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Město Hrušovany nad Jevišovkou leží 

v  Dyjsko-svrateckém úvalu, při řece Jevišovce. 

V současnosti je rozloha obce 2532 ha a žije 

zde přibližně 3 300 obyvatel. Uprostřed města 

leží nevyužívaný a chátrající zámek, vedle něj 

se rozkládá bývalý zámecký park s fotbalovým 

hřištěm.

 Na místě dnešního zámku stál od 14. 

století hrad, který byl v polovině 16. století 

přestavěn na zámek. Brzy poté provádí 

nový majitel přestavbu zámku do barokní 

podoby a  zakládá rozlehlý park se skleníkem 

a  rybníky. V 1. polovině 19. století byl 

zámek klasicistně přestavěn a tuto podobu 

si zachoval dodnes. V  2. polovině 20. století 

nebyla prováděna řádná údržba a stavební 

úpravy byly devastujícího charakteru. V roce 

1989 došlo ke zřícení části východního křídla 

zámku, které bylo později volně dostavěno.

 Od roku 2017 funguje Spolek 

pro hrušovanský zámek, který se zabývá 

variantami oprav a budoucího možného 

využití zámeckých prostor. Také na zámku 

občasně pořádá kulturní akce.
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Legenda místnos 1.NP:

1    vstupní hala

2    chodba

3    chodba

4    předsíň

5    úklid

6a,b   toalety muži

7a,b    toalety ženy

8    bezbariérová toaleta

9  - 11  muzeum - stálá expozice Alfons Mucha

11 - 13   muzeum - stálá expozice Max Dvořák

14    muzeum - pokladna

15   chodba

16   sklad

17 - 18  kabinety učitelů

19   třída

20   chodba

21   třída

22a, b  toalety chlapci

23a,c  toalety dívky

23b   úklid

24    šatny žáků

Legenda místnos 2.NP:

1   vstupní hala

2   chodba

3   chodba

4   předsíň

5   úklid

6a,b  toalety muži

7a,b   toalety ženy

8   bezbariérová toaleta

9   muzeum ředitel

10  přípravna starosta

11  chodba

12  obřadní síň

13  přípravna svatebčanů

14  třída - taneční sál

15  hudebna

16  sklad židlí a pomůcek

17  ZUŠ - velký sál

18  třída

19  třída

20  kabinet

21  třída
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legendy místností měřítko plachta 1_250

Legenda místnos 2.NP:

1  vstup

2  sklad obalů

3  kancelář restaurace

4  denní místnost

5  šatna zaměstnanců

6  toaleta

7  úklid

8  umývárna

9    šatna zaměstnanců

10  toaleta

11  umývárna

12  balkon restaurace
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13  infocentrum

14  sklad

15  toaleta

16  zázemí infocentra

17  chodba

18  vstup do kanceláře správce

19  toaleta

20  kancelář

21  kuchyně

22  vstup do bytu správce

23  pokoj

24  koupelna

25  pokoj

26  obývací pokoj s kuchyňským koutem

27  pokoj

28  koupelna

29  šatna

30  toaleta

31  prádelna
Legenda místnos 1.NP:

1  restaurace

2  předsíň

3  bezbariérová toaleta

4  toalety muži

5  toalety ženy

6  sklad baru

7  chodba

8  kuchyně

9    úklid

10  chodba

11  sklad

12  sklad

13  sklad odpadů
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15  technická místnost
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17  přebalovací místnost
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19  bezbariérová toaleta

20  správa toalet

21  vstup toalety muži
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22  garáž

23  garáž pro zahradní stroje

24  chodba
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16   vstup toalety

17  přebalovací místnost

18a,b toalety ženy

19  bezbariérová toaleta

20  správa toalet

21  vstup toalety muži

21a  toalety muži

Legenda místnos 1.NP:

22  garáž

23  garáž pro zahradní stroje

24  chodba

25  dílna

26  technická místnost

27  vstup

28  sklad

29  letní sál

30  sklad
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Řezopohled východní

Diplomová práce se zabývá revitalizací zámeckého areálu v Hrušovanech nad Jevišovkou. Projekt si klade 
za cíl umožnit nové využití zámku tak, aby funkčně doplňoval potřeby města. Do zrekonstruovaného 
zámku přemístí základní umělecká škola, muzeum a obřadní sál. Součástí návrhu je novostavba restaurace 
a letní kryté haly. Prostor mezi zámkem a novostavbou bude sloužit pro venkovní koncerty a trhy. Při 
návrhu rekonstrukce zámku bylo dbáno na zachování hodnotných konstrukcí a detailů. Cílem byly co 
nejmenší zásahy a vytvoření čistých dispozic. Velkým zásahem je stržení přístavby z roku 1989, která 
nerespektuje původní půdorys, výškové úrovně zámku, ani materiálové řešení. Místo ní je navržena 

jiná přístavba na menším půdoryse, kam jsou vymístěny toalety a technologie. Tato přístavba formálně 
navazuje na původní hmotu zámku. Vápenné omítky budou obnovované postupně, na místech nálezů 
fresek Alfonse Muchy odborně restaurované.   
 Novostavby si kladou za cíl tvořit symbolický protějšek hmotě zámku a doplnit ideální prostor. 
Jedná se o dvě křídla se sedlovou střechou vystupující z terénu. Obě křídla jsou propojena pochozí 
terasou od parkoviště s výhledem na zámek. Pod terasou je skryto provozní zázemí budov. Konstrukce 
propojujícího křídla je zděná, vystupující křídla jsou konstrukčně řešeny z CLT systému panelů a rámů. 

Celá konstrukce je z vnější strany krytá treláží pro popínavé rostliny.      
 Dominantou nádvoří je kašna umístěná na křížení os park – podium a zámek přístavba. Pochozí 
vrstvou je šotolina. Návrh vymísťuje tréninkové fotbalové hřiště, úprava vychází z uspořádání podle 
stabilního katastru. Je navržena okrasná a květná zahrada, skleník, včelín a dětské hřiště. Zachované 
stávající objekty v parku je budova klubu a volejbalového hřiště. Návrh počítá s revitalizací anglického 
parku.


