
Diplomová práce se zabývá revitalizací radnice, 

která se nahází ve městě Veselí nad Lužnící, ležící 

téměř ve středu jižních Čech mezi městy Českými 

Budějovicemi a Táborem. 

Radnice jejíchž součástí je i pivovar se nachází 

přímo na hlavním náměstí Veselí nad Lužnicí 

T.G.Masaryka. Na její severní straně uprostřed 

uliřní fronty se nachází rešená radnice. Dříve byla 

radnice i pivovar nejdůležitější bod středověkého 

města, ale v době průmyslové revoluce, si obě 

funkce žádaly více prostoru a tak se talo, že 

nakonec radnice i pivovar zůstaly opuštěné. Ve 

20. století byly pokusy o využití na občanskou 

vybavenost, vybudoval se společenský sál, ale od 

konce 20.stol. je radnice prázdná a chátrá. 

Vzhledem ke svojí poloze má velký potenciál stát 

se opět velmi důležitým bodem města.

Samotný objekt je nyní opuštěný a nutně by po-

třeboval rekonstrukci. Jelikož se jedná o kulturní 

památku, tak by se měla opravit velice citlivě 

vzhledem ke svojí hodnotě. Původně renesanční 

jižní fasáda je velmi výrazným pohledovým prvkem 

na severní straně náměstí. Uvnitř objektu jsou 

dochované klenby i svislé konstrukce, které jsou 

velmi cenné. Rovněž jsou cenné i valené rene-

sanční klenby v pivovaru, dále tam jsou dochované 

kamenické prvky – portály, ostění a štukatérská 

výzdoba jižní fasády spolu s malovanými erby. Vel-

ký potenciál má přízemí radnice s klenbami.

Dvůr je velmi schátralý, nachází se zde sutiny. 

Objekt je z tohoto pohledu zchátralý s prázdnými 

dvěřními a okenními otvory, bez omítky, po nechán 

na pospas klimatickým vlivům. Objekt by ale co 

nejdříve potřeboval rekonstrukci a vhodné využití.
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REVITALIZACE STARÉ RADNICE VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ  Diplomová práce se snaží o celé využití objektu a navrácení její původní slávy. 

Funkce byly zvoleny tak,  aby se co nejvíce nenarušila autenticita a historická 

hodnota celé radnice i pivovaru. Vzhledem k hodnotě architektury a ke své 

centrální poloze je velmi výhodné umístit zde funkce občanské vybavenosti a tak 

navrátit do tohoto objektu zase život.

Radnice tvoří dominantu jak náměstí tak i pozemku, druhou dominantou 

pozemku, ale nikoli už náměstí tvoří hvozd v severní části. Novostavba byla 

umístěna v severní části kolmo k původnímu objektu a utváří tak nově vzniklý 

dvůr, dále stavba stojí v poloze kde dříve takto umístěné stály stodoly. Hmotově 

se novostavba hlásí k podélným stodolám a střechou navazuje na hvozd, který je 

naproti novostavbě.

V radnici je umístěn víceúčelový sál s reprezentativními prostory, dále pak v 

přední části infocentrum. V přízemí bývalé části pivovaru je umístěna hospoda 

na radnici se svými provozy. V dalším patře je umístěna galerie, která nenarušuje 

prostory krovu bývalého pivovaru a dva pokoje, z nichž jeden byl radní síň.

V novém objektu je umístěn minipivovar a startovací byty.

Minipivovar je umístěn na jižní straně budovy směrem ke dvoru. Nachází se 

zde kancelář a její zázemí pro zaměstnance. Směrem od východu je umístěna 

reprezentativní varna piva s měděnými káděmi. Je to prostorná místnost s 

velkou světlou výškou přes 4 metry a velkými velkoformátovými okny směrem 

do dvora, aby mohli navštěvníci vidět jak probíhá výroba piva. Mezi varnou a 

kanceláří je umístěna místnost na spilku a kvasné a ležácké tanky, odtud jde pivo 

do tanku do skladu, který je umístěn za varnou. Ve druhém patře jsou čtyři byty s 

mezonetem. Krajní byty jsou větší než prostřední a mají okna navíc na schodiště 

a do kuchyně. Byty jsou mezonetové a celý prostor je tak otevřený a vzdušný a 

je zcela otevřen do krovu. Ve vyvýšené části novostavby se nachází byt přes tři 

patra rozkládající se.

Na severozápadní straně vzniká nový vchod a zároveň vjezd na pozemek a celý 

je tak otevřený a průchozí pro veřejnost. Na severní straně novostavby, kde je 

umístěn vchod k bytům je vytvořená zahrádka pro obyvatelé bytů, také je tam 

pro ně vytvořeno posezení s grilem. 

Mezi bývalým pivovarem a novostavbou vzniká společný dvůr, který tvoří 

centrum setkávání. U severní zdi víceúčelového sálu vzniká velký dlážděný 

prostor pro různé akce například trhů. Před částí kde je umístěna hospoda, 

je vytvořeno sezení se čtyřmi stoly. Dále je tu vytvořen rybníček pro ukládání 

děšťové vody ze střech,  vytváří tak oázu v horkých letních dnech. Okolo rybníčku 

je vysázen platan a dva javory a u sezení jsou vysázeny tři třešňě, které zajišťují 

stín jak pro veřejnost tak i obyvatele startovacích bytů.

STÁVAJÍCÍ STAV NÁVRH
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V novém objektu je restaurace v přízemí a dvě vrchní patra zaujímají ubytování s 16 pokoji po 2 lidech. Na 

koncích budovy jsou větší apartmány. Část objektu je podsklepená, obsahuje zázemí pro personál jako jsou 

šatny, sprchy a odpočinková místnost. Vede tam točité schodiště ze zadní části budovy. Objekt se nachází vedle 

sýpky a je k ní kolmý. Vytváří tak úzký průchod mezi objekty. Restaurace má velkou prosklenou stěnu, tam kde 

je sýpka a vytváří tak její  otisk. Má také velké venkovní sezení směrem na pole s výhledem do krajiny. Fasáda 

je pokryta okrovou omítkou, aby nenarušovala pohled na sýpku. Do objektu vedou celkem čtyři vstupy, dva 

vedou do foyer jeden od sýpky a druhý z parkoviště, které je na  severozápadní straně. Jeden vstup je na terase 

restaurace a poslední je vstup pro zaměstanance.
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