
 
 

Příloha č. 1 

POPIS OBJEKTU 

Novodobá stavební historie dnešního areálu budov Muzea umění Olomouc se datuje 
rokem 1848, kdy byl na zdejším místě uveden do provozu pozdně klasicistní soubor 
budov soudu a trestnice, vybudovaný podle návrhu stavebního správce Franze 
Brunnera. Důležitým mezníkem v historii objektu bylo období mezi léty 1915–1920, kdy 
byl objekt radikálně přestavěn podle návrhu Jaroslava Kováře st. pro obytné, obchodní 
a výrobní účely. Uliční křídlo bylo o jedno patro zvýšeno a opatřeno vysokou 
mansardovou střechou. Celé průčelí bylo přestavěno v neoklasicistním stylu, 
s kubizujícími motivy, do dnešní podoby. V letech 1992–2000 probíhaly čtyři fáze 
rekonstrukce pro potřeby muzea, na základě vlastních návrhů, a později za autorské 
účasti pražského architekta Michala Sborwitze. Ten je také autorem zatím poslední 
rekonstrukce budovy, týkající se generální opravy střechy a fasády, ukončené na jaře 
2017. Objekt je chráněnou kulturní památkou zapsanou v seznamu nemovitých 
kulturních památek po ev. č. 3123. 
 

Popis předmětu nájmu 

Předmětem nájmu jsou prostory kavárny v budově č. p. 824, která se nachází na ulici 
Denisova v Olomouci, ve vzdálenosti cca 50 m od náměstí Republiky. Vlastníkem budovy 
je Česká republika – Ministerstvo kultury; Muzeu umění Olomouc je objekt do užívání 
svěřen na základě smlouvy o výpůjčce. Vlastní prostory kavárny včetně zázemí a 
příslušenství se nacházejí částečně v přízemí budovy – přístupné z ulice Denisova a 
z ulice Ke kinu, a  také v 1. patře objektu, kde k pronajímanému prostoru přináleží i 
otevřená terasa, určená pro sezónní využití. Obě podlaží jsou propojena vnitřním 
schodištěm. Pronajímané prostory disponují celkovou plochou o velikosti 563 m2.  
Prostory jsou vytápěny z centrálního zdroje, teplovodními otopnými konvektory. 
Veškeré inženýrské sítě v pronajímaných prostorech budou nově napojeny na stávající 
sítě v budově.  
Navrhované stavební úpravy a dispoziční řešení je součásti přiložené výkresové 
dokumentace (viz příloha č. 1/a, 1/b). 
 
Prostory kavárny tvoří tyto místnosti: 

1.NP               2.NP               
Kavárna  (40 míst)    107,00 m2   Kavárna (44 míst)    054,00 m2 
WC ženy, WC muži    012,00 m2   Terasa ( 60 míst)     319,00 m2   
Přípravna, umývárna   022,00 m2   Přípravna       005,00 m2  
Sklad nápojů       009,00 m2   ------------------------------------------------------  
Sklad obalů      003,00 m2   celkem                 378,00 m2  
Odpadky        003,00 m2   ------------------------------------------------------        
Úklid         002,00 m2   Prostory celkem     563,00 m2  
Komunikace, zásobování 019,00 m2    
WC zaměstnanci     008,00 m2 
------------------------------------------------------ 
celkem                 185,00 m2 








