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Revitalizace Kabeláčova mlýna

Textová část



Celková architektonicko-urbanistická koncepce
Principem návrhu je očistit a zdůraznit hlavní hmotu mlýna a doplnit ji o nový objekt tak, aby vzniklo přehledné, 
malebné prostředí, dobře začleněné do okolí i z hlediska širších vazeb. Zvolené řešení, kdy nadbytečné přístavby 
nahrazujeme novým samostatným objektem, vychází z těchto hledisek:

1. urbanistické hledisko
Areál mlýna v současné podobě vytváří „špunt“ v území, především z jižní strany. Odlehčením prostoru vzniká příleži-
tost pro jeho redefinici. Nový samostatný jednopodlažní halový objekt respektuje uliční čáru Vrchlického ulice, tím 
ji vtahuje až do prostoru mlýna, kde teprve začíná měnit svůj charakter v příměstskou stezku. Vzájemným vztahem 
dvou objektů vznikají uchopitelné prostory, které respektují venkovský charakter území a dohromady tvoří smys-
luplný celek. Na jedné straně svírají zahradu/sad, na druhé straně vzniká tzv. dvůr, který tvoří vstupní předprostor 
oběma objektům. Dvůr je přirozeným centrálním těžištěm na křižovatce, kde se stýká cesta na zámek, cesta přes 
řeku a rekreační trasa podél vody, která mlýn tečuje. Už z dálky tak bude vidět příjemný pobytový prostor vybízející k 
zastavení.

2. architektonické hledisko 
Historicky hodnotný objekt starého mlýna je díky své architektonické figuře a zasazení do okolí působivý sám o sobě. 
Utilitární horizontální novostavba, archetyp stodoly, jej citlivě doplňuje, nesnaží se monumentalitu mlýna přebít. Jde 
o dialog nového, lehkého a praktického se starým, pevným, s pamětí místa. Nad oběma objekty se o měřítko výš tyčí 
zámek, který celou scenérii dotváří a aktivitám, které se v areálu mlýna odehrají, vytvoří reprezentativní kulisu.  

3. funkční, ekonomické a provozní hledisko
Nová hala nabídne flexibilní prostor, kam lze alokovat kavárnu a společenské sály náročné na plochu a  zázemí 
snáz a s menšími finančními náklady než v případě adaptace původního objektu. Stará budova mlýna jako klidnější, 
uzavřenější, ale atraktivní, kreativní prostředí se specifickou industriální atmosférou hostí infocentrum, knihovnu se 
studovnou, klubovny a dvě bytové jednotky. Většina veřejností využívaných prostor je umístěna v prvním nadzemním 
podlaží, což zaručuje jednoduchou přístupnost, obsluhu a nenáročnost údržby a také možnost propojení s ex-
teriérem. 

Architektonické a dispoziční řešení starého mlýna

V rámci stávajícího objektu se v maximální možné míře snažíme nechat vyniknout původní prostor a zachovat char-
akteristický konstrukční systém. Cílem je čitelnost a provozní jednoduchost interiéru. Do budovy vkládáme nové ko-
munikační jádro se schodištěm, výtahem a sociálním zázemím. Jádro přímo navazuje na velkorysý vstupní prostor při 
fasádě do zahrady, který je otevřený přes všechna podlaží a odhaluje konstrukční systém. Do tohoto prostoru umísťu-
jeme studovnu a stálou expozici o historii mlynářství v kraji. Budova je kompletně bezbariérová. V prvním nadzemním 
podlaží se nachází infocentrum a knihovna se studovnou. V dalších patrech jsou celkem 4 klubovny, řešené posu-
vnými příčkami tak, že lze prostor rozdělit na čtyři menší nebo dvě větší místnosti. V každém patře je rovněž bytová 
jednotka o výměře 53m2 určená pro přechodné ubytování či byt/kancelář pro správce. V suterénu se nachází sklady 
a technické zázemí. Břizolitovou omítku nahrazujeme tradiční vápennou omítkou natřenou na bílo. Zachováváme 
všechna původní okna. Nové otvory jsou navrženy v místech, kde dochází k doplnění obvodové stěny. Okna jsou roz-
vržena tak, že dostatečně prosvětlují vnitřek, svým současným designem dotvářejí kompozici fasád a zároveň přiznáv-
ají, kde se v rámci rekonstrukce bouralo. Směrem do zahrady na budovu mlýna a vstupní lobby navazuje prostorná 
terasa, využitelná pro společenské akce, grilování, ale také pro klidné posezené s knížkou. Vedle terasy odkrýváme v 
současnosti zastropený  vodní kanál spojující náhon s řekou.

