
 

NÁVRH ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ 
OBNOVY A NOVÉHO VYUŽITÍ ZÁMKU VESELÍ NAD MORAVOU 
 
Útulný minimalismus 
 Jak už napovídá nadpis, nechtěli bychom vypočítávat podle zadání maximální 
míru využitelnosti ale poskytnout kvalitní služby hotelu Veselí nad Moravou v 
nadstandardních možnostech této lokality. Individuální přístup, maximální pohodlí a 
soukromí pro hosty. Filozofie návrhu je design, upoutáním svojí originalitou a  
nadstandardními službami. Pouze kombinací obou pólů je možné vytvořit jedinečný 
hotel. Působením materiálů v čisté originální podobě je nejlepší dekorací – world 
design hotel.  
  
 
Architektonické řešení obnovy stavby 
  Vestecký zámek byl mnohokrát během své historie přestavován.  Zejména 
poslední úpravy po dlouhém nevyužití zámku a úprava statiky domu znamenaly pro 
objekt velkou ztrátu architektonické hodnoty. Obnova zámku v předloženém návrhu 
má za snahu obnovit původní charakter empírového sídla jako centra společenských 
akcí.  
 
Situace 
  Zámek Veselí nad Moravou je situován západně od městského historického jádra 
v prostoru mezi hlavními tokem Moravy a jejími dvěma rameny. Dvoupodlažní hlavní 
budova je zvýrazněna nárožními věžemi s hlavním uzavřeným nádvořím do tvaru 
čtverce. Na západní straně uzavírají prostor prvního nádvoří budovy bývalých koníren 
ve tvaru podkovy. Celek včetně vstupního křídla je postaven níž, pod úrovní 
příjezdové komunikace. 
 
Provozní schéma 
  Hlavní vstup pro hotelové hosty je ze západní strany v návaznosti na hlavní 
schodiště a recepci. Vstup pro veřejnost je koncipován ze třech světových stran. 
V době společenských akcí směrem od západu na první nádvoří koníren, od jihu ze 
zámecké zahrady, přes terasy restaurace po stranách předsazeného balkonu a hlavní 
východní vstup  od města v návaznosti na prostory muzejní části. 
  Základní provozní schéma vychází z dispozice průběžného dvoutraktu hlavní 
budovy. Chodba okolo nádvoří se stává hlavní komunikační cestou, doplněnou dalšími 
dvěma provozními schodišti v protilehlých osách zámku. V přízemí hlavní budovy se 
nachází hlavní provoz hotelu, recepce, hotelové zázemí, společenská místnost, 
restaurace a kavárna, muzejní a welness část. První patro budovy je věnováno 
nadstandardnímu typu ubytování (Royal Double, DeLuxe Double, Prezidentské 
apartmá) , konferencím, hlavní kuchyni a bydlení majitelů. Krov je převážně naplněn 
pokojovou kapacitou jedno a dvou lůžkových pokojů, doplněných fitness, 
odpočinkovými prostory a mezonetovým bytem majitele. 
 
 
Dispoziční řešení 
   Hlavní vstup pro hotelové hosty je situován ze západní strany, kde na středovou 
bránu navazuje prostor recepce zaklenutý pěti poli křížových lunet. V severním křídle 
je provozně navazuje na lobby, sklad zavazadel, kancelář řiditele a zázemí hotelu, na 
protější jižní straně komunikačním prostorem s tříramenným kamenným schodištěm 
se štukovými motivy, a výtahem vedoucím do prvního patra.  



