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II SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ ZÁSTAVBU A JEJÍ BUDOUCÍ 

PROVOZ 

Architektonická studie spočívá v přestavbě hospodářského zázemí areálu kláštera Sv. Hyppolita ve 

Znojmě na provoz, zahrnující: 

- Zázemí pro veřejnost a turistický ruch (veřejné ubytování a stravování) 

- Zázemí pro prezentaci archeologických nálezů (provoz archeoskanzenu, informace, knihovna) 

- Zázemí pro vzdělávání, výzkum a vývoj archeologie v oblasti (pracovny vedení a studentů MU, 

dílny, badatelny, stravovací a ubytovací zařízení, přednáškové a konferenční prostory)   

 

Většina současné zástavby v řešeném území je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu, a jejich 

obnova po ekonomické stránce oproti nové zástavbě nemá opodstatnění. Individuální zachování 

architektonicky hodnotných staveb v řešeném území (renesanční hospic, objekty v rámci opevnění 

kláštera – objekt vstupní brány a hradební střílna), nemá v rámci naplnění zadaného stavebního 

programu areálu (potřebné provozní rozměry a rozpony pro zajištění požadovaného provozu, 

dostatečné osvětlení vnitřních prostor, hlediska životnosti stávajících konstrukcí) opodstatnění. 

Studie daného území s využitím stávajících objektů nepočítá a zpracovává nový návrh zástavby. 

 

2) PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ, A SOULAD S NIMI 

1) Zpracované územně analytické podklady 

- Analýza terénního reliéfu řešeného území (v návaznosti na dostupnost řešeného území a 

svažitost okolního terénu) – ztížená dostupnost území ze tří stran, dopravní dostupnost 

pouze od severu, ze zbylých tří stran pouze pěší stezky. 

 

- Analýza hranic a pozice slovanského hradiště (v návaznosti na současnou zástavbu) – 

současná zástavba hradiště se bývalého hradebního okruhu dotýká jen v rámci pár objektů, 

a není jím nijak omezena. 

 

- Kompoziční analýza stávající zástavby (v návaznosti na pohledové, osové a objemové 

vztahy v zástavbě, se zohledněním výškových dominant) - nejvýznamnějším výchozím 

kompozičním prvkem v území je klášter Sv. Hyppolita s dominantou barokního chrámu, který 

doplňují pohledové osy ulic Křížovnická a Mašovická, a kompoziční osa zástavby 

Křížovnické ulice. 

 

- Analýza silničních komunikací (v návaznosti na dopravní napojení území) území je dopravně 

napojeno na hlavní sběrnou silniční komunikaci na ulici Mašovická a na obslužnou silniční 

komunikaci na ulici Křížovnická. 



- Analýza turistických a cyklistických tras v okolí areálu (v návaznosti na turistickou a rekreační 

vytíženost území jako součást Národního parku Podyjí) - od východu vede k areálu turistická 

stezka z centra města, v okolí je rozvinutý systém turistických i cyklistických tras. 

 

- Analýza současných architektonických hodnot v širším okolí areálu (v návaznosti na hodnotu 

místního stavebního fondu). 

 

- Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit na hradišti (v návaznosti na požadované 

kapacity pro provoz areálu) - v rámci městské části Znojmo – hradiště se nachází 3 

stravovací provozy a 2 ubytovací provozy. 

 

2) Územně analytické podklady převzaté z územního plánu města Znojma 

- Problémový výkres 

- Výkres hodnot v území 

- Výkres limit v území 

- Výkres záměrů v území 

- Výškové limity zástavby v lokalitě Znojmo - Hradiště 

 

3) SWOT analýza 

- Silné stránky v území -  Nález pohřebiště a dvou slovanských kostelíků 

Bohatá historie území hradiště 

Nerostné bohatství - Ruda 

Přírodní bohatství -lesy, orná půda 

Čitelná historická zástavba a členění hradiště - Předhradí + hrad  

Četnost historicky a architektonicky hodnotných staveb 

Návaznost parcely na klášter Sv. Hyppolita 

 

- Slabé stránky v území - Skalní podloží - obtížné podzemní prostory 

Nedostatečná občanská vybavenost na počet obyvatel   

Nedostatečné zázemí archeologického výzkumu 

Nedostatečné zázemí studentů Masarykovi univerzity 

Od 12. stol. úpadek areálu hradiště 

Nedostatečná podpora turistického ruchu (ubytování, občerstvení) 

 

- Příležitosti v území -      Turistický potenciál  

Národní park Podyjí (turistický + cyklistický ruch) 

Stezky - Jantarová obchodní stezka 

Geografická poloha hradiště - Ostrožna 

Pěší dostupnost města Znojma 



Blízkost Rakouských hranic 

Archeologický výzkum – dotace 

 

- Hrozby v území -           Dopravní odtržení od městského centra 

Dopravní dostupnost 

 

3) ZDŮVODNĚNÍ CÍLŮ NÁVRHU 

Cíle návrhu vyplývající z analytických podkladů: 

- Realizovat novou výstavbu v objemových tendencích mezičlánku mezi dominantní zástavbou 

klášterního areálu, a zástavbou rodinnými domy. 