Architektonické a dispoziční řešení nové haly

Novým objektem je jednoduchá halová dřevostavba s rozponem 12m, a modulem 3 a 2,5 m, překlenutá ocelovými 
příhradovými vazníky. Obvodový plášť s dřevěným obkladem z vertikálních palubek ze sibřského modřínu kontrastuje 
s „kamenným“ starým mlýnem. Kompozice objektu je tvořena křížením dvou základních os. Podélná osa kopíruje ul-
iční čáru. Je páteří objektu, která na sebe váže enfiládu postupně řazených místností. Kolmo na ní je osa, která skrze 
reprezentativní vstup a foyer propojuje vnitřní zahradu s nábřežím.  Z celé haly je výhled na zámek a možnost přes 
zápraží vstupovat do zahrady. V čele objektu je umístěna kavárna, která může předzahrádkou expandovat do veře-
jného prostoru. Má samostatný vstup přímo z ulice. Na kavárnu navazuje foyer, které může sloužit také jako výstavní 
místnost o 60m2. Z něj jsou přístupné šatny, sociální zázemí a víceúčelový sál o ploše 12x16m2, který lze v ose kon-
strukčního systému rozdělit na dvě poloviny mobilní příčkou či závěsem. Jeviště je složené z praktikáblů, které lze 
uskladnit v zadním skladu. Hlediště je tvořeno volnými křesly, tak aby šlo prostor přizpůsobit různým účelům (divad-
lo/koncert, konference, ples apod.). Prosklená otevíratelná stěna s možností úplného otevření do exteriéru sál propo-
juje se zámkem a zahradou. Ze strany ulice je sál rovněž prosklený, krytý dřevěnými lamelami na fasádě, kterými lze 
regulovat světlo v interiéru a míru vizuálního propojení s veřejným prostorem. Umožňují i úplné uzavření/zatemnění 
sálu. Na sál navazují skladovací prostory a zázemí pro účinkující přístupné přímo z ulice. Navržené řešení umožňuje 



integrování stávající trafostanice do objektu bez nutnosti jejího přesunutí. Prostor v úrovni střešní konstrukce (příhra-
dové vazníky) bude využit pro technické zařízení kulturního sálu, projektory, světla, VZT aj. Budova bude pomocí 
existujícího podsklepení z hlediska sítí napojena na technické zázemí ve starém objektu. 

Navazující veřejná a poloveřejná prostranství

Zahrada s terasami navazujícími na objekty je uvažována jako veřejně přístupná v režimu. Pod vzrostlými stromy 
navrhujeme drobná stanoviště s dětskými herními prvky včetně vodního prvku, čerpajícího pomocí pumpy vodu z 
mlýnského kanálu. Nabízí se částečné využití zahrady jako komunitní produkční zahrádky. Od zcela veřejného dvora je 
oddělena zdí s brankou/vjezdem.

Dvůr je veřejným prostranstvím, místem zastavení na rekreační trase k zámku a podél řeky, zároveň přeprostorem, 
ze kterého se vstupuje do objektů a do zahrady. Posezení pod stromem v teplých měsících doplňuje předzahrádka 
kavárny. V rámci dvora je prostor pro otáčení vozidel a max. tři parkovací stání pro obsluhu areálu. Otevřením pros-
toru při jižní fasádě se mlýn znovu pocitově propojuje s náhonem. Materiál povrchu dvora je tvořen velkoformátovou 
kamennou, příp. betonovou dlažbou, částečně pojížditelnou.