   V jižním vstupním křídle jsou prostory navazující na centrální pozdně klasicistní 
prostor co nejvíce otevřeny do zámecké zahrady. V masivních cihelných zdech se 
nachází na západní straně od vstupu restaurace s výstupem na terasu. Na opačné 
straně spojená s rohovou místností se středovým pilířem je navržena kavárna pro 
veřejnost. Vstup do těchto prostor je otevřen přes dvě patra do nového suterénu a 
slouží zároveň jako přístup do vinárny (pivnice).  
   Na kavárnu navazuje ve východním křídle zázemí hotelu a oddělenými vstupy 
pro zaměstnance a zásobování. Jsou zde navrženy prostory oddělených šaten pro 
zaměstnance, sklady, kancelář, provozní schodiště a sociální zázemí pro zaměstnance 
a hosty kavárny.  Z průchodu na východní straně navazuje směrem k severu vstup 
na původní empírové schodiště s římsovou geometrickou štukovou výzdobou.V nároží 
pod schodištěm jsou zachovány původní pískovcové kvádry.  
   Místnosti na severní straně východního křídla, s barokními klenbami, jsou 
věnovány muzejní části určené pro veřejnost, včetně prostoru v rohové věži směrem 
do města. 
   Severní, nejméně osvětlená strana obsahuje převážně zázemí hotelu s novým 
provozním schodištěm a doplňkový program welness pro hotelové hosty. Jedná se o 
masáže a lázně.  
   První patro Veselského zámku, převážně určené k nadstandardnímu ubytování, 
graduje v jižním křídle s reprezentačním sálem určeném pro konference. Bohatě 
zdobené prostory členěnými štukovými stropy na jedné straně sálu navazují na salon 
a byt majitele, na druhé straně na snídárnu. Prostory je možné při pořádání větší 
akce spojit do jednoho celku se středovým slavnostním sálem jehož francouzská okna 
tvoří dominantu v úpravě zahradního průčelí. 
   Vedle jihovýchodní věže, kde je umístěna jídelna majitele s výjimečným 
výhledem, je obnoveno původní točité schodiště, naznačené v obvodovém zdivu. Byt 
je tak propojen do krovu, kde se odehrává hlavní obytná část majitelů s pracovnou 
ve věži. 
   V severní polovině prvního patra jsou umístěny luxusní zámecké apartmány, 
které by se měly orientovat především na  residenty či zákazníky s dlouhodobějším 
pobytem.  Pokoje by měly nadstandardní vybavení včetně prostorné předsíně dvou 
ložnic a vířivé vany. Hotel by tak  splňoval do všech maličkostí vybavení řady 
čtyřhvězdičkových hotelů. Tato koncepce vychází z představy pokojů, šitých na míru 
na tak luxusním místě nabídnou nečekané pro náročné hosty. Prosklené koupelny 
jsou umístěny do prostřed dispozice tak, aby nenarušovaly celistvost zámeckého 
prostoru. Nejprostornější rohové apartmány jsou na severní straně ve věži využity 
variantně na ložnici nebo na koupelnu na západním a východním nároží. 
   V prvním patře navazují na obě hotelová schodiště reprezentační prostory, 
především obnovená zámecká na východní straně. 
 
Nádvoří objektu  
  Pro spojení všech funkcí na nádvoří není jednoduché najít adekvátní prvek, který 
by jednak zvýrazňoval estetické kvality budovy a zároveň sloužil všem provozním a 
komunikačním nárokům. Rastr dlažby je inspirován motivem členění barokních 
zahrad, nalezeném i ve fragmentu původní parketové podlahy na Veselském zámku. 
Motiv se opakuje s grafickým použitím různých materiálů, kámen, dlažba, beton, 
trávník, voda.  
 
Provozní řešení: 
Restaurace 
 V návrhu se snažíme prostory využít a pomocí různých výškových úrovní spojit do 
jednotného prostoru luxusní restaurace. Celkový počet míst by měl pohodlně  pokrýt 



plnou kapacitu hotelových hostů. Jižní reprezentační sál by fungoval případně jako 
konferenční sál se samostatným zázemím a vstupem z chodby hlavní budovy. 
Provozy mají společné zázemí, které bude mít kapacitu potřebnou pro 
dvacetičtyřhodinový provoz hotelu. 
 
Kavárna 
  Prostory navrhované kavárny a restaurace se nalézají v dosud nevyužitých 
prostorách jižního křídla koníren a v hlavní zámecké budově otevřené do zahrady. 
  Hlavním motivem kavárny spojené s galerií je využití prostoru pro kulturní akce a 
vytvoření místa pro setkání  hostů  s klienty. 
 
Zázemí 
   Zázemí restaurace počítá s kombinací několika společenských akcí najednou. 
(kuchyň v prvním patře, 2x přípravna, sklad, prádelna, mytí, kanceláře) Návrh počítá 
s vybudování prostorného zázemí v prostorách přízemí a prvního patra hlavní budovy. 
Protože náplň hotelu není možné dostatečně umístit do celkových prostor hlavní 
budovy návrh počítá s vybudováním suterénu pod částí koníren, které bude 
obsahovat všechny dodatečné provozy potřebné k plnému chodu hotelu: sklady, TZB, 
provozní zázemí, strojovny. 
    
Royal Double a  DeLuxe Double   
  V druhém a třetím patře s krásným výhledem do zámecké zahrady navrhujeme v 
každém patře dva větší hotelové pokoje, které by se měly orientovat spíše na  
residenty či zákazníky s dlouhodobějším pobytem.  Pokoje by měly nadstandardní 
vybavení včetně prostorné předsíně dvou ložnic a vířivé vany. Hotel by tak  splňoval 
do všech maličkostí vybavení řady čtyřhvězdičkových hotelů.  
 
