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A. Průvodní zpráva 

 

A.1 Základní údaje charakterizující zástavbu a její budoucí provoz 

 

 Zadáním diplomního projektu je návrh nového areálu na Hradišti Sv. Hyppolita 

ve Znojmě. V současné době je část areálu ve vlastnictví Nadačního fondu Sv. 

Hyppolita, jež je organizací zabývající se archeologickým výzkumem v dané lokalitě. 

Cílem tedy bylo vytvoření nového kompaktního areálu, který by sloužil nejen k 

výzkumu, ale i prezentaci objevených artefaktů a v neposlední řadě i jako 

vyhledávaná turistická aktivita. Dále bylo požadováno, aby návrh doplnil stávající 

urbanistickou strukturu obce a vytvořil nové předpoklady pro rozvoj, dnes 

nefungujícího a ekonomicky neperspektivního území. 

 K návrhu bylo přistoupeno jako k celkové asanaci části území obce, do které 

byly umístěny objekty musea, vědeckého pracoviště, sídla nadace a komerčního 

ubytování s možností stravování. Urbanistický návrh reaguje na stávající i historické 

souvislosti území a díky zapojení výrazných zelených prvků vytváří i rozlehlé klidové 

pobytové veřejné prostory.  

 

A.2 Přehled výchozích podkladů 

 

 Pro návrh byly zpracovány podrobné historické analýzy daného území od jeho 

počátku v 9. stol. n. l. až po současnost. Byla dokumentována podoba sídla v 

jednotlivých etapách vývoje a na základě vyhodnocení a závěru bylo přistoupeno k 

vlastnímu návrhu. Jsou v něm tedy respektovány historické vazby, které se 

významně podílejí na podobě celého areálu. Dále byly zpracovány funkční a 

provozní analýzy dané lokality, které s návrhem spolupůsobí. Byly dodrženy 

požadavky zadavatele na celkový program navržené zástavby a byly respektovány 

velice cenné historické hodnoty celého areálu.  

  

B. Průvodní technická zpráva 

 

B.1 Území výstavby 

 

 Jedná se o území historicky doloženého slovanského hradiště, jehož vznik se 

datuje přibližně do poloviny 9. století n. l. Lokalita se nachází v prostoru tzv. vnitřního 

hradiště - tedy části hradiště nacházející se za druhou hradbou. V prostoru se 

nacházel jeden z prvních slovanských kostelů, jehož pozůstatky jsou dodnes v místě 

patrné a jež jsou významným bodem celého návrhu. V průběhu historie význam 
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hradiště pomalu upadal a v místě se začala utvářet již pouze malá osada, 

bezvýhradně závislá na rozrůstajícím se městě Znojmě, které se nachází na 

protějším kopci.  

 V průběhu 13. a 14. století zde začal vznikat poměrně rozsáhlý areál 

probožství Sv. Hyppolita. Byl zde vystaven klášter, který se postupně rozšiřoval až do 

stávající podoby a v jeho předprostoru vznikla řada zemědělských staveb, která v 

průběhu let měnila neustále svoji podobu. Součástí bezprostředního okolí kláštera 

bylo i několik domů a začala se tak formovat historická obec.  

 Roku 1925 došlo k nové parcelaci dvora kláštera a část historických objektů 

byla přestavěna nebo nahrazena novými hospodářskými objekty. Podoba celého 

areálu se od té doby nezměnila. V místě bylo poté vybudováno zázemí 

zemědělského družstva a celý areál chátral a ztrácel na významu. 

 V současné době se zde nachází několik objektů v dezolátním stavu- 

propadené střechy a polorozbořené zdi. Areál je neudržovaný a vytváří bariéru mezi 

historickou částí a novou zástavbou v obci. 

 

B.2 Popis situačních vazeb 

 

 Areál se nachází na rozmezí historické obce a nově vzniklé zástavby z 20. 

století. Je obehnán zdí, která obec v podstatě rozděluje na dvě části, které spolu 

komunikují pouze jedinou přístupovou cestou a to skrz bývalou bránu. Nachází se 

zde několik objektů v dezolátním stavu, které vykazují známky vysokého stupně 

statického i stavebního poškození. V návaznosti na areál je i klášter, jehož část v 

současné době funguje jako Denní stacionář sv. Damiána. Klášter má několik vstupů, 

dva z nich jsou přímo z řešeného areálu. Ke klášteru přiléhá kostel sv. Hyppolita, 

který je významným poutním místem. Několikrát do roka se zde odehrávají různé 

slavnostní akty.  

 Areál je v současné době vytěsněn z funkční složky obce. Jeho hlavní přístup 

je ze severozápadní strany a navazuje pak dále na silnici, jež propojuje hradiště s 

nedalekou obcí Mašovice.  