- Zajistit expozice archeologických nálezů a potřebného zázemí pro udržitelný provoz 

archeoskanzenu. 

- Zajistit dostatečnou expozici a propagaci historie, a kulturních hodnot na hradišti i v širším 

okolí. 

- Vytvořit zázemí pro archeologický výzkum na hradišti. 

- Podpořit vzdělávání studentů i veřejnosti v rámci archeologie na hradišti za podpory reálného 

názorného výzkumu na místě. 

- Doplnit potřebné ubytovací a stravovací kapacity na hradišti (bez nutnosti dojíždění do centra 

města). 

- Stanovit dopravní možnosti (pěší, cyklistické, automobil, MHD…) napojení areálu hradiště a 

centra Znojma, a stanovit jejich vzájemnou návaznost a vytíženost.  

- Zajistit účelné a dostatečně dimenzované dopravní napojení území. 

- Podporovat a rozvíjet turistického ruchu v oblasti hradiště v návaznosti na Národní park 

Podyjí a na Rakouský Národní park Thayatal. 

- Otevřít areál vůči okolnímu prostoru, omezit vliv hradebního opevnění. Zvýšit exponovanost 

provozu na venek a minimalizovat tak vliv dosavadní segregace zázemí kláštera od okolní 

rodinné zástavby. 

- Obnovit dostatečnou návštěvnost a celkové oživení klášterního areálu 

 

4) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1) ÚZEMÍ VÝSTAVBY 

Řešené nové objemy staveb prostorově vymezují tři druhy provozních zón v území: 

 

-  Zóna turistického ruchu 

- Zóna prezentace nalezených exponátů 

- Zóna archeologie, výzkumu a vzdělávání 

 

V rámci území jsou jednotlivé zóny v návaznosti na okolí a vstupy do území umístěny tak, že veřejný 

provoz podporující turistický ruch (ubytování, stravování) je orientován na sever se vstupem od hlavní 



příjezdové komunikace (ulice Mašovická). Provoz archeoskanzenu situovaného na jih a zázemí 

archeologického výzkumu situovaného na východ jsou vzájemně provozně a komunikačně provázány 

z důvodu vzájemného prolínání těchto dvou provozů.  

Hlavní vstup do archeoskanzenu je orientován od jihu z ulice Křížovnická. Jižní strana areálu kláštera 

s dominantou barokního chrámu je nejvíce exponovanou stranou a prostor hlavního vstupu je z tohoto 

důvodu otevřený a vyčištěný pro přímočarý pohled na barokní věže chrámu v tomto místě. V parteru 

jsou tyto tři zóny komunikačně propojeny systémem přímočarých pěších tras, které minimalizují 

komunikační a pohledové bariéry v území. 

Tyto tři trasy přímočaře vybíhají mimo hranice areálu a podporují ideu začlenění provozu 

archeoskanzenu do turistického systému Národního parku Podyjí. 

. 

 

2) POPIS SITUAČNÍCH VAZEB 

Extenzivní zástavba areálu respektuje okolní urbanistickou strukturu, ze které vychází, a kterou je 

snaha zde dotvořit. Řešený provoz areálu je členěn do jednotlivých provozně samostatných objektů, 

jejichž osové a hmotové uspořádání respektuje od východu osovou kompozici sousedního areálu 

kláštera Sv. Hyppolita s barokním chrámem, jako dominantou. Na druhé straně, přízemní 

jednopodlažní zástavbu na západní straně areálu je snaha objemově rozčlenit a navázat na sousední 

výstavbu rodinných domů. Novostavby tvoří mezičlánek mezi dvěma měřítky, areálem kláštera Sv. 

Hyppolita na jedné straně, a zástavbou rodinnými domy a usedlostmi na straně druhé.  

 Zástavba řešeného území je formována do otevřeného bloku, kterým je snaha vymezit vnitroprostor 

archeoskanzenu, s perforací v rozích, pro širší otevření areálu do nejbližšího okolí. 

Každý objekt je řešen v návaznosti na dopravní, pěší, i zásobovací dostupnost a splňuje požadavky 

pro bezbariérové užívání. 

 

3) POPIS STÁVAJÍCÍCH POMĚRŮ NA STAVENIŠTI 

Terén řešeného území je rovinatý, směrem na sever přechází do svažitého terénu. 

Základové poměry jsou velmi dobré. Skalnatý podklad se nachází v hloubce +-1m pod vrstvou naváté 

zeminy. V místě zachovalého torza slovanského kostelíku (nejvyšší bod) vybíhá skalnatý masiv až na 

úroveň terénu. 

