadále sloužit jako městské muzeum. Došlo pouze k dispozičním změnám. Knihovna je z přízemí přesunuta do podkroví a v uvolněných 
místnostech je nově pokladna muzea, šatna pro návštěvníky a prostory pro rozšíření expozice. 
Aby byla knihovna samostatná, je pro ni v rámci nového objektu navržen vlastní vchod se schodištěm a výtahem. Výtah zároveň slouží jako bezbariéro-
vá komunikace pro muzeum. 

Pro lepší využití nádvoří bylo zamezeno vjezdu automobilů přímo k objektům, je umožněn pouze průjezd směrem k parku, odkud je možné zásobovat 
objekty na nádvoří. Kavárna v kulturním centru bude zásobována z ulice Jiráskova. 

KLÍČOVÁ SLOVA

revitalizace, zámecký areál, Týn nad Vltavou, kulturní centrum

ANNOTATION

The subject of this diploma thesis is revitalization of the chateau grounds in Týn nad Vltavou. 

The subject of the pre-diploma thesis was urban study prepared for the central part of the city. This study aimed to improve permeability and developing 
comfortable public spaces, which would motivate the residents to spend their free time in the city.

At the moment, the castle areal has a firefighter building that is out of use. This is going to be demolished and a new building will take its place. The 
new building will allow to enter the castle courtyard from the Jiráskova street. The new building will function as a cultural centre. In the ground floor there 
is a café and in the first floor there is a hall for the neighbouring art elementary school, which does not have its own hall at the moment. The hall is 
connected to the school building with a bridge that allows to go from one building to another without getting your feet wet. 

The castle will continue to be a city museum, there will be only changes in the disposition. The library will be moved from the ground floor to the attic 
and in the spare room in the ground floor will be the cashdesk of the museum, cloakroom for the visitors and space for expanding the exhibition. 
In order to make the library independent, the new building will have its own entrance with stairs and elevator. The elevator will also allow people on 
wheelchairs and carriers to enter the museum.

In order to make better use of the courtyard, it is forbidden for vehicles to go to the buildings. It is only possible to go to the park for the purpose of delive-
ries only. The café in the culture centre will take deliveries from the Jiráskova street.

KEYWORDS

revitalization, chateau grounds, Týn nad Vltavou, cultural centre
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ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE CENTRÁLNÍ ČÁSTI MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU



parkoviště

parkoviště

zámecký park

smuteční síň

venkovní scéna

hasičárna-bouraná
zámecké nádvoří

stávající zástavba
navržené objekty
bourané objekty
upravované objekty
parkoviště
stávající pěší cesty
navržené pěší cesty
rušené pěší cesty
upravované pěší cesty
nové komunikace

hřbitov

DOPRAVA
_pro zlepšení dopravní situace v Týně resp. jejího zklidnění by bylo vhodné vybudovat obchvat (zelená), 
který by dopravně odlehčil centrum města
_vnitroměstským problémem je silnice mezi hřbitovem a Peklem (žlutá), která velice necitlivým zásahem 
do města. Řešením je úprava jejího profilu a přidání zelených pásů mezi samotnou komunikaci a 
obytnou část.

OBČANSKÁ VYBAVENOST VE MĚSTĚAUTOBUSOVÁ DOPRAVA - NAVRHOVANÁ VNITROMĚSTSKÁ LINKA 
_pro zlepšení dopravní situace a mobility obyvatel, byla navržena nová vnitroměstská autobusová linka
_linka spojuje všechna, pro obyvatele, důležitá místa města (poliklinika, školy, lékárny, obchody a úřady)
_dle vytíženosti během dne by obslužnost zajišťovaly mikrobusy a během špičky autobusy 
_hlavním přestupním bodem je autobusové nádraží, kde se kříží vnitroměstská a regionální doprava

školská zařízení 

úřad

poliklinika, lékárny

sport

obchody

kostely, hřbitov

kultura
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ÚPRAVY VE MĚSTĚ
náměstí_stávající stav není vhodný vzhledem k důležitosti pro město. Momentálně spíše připo-
míná parkoviště a není příliš bezpečné pro chodce a jejich aktivity. Nový návrh spočívá ve změně 
pokryvu vozovky a vyvýšení části pro chodce pro jejich bezpečnost. Další úpravou je snížení počtu 
parkovacích míst přímo na náměstí. Díky změnám je náměstí vhodnější pro obyvatele města, kteří 
zde mohou trávit volný čas a je možné zde pořádat různé akce a slavnosti, které mohou pokračo-
vat dále přes zámecké nádvoří až do parku. 
zámecké nádvoří_stávající budova hasičárny bude zbourána a místo ní bude vystavena nová, více 
vyhovující budova, která bude od budovy ZUŠ odsazena. Nová budova bude sloužit jako kulturní 
centrum se sklady, výstavním prostorem a sálem a bude propojena na úrovni 1.NP s budovou ZUŠ. 
Dále je zde navržen altán pro návštevníky, kteří se zde můžou schovat před nepříznivým počasím.
zámecký park_v parku bude nově umístěna venkovní scéna s pódiem a zázemím v blízkosti diva-
dla a restaurace. V severní části řešeného území je umístěna smuteční síň, která se nachází u 
vstupní brány na hřbitov.