  

B.3 Popis stávajících poměrů na staveništi 

 

 Staveniště se nachází na hraně skalního ostrohu, v přímé blízkosti 

zalesněného svahu údolí Gránického potoka. V současné době zde stojí několik 

chátrajících zemědělských budov zejména z poloviny 20. století. Poměry pro 

zakládání staveb se jeví jako dobré, několik desítek centimetrů pod povrchem 

tvořeným převážně sprašemi, se nachází únosné skalní podloží. Vzrostlá zeleň, která 

by vykazovala známky údržby, se zde nevyskytuje, pouze drobné keřové porosty. V 
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řešené lokalitě se vyskytují základy slovanského kostela. Území je plynofikováno, je 

zde přiveden vodovodní řad a likvidace odpadních vod je řešena kanalizaci. Na 

území se nevztahují žádná ochranná pásma.  

 

B.4  Architektonická koncepce navrhované zástavby 

 

 Cílem návrhu bylo vytvoření nové kompaktní struktury, která prolomí stávající 

bariéry v obci a vytvoření ekonomicky rentabilní zástavby, která by přispěla k rozvoji 

území. Dále pak tato zástavba poskytne útočiště všem požadovaným funkcím - 

museum s depozitářem, archeologická základna pro výzkum a trvalý pobyt 

zaměstnanců, sídlo nadace a komerční ubytování pro veřejnost se stravovacím 

provozem.  

 Rozmístění jednotlivých objektů vychází z návaznosti na stávající podobu 

obce. Budova musea je umístěna do centra areálu a zahrnuje do své dispozice 

pozůstatky základu tamního slovanského kostela, pracoviště archeologů je situováno 

v návaznosti na příjezdovou komunikaci do obce a je provozně propojeno s museem, 

především z důvodu přístupu do depozitáře. Na pracoviště archeologů i museum 

poté navazuje i sídlo nadace. Budova nadace a pracoviště archeologů je umístěna 

do severní části areálu. Objekt pro ubytování veřejnosti je situován na jižní stranu a 

je umístěn tak, aby doplňoval uliční frontu historické části obce. Členění hmot budov 

je navrženo tak, aby co nejvíce odpovídalo drobnosti okolní zástavby. Cílem bylo 

vytvořit objekty, které nedominují celé obci a které neupozadí význam a charakter 

kláštera s přilehlým kostelem Sv. Hyppolita. Materiálové a výrazové řešení objektů 

vychází přírodních a v historii užívaných materiálů - dřeva, kovu a kamene. Objekty 

tak reagují i na parkové úpravy jejich okolí a tedy blízkost přírodě. 

 Uprostřed areálu je vytvořen prostor, který je těžištěm celého návrhu a je z něj 

veden přístup do všech navrhovaných objektů. Dalším důležitým momentem je 

zapojení bezprostředně vzdáleného zalesněného svahu, který volně přerůstá do 

parku, jež obklopuje navrhované budovy. Je zde tedy vytvořena klidová pěší zelená 

zóna města pro odpočinek návštěvníků i obyvatel obce. Okolo budovy kláštera je 

vytvořen zelený pás, který od zbývající zástavby odděluje stavbu zelení ze všech čtyř 

stran. Doprava a parkování jsou maximálně vytěsněny na okraj areálu, aby 

nenarušovaly klidový charakter celého návrhu. Komunikace jsou pojížděné pouze v 

minimální možné míře a jsou určeny výlučně pro zásobování objektů a budovy 

kláštera.  
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B.4.1 Objekt A - Museum Velké Moravy 

 

 Objekt musea je hmotově i dispozičně striktně členěn do dvou hmot. Vstupní 

část do musea je dvoupodlažní, převýšená oproti zbývající zástavbě, aby jasně 

determinovala hlavní vstup. Nachází se zde veškeré zázemí pro návštěvníky - 

pokladny, šatna, hygienické zázemí, odpočinkový prostor a prostory pro drobný 

prodej suvenýrů. V části druhého podlaží je umístěn depozitář. Vnější materiálové 

pojetí objektu vychází z horizontálně převažující podoby staveb. Na opláštění objektu 

je použit pozinkovaný lakovaný falcovaný plech a podélnou drážkou. 

 Druhý objem - výstavní prostory - je taktéž rozdělen na dva hlavní celky. První 

část výstavního prostoru je pojata jako velkorysá světlá expozice, v níž hraje hlavní 

roli přirozené denní světlo, přehlednost a volnost v prostoru. Uprostřed této části je 

vytvořeno skleněné atrium, v němž se nachází pozůstatky základu slovanského 

kostela. Výstavní prostor tedy okolo obíhá v částečně členěných objemech, ve 

kterých jsou umístěny výstavní panely a exponáty větších rozměrů.  

 Další část výstavy je zaměřena především na detail, tudíž má charakter 

potemnělého prostoru, který není zdaleka tak přehledný jako část první. V této části 

musea se objevují vitrínové stěny a výkladce, ve kterých jsou bodově nasvětlené 

exponáty vyžadující maximální pozornosti návštěvníka. V této části musea se 

nachází i promítací sál pro 25 osob. Materiálové řešení vnějšího opláštění je zvoleno 

opět tak, aby se blížilo co nejvíce přírodě - horizontální modřínový obklad opatřený 

ochranným olejovým nátěrem.  