Dvorní Divadlo 
Vývoj divadla 
 
Řecké divadlo 
           Vyvinulo se z náboženských slavností na počest boha Dionýsia, jenž byl lidovým 
bohem vína a plodnosti. Slavnosti provázel sborový zpěv a tanec s maskami  a kultovními  
předměty. Divadelní představení se konala pod širým nebem, od poloviny 6. století př. n. 
l. známe i nejstarší kamenná divadla. Byla umístěna ve svahu a skládala se z jeviště 
(orchestry) a hlediště (theatron). Kruhová orchestra měla  uprostřed  oltář a a byla   
určena pro sbor  a jednoho až tři herce. Hlediště tvořila řady horizontálních sedadel 
umístěných ve svahu a byla přístupná klínovými úseky schodiště.  Prostor uzavírala nízká 
obdélná budova skéné, kde se převlékali herci. Před skéné bylo později proskénium, tj. 
pódium s funkcí jeviště.  
           
Římské divadlo 
     Převzalo tvary řeckého divadla, avšak upravilo je tak, že hlediště a jeviště tvoří jeden 
architektonický celek. Skéné je nyní patrová budova, která dosahuje do výšky hlediště. 
Její průčelí proto člení sloupy a sochy  a  její přední část tvoří  proscénium – jeviště. 
Římská divadla byla stavěna na rovině, což vedlo k použití kleneb a vytvoření vnějšího 
patrového průčelí.  První kamenné divadlo v Římě bylo Pompeiovo z r. 55 př. n. l., 
dodnes se zachovalo Marcellovo divadlo určené pro 30.000 diváků. 
 
Středověké divadlo 
     Středověká církev zavrhla antické pohanské divadlo a herce i jejich děti vyobcovala. 
Divadelní umění si však přesto našlo cestu v rámci biblických příběhů. Při velikonočních 



obřadech se  uplatňovaly formy recitace a zpěvu, z nichž  se vyvinulo liturgické drama a 
hry zvané mirákly. Živě se předváděly scény ze života Krista a P. Marie.  Nejstarší 
doklady liturgických her jsou z benediktinského kláštera St. Gallen z 10. století. Divadelní 
budovou byl kostel, v němž se hrálo před hlavním oltářem.  

Později se hrálo i na veřejných prostranstvích, a to na simultánním jevišti.  Jeho 
scéna byla stejná pro všechny výstupy. Na podiu stály domky a herci hráli tam, kde 
zrovna probíhal děj. Představení provozovala různá bratrstva, v nichž vystupovali  potulní 
herci a vaganti. Hráli i satyrické  hry  a frašky  a jejich projev byl plný života. 
 
Romantismus  - dřevěné boudy a arény     
      Na konci 18. století začala do divadla pronikat fantazie a citovost. Proti nadvládě 
rozumu a formální kázni se cenila originalita a invence. Drama se obohatilo o lyrické  
prvky a niterné duševní stavy. Na scéně vládla  pestrost a velké vášně, ale i bohatá 
dekorace a výprava. Divadlo bylo vzrušujícím zážitkem pro oči a cit.  

Z přelomu 18. a 19. století jsou dochované zprávy o dřevěných divadlech – 
boudách, většinou kočovných souborů, soustředěných v Praze především v ulici  Rytířské 
a Na Příkopech v Praze. Roku 1772 byla postavena dřevěná divadelní bouda v Kotcích, v 
místech dnešního Stavovského divadla. Sloužila nejdříve akrobatům, artistům a dalším 
umělcům.   

Letní divadla byla stavěna ze dřeva, tehdy z nejlacinějšího materiálu, takže náklad 
na stavbu byl mnohonásobně nižší, nežli na divadla kamenná. Vývoj arén  vyústil ve 
vyhraněný styl. Byly to vesměs stavby provizorní, nenákladné, které sloužily pouze své 
funkci. Jejich estetický vzhled proti honosným divadlům Semperovským nebyl 
rozhodující.  Hlavním zdrojem inspirace těchto „lidových divadel“ se stala antická a 
středověká divadla.  

První letní divadla vznikala na dvorech známých hostinců, jako místo zábavy pro 
hosty. Tato divadla v zahradách hostinců jsou prvním článkem  ve vývoji arénních 
divadel. Z nich se pak odstraněním stolů a nahrazením sedadly, zdokonalením jevištního 
podia až k řádnému jevišti oddělenému od hostince, vyvinula samostatná arénní divadla. 
 