Areál se nenachází v záplavovém území, ani v rámci zavodnělých močálů či bažin. 

Výška podzemní vody zjištěna pod úrovní základové spáry. 

Staveniště je napojeno na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Pro zajištění nové výstavby 

není nutné v území zřizovat nové přípojky a vedení technické infrastruktury. 

Dopravní dostupnost a zásobování staveniště je zajištěno z ulice Mašovická a Křížovnická. Rozloha 

samotného území s rozlehlými předprostory vylučuje požadavky na dopravní omezení na hlavní 

příjezdové komunikaci při výstavbě. 

 

 



 

4) LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Kulturní limity 

- 4x objekt nemovité kulturní památky v území. 

 

Technické jevy 

- Vedení elektrizační soustavy vvn 110kW s ochranným pásmem podél jižní hranice území. 

- Vodovodní řád vedený přes jihozápadní roh území. 

 

Přírodní jevy 

- Celou severní hranici území tvoří plochy lesa s ochranným pásmem lesa 50m. 

 

Hygienické a ostatní limity 

- Území se nachází v zastavěném území obce. 

 

Technické jevy v těsné blízkosti hranice řešeného území – možnost realizace přípojek 

V rámci ulice Křížovnická:  

- Vodovodní řád 

- Kanalizační stoka 

- Vedení elektrizační soustavy vvn 110kW 

- Vedení nízkotlakého plynovodu 

 

5) OCHRANNÁ PÁSMA 

V území se nachází: 

- Ochranné pásmo vedení vvn 110kW šířky 12m. 

- Výstavba v ochranném pásmu lesa šířky 50m. Nutné stavební povolení. 

- V jižním sousedství areálu, za ulicí Křížovnická se nachází hranice lokálního biokoridoru, 

nadregionálního biocentra a Národního parku Podyjí s ochranným pásmem lesa šířky 50m. 

 

6) ARCHITEKTONICKÁ A TECHNICKÁ KONCEPCE NAVRHOVANÉ ZÁSTAVBY 

Provozní řešení: 

Provozní návaznost archeoskanzenu: Od jihu, na zpevněnou plochu hlavního vstupu do areálu jsou 

orientovány vstupy do objektu s provozem přednáškového a konferenčního sálu, a do objektu 

s informačním provozem a malou knihovnou. Na objekt informací dále přímo navazuje objekt 

s výstavními prostory. Tyto dva objekty jsou propojeny zpevněnou plochou v exteriéru, vydlážděnou 

betonovou dlažbou. Je zde snaha dosáhnout chronologického pohybu po areálu na základě logicky 

navazujících lokací atraktivit. Objekt depozitu prostorově odděluje veřejnou severní část areálu od 

provozu archeoskanzenu na jihu. K objektu depozitu je zajištěno přímé dopravní napojení pro 

přivezení nálezů, i jejich následné expedice z depozitu do výstavních prostor, a také pro cestu nálezu 



opačnou, z výstavy do skladu. Za tímto účelem je mezi objektem depozitu a objektem s výstavním 

provozem zpevněná plocha z betonové dlažby. 

Dopravní propojení uvnitř areálu zajišťuje silniční komunikace přivádějící dopravu od ulice Mašovická, 

na kterou opět vyúsťuje výjezdem z areálu na severním cípu. V těchto místech je také řešeno 

parkoviště s kapacitou 20 stání pro zaměstnance ubytovacích a stravovacích provozů a dále dva 

zálivy pro autobusovou dopravu. Na silniční komunikaci je navázáno centrální parkoviště pro 

ubytované hosty a veřejnost s kapacitou 20 míst, příjezd k depozitu a výstavnímu objektu, silnice 

zajišťuje také průjezd do areálu kláštera, z ní je zajištěno zásobování restauračního provozu v severní 

části areálu a příjezd k objektu vedení archeologického výzkumu na východní straně areálu. Silnice 

zajišťuje odvoz odpadů ze všech řešených objektů, kromě objektu informací a objektu 

s přednáškovým sálem, které jsou dopravně obslouženy od ulice Křížovnická, na které je situováno 

dalších 6 parkovacích míst. 

 

Architektonický výraz objektů: 

Vychází z formy a měřítka sousední zástavby, s použitím tradičních stavebních materiálů doplněných 

o materiály a technologie soudobé architektury. Kompaktní hmoty objektů obložené obkladem ze 

severského modřínu, jsou perforovány velkoplošnými okny bez parapetu. Okna i prosklené dveře jsou 

v případě sálů a výstavních prostor cloněné kromě žaluziového systému, i venkovními smrkovými 

clonícími prvky, které jsou ponechány v původním odstínu dřeva. Část vlastního skladovacího 

prostoru objektu depozitu je obložena ocelovým plechem COR-TEN, který volně přechází ve střešní 

krytinu sedlové střechy objektu. Fasádní plochy ostatních objektů jsou opatřeny kombinací svislého a 

vodorovného obkladu impregnovaných palubek ze severského modřínu a ponechány v odstínu dřeva. 