PARKOVÁNÍ
_vzhledem ke snížení počtu parkovacích míst na náměstí bylo navrženo nové parkoviště nedale-
ko náměstí (docházková vzdálenost 5 minut) pro návštěvníky města (30 míst)
_druhé parkoviště pro návštěvníky hřbitova a smuteční síně bylo navrženo za hřbitovem (24 míst)
_u smuteční síně jsou parkovací místa pro pohřební službu a ZTP ( 5 míst)

NOVÁ PĚŠÍ PROPOJENÍ
_nově bude umožněn přístup na zámecké nádvoří z východu, čímž se zjednodušší pohyb pro 
návštevníky
_pro bezbariérový přístup na sídliště Blanice je navržen nový chodník, který kopíruje komunikaci 
a zpřístupňuje ji jak ze severu, tak z jihu
_smuteční síň je s parkovištěm za hřbitovem propojena pěší cestou podél hřbitovní zdi

SITUACE
10 20 50m

altán

spojovací krček

kulturní centrum
zastávka BUS

podchod pro pěší

nový přechod

nová pěší cesta 

květinový záhon

venkovní scéna
zastávka BUS

parkoviště

parkoviště

smuteční síň

nová pěší cesta

kašna
vodní prvek

prostor pro
 předzahrádky

nájezd pro auta

přechod

záhon

parkování penzion

nové pěší propojení

„nekonečné“ hlediště
nový přechod

pěší cesta

náměstí

zámecký park

zámecké nádvoří
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SITUACE

10 20 50m

zástavba rd
2NP
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dětské 
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bytový dům
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bytový dům
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5NP dětské

hřiště

vodní prvek
retenční nádrž
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1NP volný čas

dospělí

obchodní dům

vjezd/výjezd garáž
tříděný
odpad

parkování 
návštevy
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UBYTOVNA BLANICE
Stávající stav nevyužívaného komplexu ubytovny je nevyhovující hlavně z hlediska vzhledu. Budovy s jejich výškou 
nepříjemně ční nad městem, což ještě umocňuje jejich umístění na kopci. Z tohoto důvodu jsou dvě budovy zbourá-
ny a zbylé jsou snižovány. Tímto zásahem, spolu s novou nižší zástavbou, vznikne postupný výškový přechod a 
sídliště nebude tak výrazné a lépe zapadne do panorama města. Dojde k upravení vnitřních dispozic, čímž 
vzniknou byty odpovídající dnešním nárokům. Díky změnám a úpravám vznikne nové centrum pro setkávání a 
trávení volného času s občanskou vybaveností, dětskými hřišti, parkem a vodní plochou, která celé území bude v 
letních měsících ochlazovat. 
BOURÁNÍ a ÚPRAVY
_demolice prvního objektu a recepce 
ubytovny
_demolice nevyhovujícího spojovacího 
krčku
_demolice velkých betonových ploch
_úprava podlažnosti zbylých objektů

FUNČNÍ ROZDĚLENÍ ÚZEMÍ

PROSTUPNOST ÚZEMÍM - PĚŠÍ
_osa spojovacího krčku je zachována 
_část cesty po hraně území je posunuta 
více do středu řešeného území
_doplnění cest pro dobrou prostupnost 
územím

NÁVRH
_zachování tří stávajících objektů, uprave-
na jejich podlažnost
_nový bytový dům s velkokapacitní 
podzemní garáží
_nové centrum s občanskou vybaveností
_zástavba rodinných domů na přechodu 
mezi Peklem a sídlištěm

bourané

úprava podlažnosti

bytové domy

občanská vybavenost

volný čas

rodinné domy

stávající upravené objekty

nově navržené objekty
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Zmenšený výkres. Výkres v měřítku 1:200 je v příloze.
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Zmenšený výkres. Výkres v měřítku 1:50 je v příloze.
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Zmenšený výkres. Výkres v měřítku 1:50 je v příloze.
55| Řez AA



Zmenšený výkres. Výkres v měřítku 1:20 je v příloze.
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