Respektujeme přírodní charakter nábřeží s parkovou úpravou jako součást kontinua zelených břehů podél Chrudim-
ky. Doplňujeme novou pěšinu podél nábřežní zdi. Památník obětem nacismu může zůstat ve stávající poloze. Prů-
jezdnost hlavní komunikace podél mlýna je zachována.  V rámci chodníku v celé délce ulice Vrchlického doplňujeme 
stromořadí. 

Doprava v klidu
Parkování je umístěno v severní části území tak, aby nezasahovalo do pobytových prostranství v přímé návaznosti na 
kulturní centrum. Parkoviště s patnácti parkovacími místy slouží primárně pro návštěvníky Kabeláčova mlýna. Díky 
přírodě blízké úpravě (propustná zatravňovací dlažba, odclonění automobilů zeleným plotem) je nenásilně začleněno 
do prostředí parku. Návštěvnická stání doplňují tři příležitostná stání pro obsluhu mlýna v předprostoru, před-
pokládáme možnost krátkodobého zastavení v rámci chodníku u technického vstupu do nové haly. Dále navrhujeme 
pět podélných parkovacích stání pro zdravotní středisko přímo v rámci profilu ul. Vrchlického.

Stavební objekty zastavěná plocha (m2) výška (m) objem(m3) jednotková cena (tis. Kč/m3) cena (tis. Kč)
stávající hmota mlýnu
rekonstrukce centrální hmoty  mlýnu 
včetně suterénu 273 14.7 4013.1 4150 16 654 365.00 Kč            
celkem 16 654 365.00 Kč            

bourání a odvoz suti
jednopodlažní přístavba 160 4 640 500 320 000.00 Kč                
třípodlažní přístavba + suterén 133 14 1862 500 931 000.00 Kč                 
Trafostanice 112 7 784 200 156 800.00 Kč                
celkem 1 407 800.00 Kč              

nový objekt
hlavní hmota - nadzemní část 467 5.1 2381.7 5000 11 908 500.00 Kč            
hl. hmota alternativní výpočet zastavěná plocha jednotková cena (tis. Kč/m2)

467 26000 12 142 000.00 Kč            
celkem 11 908 500.00 Kč            

Úpravy prostranství upravovaná plocha (m2)(ks) jednotková cena (tis. Kč/m2)

celková výměra řešeného území 4900 1200
zpevněné plochy pojížděné 800 2400 1 920 000.00 Kč              
zpevněné plochy nepojížděné 1600 1900 3 040 000.00 Kč             
lavičky, 5x koše, 5x herní prvky 1 400000 400 000.00 Kč                
celková výměra nezpevněných ploch 2500
nové trávníkové plochy 600 600 360 000.00 Kč                
nové stromy 15 10000 150 000.00 Kč                
celkem 5 870 000.00 Kč              

Celkové investiční náklady 35 840 665.00 Kč           

část suti jje možné využít na zasypání rušených podsklepených prostor, a tím uspořit náklady na uložení suti



Anotace pro potřeby katalogu
Principem návrhu je očistit a zdůraznit hlavní hmotu mlýna a doplnit ji o nový samostatný objekt tak, aby vzniklo pře-
hledné, malebné prostředí, dobře začleněné do okolí i z hlediska širších vazeb. Dialog nového, lehkého a flexibilního 
s kamennou historií a pamětí místa. Ve starém mlýně je infocentrum s knihovnou, klubovny a bydlení, v nové hale 
kavárna s víceúčelovým sálem. Společně objekty vytváří jasně definované prostory - zahradu, dvůr, ulici a nábřežní 
park, které respektují venkovský charakter místa.
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 výkres situace M 1:250
 koncepční schémata širších vztahů 

2. PANEL č. 2
 půdorysy všech podlaží objektů (1PP, 1NP, 2NP, 3NP) M 1:200
 povinný zákres do fotografie č. 1 (od lávky)
 provozní schéma
 koncepční schéma variability víceúčelového sálu

3. PANEL č. 3
 charakteristický podélné a příčné řezy M 1:200
 ortogonální pohledy M 1:200
 povinný zákres do fotografie č. 2 (od zámku) 
 vizualizace exterieru
 vizualizace interiéru 

4. textová část + tabulka pro uvedení odhadu nákladů