Sklony sedlových střech vychází z okolní obecní zástavby hradiště převážně rodinnými domy. Střešní 

krytina všech řešených objektu je zvolena jako plechová s povrchovou úpravou COR-TEN. Odstín 

pozvolna rezavějící krytiny má částečně navázat na odstín krytiny sousedních objektů, která je tvořena 

keramickou krytinou, tzv. bobrovkami. Časté prvky polovalby na sousedních objektech jsou v návrhu 

ignorovány. 

 

Dispoziční řešení: 

- Informační centrum s malou knihovnou 

Objekt je řešen jako průchozí, s vchodem od východní strany a východem od západní strany objektu 

a navazuje na provoz výstavních prostor. 

Celá stavba je členěna do dvou bloků se vzájemně kolmými hřebeny sedlových střech. Rozdělení 

objemu stavby na dvě části se  vzájemně kolmou orientací štítových zdí člení objekt a dává mu 

menší měřítko, vycházející z okolní zástavby a navazující na hmotově uskákané výstavní prostory. 

Vnitřní dispozice je rozdělena na informační centrum archeoskanzenu a malou knihovnu, která plní 

funkci podporující informační centrum a odkazující na historii a atraktivity v areálu archeoskanzenu. 

Třetí konstrukčně uzavřená část objektu je vsazena do dřevěné buňky v interiéru stavby. Prostorově 

odděluje oba dva předešlé provozy. Tento vymezený objem obsahuje sociální zařízení – wc muži, 

wc ženy, wc pro osoby s omezeným pohybem, technickou místnost a úklidovou komoru. 



 

 

- Objekt přednáškového a konferenčního sálu 

Stavbu tvoří kompaktní objem se sedlovým zastřešením, který je rozdělen na provoz přednáškového 

sálu na severní straně a provoz konferenčního sálu na straně jižní. Mezi oběma sály je situován 

vstup se šatnou a odpočinkovými prostory. Technická místnost se sociálním zázemím pro muže, 

ženy a osoby s omezeným pohybem je situována do postranních dřevěných buněk uvnitř objektu. 

Mezi buňkami se nachází přístupová chodba do hlavního sálu. 

 

- Výstavní objekt 

Provoz výstavních prostor přímo navazuje na informační centrum a je podle toho členěn. Objekt je 

řešen jako průchozí, se vstupem na jižní a východem na severní straně. Hmota objektu je měřítkově 

rozčleněna do pěti bloků. Dva krajní bloky obsahují zázemí expozice, prostřední tři bloky tvoří 

samotný výstavní prostor. Dispoziční členění a provoz stavby vytváří požadavky na realizaci dvou 

druhů nosných konstrukcí: lehkou dřevěnou pro odlehčení prostor expozice a zděnou podélně 

ztužující objekt pro zázemí expozice. Komunikační chodba s odpočívadly, wc muži, wc ženy, wc pro 

osoby s omezeným pohybem a technická místnost se nachází ve vstupním bloku, dočasný sklad a 

administrativa s komunikačními a odpočinkovými prostory se nachází ve výstupním bloku. 

  

- Objekt depozitu 

Objekt ke skladování nálezů na hradišti je dispozičně rozdělen na prostor samotného depozitu a na 

prostory přidružených provozů. Místnost vlastního skladu je z jedné poloviny vybavena úložnými 

boxy pro prostorově rozměrnější exponáty, z druhé poloviny systémem kompakt, zavěšeným a 

pojízdným ve stropních kolejnicích. Tento úložný systém je určen pro listinné a deskové nálezy. 

Přidružený provoz je situován do dispozičního a konstrukčního trojtraktu s komunikační chodbou 

ústící do prostor skladu. Vstupy do objektu jsou dva. Hlavní vstup od štítové západní strany navazuje 

na komunikační chodbu a je určený pro obsluhu objektu. Druhý vstup na severní straně určený pro 

přívoz nálezů ústí do čistírny přivezených nálezů. Dále postupují nálezy přes provoz dílny do skladu. 

Na čistírnu navazuje větraná místnost pro odpadní kontejnery. Přes chodbu se dále nachází 

administrativa a registrace sbírek, sklad obalů a nářadí, technická místnost a sociální zázemí, wc 

muži a wc ženy s úklidovou komorou. Dále je v objektu u hlavního vstupu řešena malá kuchyňka pro 

zaměstnance. 

 

Technická koncepce staveb: 

Nosné konstrukce objektů jsou zvoleny ve smyslu tradičních materiálů v kombinaci dřeva a zdících 

prvků. Objekt přednáškového a konferenčního sálu, objekt informací i objekt výstavy budou 

realizovány jako dřevostavby s nosnou konstrukcí ze smrkových lepených sedlových rámů. 