Dvorní divadlo Veselí nad Moravou 
 

Projektem „Dvorního divadla Veselí nad Moravou“ se zčásti  vracím k programu 
Osvobozeného divadla a je inspirován vývojem divadelní scény. Jde nám o ryzí 
divadelnost a tvůrčí variabilitu. Při představení bychom rádi využili všech možných 
konstrukčních, výtvarných i  literárních prostředků:  světlo, zvuk, projekci,  slovo, 
mimiku, symbol a znak. Velmi blízké návrhu jsou postoje některých moderních autorů, 
jmenovitě režiséra a výtvarníka Edwarda Gorgona Craiga (+1966), který reformoval 
jeviště. Zavrhl  dekorace 19. století i  haraburdí kulis a další zbytečnosti, aby se herci 
soustředili na vlastní hru. Prosadil roli architekta a režiséra, zastával ryzí divadelnost, 
gesto, slovo, rytmus, barvu a linii. Zavedl stylizovanou scénu, na níž se věci jen 
symbolicky naznačují, odmítal divadelní hvězdy a podporoval kolektivní herectví. 

Tvar  hlediště a jeho přirozená kulisa zámku ve Veselí nad Moravou zhruba 
odpovídají poměrům a funkci římského divadla. Historicky podloženou zkušeností se zdá i 
spojení zábavného podniku (hostince, kavárny, restaurace) v úzkém vztahu s divadlem a 
představením. Celý objekt by měl žít alternativní kulturou, projekcí, divadelními 
představeními, měla by tu být performance, loutkové divadlo, koncerty. 
 

V dvorním divadle má prostor universální (mobilní) charakter s možnostmi nejen 
využít vnitřní dvůr, ale především otevřít scénu pro veřejnost na dvoře bývalých koníren. 
Dvůr a kulisa  hlavního vstupu se stává hledištěm nebo jevištěm, stejně tak střecha 
konírny je v rámci divadla nebo koncertu galerií, nebo jako  je tomu například u 



divadelních her na purkrabství Pražského hradu - součástí hry a nástupu herců 
(naposledy Král Lear v titulní roli s Janem  Třískou). Možnosti a schémata jednotlivých 
typů představení lze pouze naznačit, jeviště a hlediště jsou mobilní,  zbytek je v rukou 
řežisérů a scénografů. Dvorní divadlo, ztrácí pomyslnou čáru mezi jevištěm a hledištěm, 
tím využívá přímé interakce mezi divákem a hercem. 
 
Hotelové vybavení: 
 
1np  
Recepce (vstupní hala) - poskytování informací, telefon, fax, kopirovani, klad kufrů, 
trezor 
Lobby bar  
Restaurace a kavárna pro veřejnost– viz níž 
Společenská místnost  
Obchod s dárky a suvenýry  
Počítačová místnost s internetem  
Směnárna   
Konferenční místnosti (malý sál) 
 
Restaurace: 
Hlavní restaurace pro hotelové hosty a veřejnost, lobby bar, snídárna a 
kavárna -  kuchyň, 6x přípravna, sklady, denní sklady, mytí, sklad nádobí, kancelář 
provozu 
Zázemí: 
prádelna, sušárna, mytí 
 
Konírna: 
Restaurace + zázemí, malý konferenční sál 
Zázemí divadla – šatny, sklady dekorací, Vrátný 
 
Ostatní. 
Dětské hřiště, Knihovna, Sklad lůžkovin, Sklad venkovního vybavení 
Kosmetika, Kaple, Welness – fitness, sauna, vířivka a bazén, mini bar, masáže, 
zázemí (sprchy M+Ž)  
Správce – byt správce + dílna a  sklad 
Kotelna 
TZB – servrovna, centrální MaR, VZT strojovna, Strojovna bazén 
Vinný sklep + archiv , pivnice v 1pp 
Parkoviště u objektu  
Personál – šatny, sprchy, wc, denní místnost, jídelna, kancelář, účetní 
 
1np 
Luxusní pokoje a apartmány, konferenční prostory a sál, bydlení majitele 
Double, Suite, Royal Double, DeLuxe Double, Prezidentské apartmá 
Provozní místnosti 
Hlavní kuchyně se zázemím, 4x přípravna a sklady 
Byt majitele 
Zámecká kaple 
 
2np 
Double, Suite, Royal Double, Byt majitele, Fitness 
Roomservis, sklad, přípravna 
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