Použití přiznaných lepených smrkových rámů odlehčuje vnitřní prostor a usnadňuje přehlednost. 

Objekt depozitu je z důvodu provozu řešen zděným systémem. 



Venkovní systém přímých komunikací je vydlážděn mozaikou dlažebních kostek o straně délky 70mm 

z šedé štípané žuly. Okapové chodníky a zpevněné plochy před objekty provedeny betonovou 

dlažbou 300x500mm. 

 

- Objekt přednáškového a konferenčního sálu 

Nosnou konstrukci stavby tvoří smrkové lamelové lepené rámy, spojované v rozích 3x ocelovým 

válcovaným úhelníkem, a svorníky se zapuštěnou hlavou. Smrkový rám má výšku 9141mm a světlý 

rozpon 10100mm. Svislé sloupy rámu o průřezu 300x400mm navazují na šikmé trámy průřezu 

300x450mm. Šikmé trámy tvoří sedlovou střechu se spádem 35°. Rámy jsou kotveny ocelovou patkou 

se svorníky do betonových patek 600x600x1000mm a rozmístěny v modulu 3440mm. Podélnou tuhost 

v rovině stěny i střechy zajišťují podélné smrkové trámky o průřezu 100x100mm, kladené po á 

1000mm. Prostor mezi trámky je vyplněn minerální izolací. Skryté zavětrování konstrukce je řešené 

ocelovými lany, kotvenými do ocelových kotev s oky do prostor mezi trámky. 

Smrkové rámy jsou v interiéru přiznané, a obalový plášť dřevostavby je na ně ze strany exteriéru 

zavěšen. Obalovou obvodovou konstrukci tvoří SIP panely K-KONTROL (OSB+EPS+OSB) v rovině 

stěny tloušťky 230mm a v rovině střechy tloušťky 330mm. Vnější fasáda je řešena ve svislém obkladu 

severským modřínem, který je impregnovaný v bezbarvém laku. Modřínový obklad je proveden na 

vodorovné laťování. Vrstva kontralatí spolu s laťováním tvoří větranou vzduchovou mezeru tl.60mm 

pod větraným obkladem. Z venkovní strany jsou SIP panely chráněny pojistnou hydroizolační difúzní 

membránou (JUTADACH), umožňující vysychání vlhkosti vniklé do panelu směrem ven. Pojistná 

hydroizolace plynule přechází ze stěny do odvětrávané střešní skladby a obaluje z exteriéru celý 

objekt. Ve střešní rovině je použita stejná skladba pláště. Pod odvětrávanou plechovou krytinou 

s povrchovou úpravou COR-TEN je větraná mezera tl. 60mm, tvořená laťováním a kontralatěmi. 

V interiéru je mezi smrkovými rámy obalová konstrukce obložena sádrokartonovým obkladem na rošt 

z CD profilů. Při výstavbě dřevostavby je tak značně omezený mokrý provoz a dřevo nedegraduje 

působením technologické vlhkosti při výstavbě. 

Sociální a technické zázemí stavby je situované do dřevěných kubusů, které oddělují tento provoz od 

otevřeného interiéru stavby. Modřínem obložené objemy kubusů se světlou výškou 3000mm jsou 

začleňeny do vnitřního převýšeného prostoru objektu. Interiér stavby je tak jasně rozdělen na 

převýšené prostory veřejné a uzavřené prostory soukromé. 

Konstrukci podlahy na terénu tvoří od spodu podsyp kamenivem velkých frakcí – MAKADAM v tl. 

100mm a betonová mazanina vyztužená KARI-síti tl. 150mm. Na beton je nataven 2x těžký 

modifikovaný natavitelný asfaltový pás a položena tepelná izolace EPS tl. 150mm. 

Skladbu podlahy tvoří 2x OSB deska tl. 2x20mm na pero a drážku přetmelená a přelepená 

vzduchotěsnou páskou. Kročejovou izolaci tvoří MIRELON a nášlapnou vrstvu dubové palubky 

kladené na pero a drážku o tl. 18mm, broušené a lakované bezbarvým lakem. V místnostech 

sociálních zařízení je kladena keramická dlažba a stěny doplněny o bělninový obklad do výšky 2m nad 

čistou podlahou. 

V objektu jsou řešeny vzduchotechnické rozvody pro udržení požadovaného vnitřního klima v sálech. 

Vytápění a výměnu vzduchu v objektu řídí centrální vzduchotechnická jednotka s 



elektrickým dohřevem, a rekuperací vzduchu. Ohřev TUV je zajištěn plynovým turbokotlem 

s akumulačním zásobníkem TUV. 

  

- Výstavní objekt 

Stavba výstavního objektu je rozdělena provozně i konstrukčně na tři části: na dvě krajní části 

s podélně ztužující zděnou nosnou konstrukcí, a na samotný výstavní prostor uprostřed objektu, který 

je řešený konstrukcí dřevostavby s přiznanými smrkovými sedlovými rámy, stejně jako u objektu 

přednáškového sálu. 

 Pro zděnou konstrukci byl zvolen zdící systém POROTHERM. Obvodové zdivo tvoří keramické 

tvárnice tl. 440mm. Okenní otvory jsou řešeny velkoplošným zasklením izolačním trojsklem 

v plastovém rámu bez parapetu. Okna jsou členěna nadokenními světlíky a svislými lištami. Zastínění 

okenních otvorů je řešeno stejně jako u všech třech dalších objektů vnějším žaluziovým systémem 

umístěným do nadpraží okna, který je opatřený postranními kolejnicemi. Vstupy jsou řešeny 

dvoukřídlými prosklenými dveřmi s nadsvětlíky. Světlá výška dveří je kvůli manipulaci s exponáty 

zvýšena na 2400mm. Vnitřní nosné zdivo je zděno z tvárnice tl. 240mm. Zastřešení zděné části je 

řešeno tradičním sedlovým krovem s větranou plechovou krytinou s povrchovou úpravou COR-TEN. 

 Rámy dřevostavby jsou stejně jako v objektu přednáškového sálu spojeny v rozích 3x ocelovým 

válcovaným úhelníkem a svorníky se zapuštěnou hlavou. Smrkový rám má výšku 7050mm a světlý 

rozpon 9100mm. Svislé sloupy rámu o průřezu 200x350mm navazují na šikmé trámy průřezu 

200x400mm. Trámy tvoří sedlovou střechu se spádem 35°. Rámy jsou kotveny ocelovou patkou se 

svorníky do betonových patek 600x600x1000mm a podélně rozmístěny v modulu 2225mm.  

Skladba obvodového pláště, zastřešení i skladba podlahy je stejná jako u objektu s přednáškovým a 

konferenčním sálem. 

 Prosvětlení výstavního prostoru je řešeno proskleným otvorem v místě vzájemného uskočení objemů. 

Přímé osvětlení expozice je řešeno ze směru kolmého na výstavní plochu, čímž je zabráněno 

přímému osvětlení výstavní plochy a nalezených exponátů. Objekt je v místě proskleného otvoru 

opatřen dřevěnými clonícími prvky z impregnovaných smrkových latí o průřezu 25x250mm.  Výstavní 

panely a prosklené vitríny s exponáty jsou situovány na vnitřní plochu obvodového pláště do prostor 

mezi přiznané smrkové rámy. 

Osvětlení výstavních ploch je řešeno kombinací denního a umělého světla z bodových zdrojů 

zavěšených na střešních trámech nad expozicí. 

Vytápění a výměnu vzduchu v objektu řídí centrální vzduchotechnická jednotka s 

elektrickým dohřevem a rekuperací vzduchu. Ohřev TUV plynovým turbokotlem s akumulačním 

zásobníkem TUV. 

 

- Informační centrum s malou knihovnou 

Nosnou konstrukci stavby tvoří smrkové lamelové lepené rámy, spojované v rozích 3x ocelovým 

válcovaným úhelníkem a svorníky se zapuštěnou přetmelenou hlavou. Smrkový rám má výšku 

6780mm a světlý rozpon 8430mm. Svislé sloupy rámu o průřezu 200x350mm navazují na šikmé trámy 

průřezu 200x400mm. Šikmé trámy tvoří sedlovou střechu se spádem 35°. Rámy jsou kotveny 



ocelovou patkou se svorníky do betonových patek 600x600x1000mm a rozmístěny v modulu 

3000mm. Podélnou tuhost v rovině stěny i střechy zajišťují podélné smrkové trámky o průřezu 

100x100mm, které jsou kladené po á 1000mm. Prostor mezi trámky je vyplněn minerální izolací. 

Skryté zavětrování konstrukce je řešené ocelovými lany, kotvenými do ocelových kotev s oky do 

prostor mezi trámky. 

Smrkové rámy jsou v interiéru přiznané a obalový plášť dřevostavby je na ně ze strany exteriéru 

zavěšen. Obalovou obvodovou konstrukci tvoří SIP panely K-KONTROL (OSB+EPS+OSB) v rovině 

stěny tloušťky 230mm a v rovině střechy tloušťky 330mm. Vnější fasáda je řešena ve svislém obkladu 

severským modřínem, který je impregnovaný v bezbarvém laku. Modřínový obklad je proveden na 

vodorovné laťování. Vrstva kontralatí spolu s laťováním tvoří větranou vzduchovou mezeru tl.60mm 

pod větraným obkladem. Z venkovní strany jsou SIP panely chráněny pojistnou hydroizolační difúzní 

membránou (JUTADACH), umožňující vysychání vlhkosti vniklé do panelu směrem ven. Pojistná 

hydroizolace plynule přechází ze stěny do odvětrávané střešní skladby, a obaluje z exteriéru celý 

objekt. Ve střešní rovině je použita stejná skladba pláště. Pod odvětrávanou plechovou krytinou 

s povrchovou úpravou COR-TEN je větraná mezera tl. 60mm, tvořená laťováním a kontralatěmi. 

V interiéru je mezi smrkovými rámy obalová konstrukce obložena sádrokartonovým obkladem na rošt 

z CD profilů. Při výstavbě dřevostavby je tak značně omezený mokrý provoz, a dřevo nedegraduje 

působením technologické vlhkosti při výstavbě. 

Sociální a technické zázemí stavby je situované do dřevěných kubusů, které oddělují tento provoz od 

otevřeného interiéru stavby. Modřínem obložené objemy kubusů se světlou výškou 3000mm jsou 

začleňeny do vnitřního převýšeného prostoru objektu. Interiér stavby je tak jasně rozdělen na 

převýšené prostory veřejné a uzavřené prostory soukromé. 

Podkladní konstrukci na terénu tvoří od spodu podsyp kamenivem velkých frakcí – MAKADAM v tl. 

100mm, dále betonová mazanina vyztužena KARI-síti tl. 150mm. Na beton je nataven 2x těžký 

modifikovaný natavitelný asfaltový pás a položena tepelná izolace EPS tl. 150mm. 

Skladbu podlahy tvoří 2x OSB deska tl. 2x20mm na pero a drážku přetmelený, a přelepený 

vzduchotěsnou páskou. Kročejovou izolaci tvoří MIRELON, a nášlapnou vrstvu dubové palubky 

kladené na pero a drážku o tl. 18mm, broušené, a lakované bezbarvým lakem. V místnostech 

sociálních zařízení je kladena keramická dlažba a stěny jsou doplněny o bělninový obklad do výšky 

2m nad čistou podlahou. 

V objektu jsou řešeny zavěšené vzduchotechnické rozvody pro udržení požadovaného vnitřního klima. 

Vytápění a výměnu vzduchu v objektu řídí centrální vzduchotechnická jednotka s 

elektrickým dohřevem a rekuperací vzduchu. Ohřev TUV je zajištěn plynovým turbokotlem 

s akumulačním zásobníkem TUV. 

 

- Objekt depozitu 

Konstrukce depozitu byla z důvodu požadavku na stálost vnitřního prostředí ve skladu zvolena zděná, 

z keramických tvárnic POROTHERM. Obvodové zdivo tl. 440mm s vnější povrchovou úpravou 

impregnovaným obkladem ze severského modřínu. Vnitřní nosné zdivo má tl. 240mm. Betonová 



monolitická deska stropu tl. 150mm ve světlé výšce 4200mm je z vrchní strany zateplena vrstvou 

minerální izolace tl. 250mm. 

Zastřešení objektu je řešeno tradičním sedlovým krovem s pojistnou hydroizolací a 

provětrávanou plechovou krytinou COR-TEN. 

Okenní otvory jsou řešeny velkoplošným zasklením izolačním trojsklem v plastovém rámu bez 

parapetu. Okna jsou členěna nadokenními světlíky a svislými lištami. Zastínění okenních otvorů je 

řešeno stejně jako u všech třech dalších objektů vnějším žaluziovým systémem umístěným do kastlíku 

v nadpraží okna, který je opatřený postranními kolejnicemi. Vstupy jsou řešeny dvoukřídlými 

prosklenými dveřmi s nadsvětlíky. Světlá výška dveří je kvůli manipulaci s exponáty zvýšena na 

2400mm. 

Objekt je založen na betonových pasech o tl 600mm do nezámrzné hloubky. 

Konstrukci podlahy na terénu tvoří od spodu podsyp kamenivem velkých frakcí – MAKADAM. V tl. 

100mm, betonová mazanina vyztužená KARI-síti tl. 150mm. Na beton je nataven 2x těžký 

modifikovaný natavitelný asfaltový pás a položena tepelná izolace EPS tl. 150mm. 

Skladbu podlahy tvoří 2x OSB deska o tl. 2x20mm na pero a drážku přetmelená a přelepená 

vzduchotěsnou páskou. Kročejovou izolaci tvoří MIRELON a nášlapnou vrstvu tvoří PVC podlahová 

krytina tl. 3mm v imitaci dubové podlahy. V místnostech sociálních zařízení je kladena keramická 

dlažba, a stěny doplněny o bělninový obklad do výšky 2m nad čistou podlahou. 

Světlá výška místností v objektu je snížena podhledem pod betonovým stropem se 

vzduchotechnickými rozvody pro udržení požadovaného vnitřního klima ve skladu. Vytápění a výměnu 

vzduchu v objektu řídí centrální vzduchotechnická jednotka s elektrickým dohřevem a rekuperací 

vzduchu. Ohřev TUV je zajištěn plynovým turbokotlem s akumulačním zásobníkem TUV. 

 

7) VÝCHODISKA NÁVRHU 

Návrh vychází z jedinečné lokace řešeného území, které se nachází v místě dvou turisticky vytížených 

lokalit. V historicky a kulturně významném Znojmě a na periferii Národního parku Podyjí. Tento fakt 

značně ovlivňuje místní turistickou návštěvnost a vytíženost území. 

Za účelem využití potenciálu místní návštěvnosti je zvolen otevřený extenzivní koncept zástavby, 

doplněný o tři přímočaré komunikace, vybíhající z areálu skrz perforovanou hradební bariéru, ve 

snaze přímočaře propojit areál se širším okolím. Myšlenka otevření dosud zakonzervovaného areálu, 

a vytvoření přímých návazností vnitřních komunikací areálu archeoskanzenu na místní naučnou 

stezku Znojmo – Hradiště, která je v rámci hradiště budována od roku 2009 a na celý turistický systém 

Národního parku Podyjí, by měla vést ke zpřístupnění a oživení dnes chátrajícího areálu, a navázat 

tak na významnou kulturní historii, a trvale udržitelný rozvoj území. 

 

Základní údaje o NP Podyjí: 

- Rozloha NP:                63km2 

- Ochranné pásmo:       29 km2 

- Délka toku Dyje v NP: 40 km 

- Nejvyšší bod:              536 m.n.m 



- Nejnižší bod:               207 m.n.m. 

- Lesnatost:                   84% 

- Zemědělská půda:      9% 

- Národní park byl vyhlášen ke dni 1. července 1991 nařízením vlády ČR č. 164/1991 Sb. 

 

Vývoj naučné stezky Znojmo – Hradiště: 

- Budována od roku 2009 na náklady nadačního fondu Sv. Hyppolita 

- 2010 vztyčen hlavní informační panel před areálem, na ulici Mašovická. 

- Následně byly realizovány informační panely v areálu před pozůstatky slovanského 

kostelíka, a také u vlastního pohřebiště na Ulici Mašovická. 

 

8) IDEA NÁVRHU 

Idea spočívá v otevření areálu a popření dosud nepropustného ohraničení hradební zdí. Spočívá 

v popření a přerušení uzavřené hradební linie a napojení provozu areálu archeoskanzenu na 

frekventovaný turistický potenciál místa. Řešené území z tohoto pohledu tvoří spojovací turistický 

článek mezi turisticky atraktivním městem Znojmem, a Národním parkem Podyjí, na jehož periferii se 

území nachází. 

Idea je podpořena přímým napojením pěší turistické stezky vedoucí směrem od Znojma po ulici 

Křížovnické na pěší komunikace v areálu. A turistický rozcestník bude z tohoto důvodu přesunut 

z křižovatky ulic Za Humny a Křížovnické do prostor hlavního vstupu areálu. 

Myšlenka otevřeného areálu by měla území více zpřístupnit a oživit. Realizací nových ubytovacích a 

stravovacích prostor je podpořena myšlenka areálu jako záchytného turistického bodu v rámci 

Národního parku Podyjí. Návštěvníci zde získají přehled nejen o archeologii a historii hradiště, ale 

také informace o dalších atraktivních místech v okolí. 

Idea návrhu je realizována kompozicí tří pěších os, které v rámci parteru spojují tři odlišné provozy. 

V rámci širších vztahů vybíhají tyto osy mimo areál a podporují otevřenost provozu areálu do okolí. 

Hradba kláštera budovaná za třiceti-leté války, je v tomto případě brána jako neopodstatněná bariéra 

v území, kterou je nutné překonat. 

Následek otevření areálu a napojení na místní turistický systém vidím v usnadnění dostupnosti 

provozu pro veřejnost a zlepšení dopravní dostupnosti areálu, která je vlivem místní konfigurace 

terénu značně omezená. 

 

5) EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU 

1) Propočet ceny novostavby na základě kalkulace dle obestavěného prostoru 

Budova informace: 1192,60 m
3
 

Budova expozice: 3186,00 m
3
 

Budova depozitu: 2694,25 m
3
 

Budova s přednáškovým a konferenčním sálem: 4024,75 m3 



2) Cenová jednotka 

801 – Budovy občanské výstavby – 8. Nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty: 5585,-/m
3
  

801 – Budovy občanské výstavby – 1. Nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků: 5910,-/m
3 
  

3) Náklady na výstavbu 

Budova informace: 6 660 000,- 

Budova expozice: 18 208 000,- 

Budova depozitu: 15 923 000,- 

Budova s přednáškovým a konferenčním sálem: 22 478 000,- 

Výstavba celkem: 63 269 000,- 

 