 

B.4.2 Objekt B - Archeologické pracoviště a sídlo nadace 

 

 Objekt je opěr rozdělen do několika hmot, které určují jeho funkci. Je výškově, 

dispozičně i materiálově výrazně členěn. První část objektu je řešena jako Pracoviště 

archeologů. Jsou zde umístěny prostory pro příjem nálezů přivezených vozidly přímo 

do objektu nebo před něj, jejich očistu a dočasné uskladnění. Poté se zde nachází 

vědecká pracoviště – laboratoře, kde budou jednotlivé nálezy podrobeny expertíze. 

Dále zde nalezneme kancelářská pracoviště vědců, prostory pro skladování 

veškerých pomůcek a náčiní potřebných k jejich práci, hygienická zázemí se šatnami 

a přednáškovou místnost. Uprostřed budovy je umístěno atrium, které je přístupné z 

kanceláří a okolních chodeb. Poskytuje dostatek světla pro práci archeologů a plní 

funkci klidového prostoru pro odpočinek.  

 V druhém nadzemním podlaží se poté nachází zázemí pro trvalý pobyt 

pracovníků - pokoje, jídelna, denní místnost, společenské místnosti a dále pak jedna 

bytová jednotka pro pobyt stacionárního pracovníka. Z druhého podlaží je umožněn 

přímý přístup na pochozí střechu, jež je z části tvořena dřevěnou terasou a z části 

zatravněna.  
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 Budova nadace je od vědeckého pracoviště oddělena velkou vstupní halou, 

která umožňuje v případě potřeby přeměnit prostor na přednáškový sál s kapacitou 

až 120 osob. Je zde umístěna i posuvná stěna z dřevěných panelů, které se v 

případě potřeby dají rozestavit do požadovaných pozic a vytvořit tak sál oddělený od 

vstupního předprostoru. Panely jsou uchyceny na osu do kolejnice v podhledu a 

podlaze a jsou podél své osy libovolně otočitelné. Fixní poloha je poté zajištěna 

pomocí aretace v kolejnici. Vlastní budova nadace pak obsahuje kancelář sekretářky, 

kancelář vedoucího nadace, hygienické zázemí a šatnu pro vedoucího nadace, 

zasedací místnost a prostor pro uložení židlí a nábytku ze vstupní haly (projekčního 

sálu).   

 Materiálové řešení je opět v přírodním duchu a i na těchto objektech se 

objevuje kombinace falcovaného plechu s horizontální drážkou a modřínového 

obkladu. Střešní plášť je poté pokryt vrstvou substrátu s extenzivní zelení. Druhově 

jsou použity tučnolisté rostliny, které odolávají i suchému prostředí.  

 

B.4.3 Objekt C - Komerční ubytování a restaurační provoz 

 

 Objekt pro ubytování je přimknut ke stávající zástavbě obce a dotváří tak uliční 

frontu. Stejně jako zbylé budovy je členěn do několika funkčních celků, které protíná 

páteřní komunikace. Jeden blok obsahuje restaurační provoz s potřebným zázemím 

a letní zahrádkou. Další dva bloky jsou určeny pro ubytování a čtvrtý blok tvoří 

technické a provozní zázemí. Objevuje se zde několik variant ubytování. První blok 

bydlení je tvořen jedním podlažím a jsou zde umístěny pokoje se dvěma ložnicemi, v 

každém pokoji se dvěma lůžky, jež mají společné hygienické zázemí. Druhý blok pro 

ubytování je tvořen dvoupodlažním objektem se sedlovou střechou. V prvním podlaží 

se nachází pouze dvoulůžkové pokoje, v druhém pak dva dvoulůžkové pokoje a dva 

apartmány pro 4 osoby s vlastní kuchyní a jídelnou. Sedlová střechan a objektu 

reaguje na okolní zástavbu a výrazově dotváří prostředí historické ulice. V 

technickém a provozním bloku je umístěna prádelna, sklad ložního prádla, kolárna, 

technická místnost a sklad nábytku. Mezi jednotlivými bloky jsou vytvořena dvě atria - 

první slouží jako privátní prostor ubytovaných, druhé jako letní zahrádka pro provoz 

stravování.  

 Objekt je přístupný (včetně parkování) ze severní i jižní strany z důvodu 

rozmělnění pohybu ubytovaných, odbourání masových přesunů hostů a tím zklidnění 

celkového prostoru.  

 Materiálové a výrazové pojetí objektu opět odpovídá předchozím dvěma. Na 

jednopodlažní bloky budov je použit dřevěný obklad, na objekt se sedlovou střechou 

poté omítka v okrovém odstínu. Ploché střechy jsou osety extenzivní zelení, na 

sedlovou střechu je jako krytina použit falcovaný plech.  
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B.5 Technická koncepce  

  

B.5.1 Objekt A - Museum Velké Moravy 

 

 Stavba je založena na základových pasech a patkách z prostého betonu. V 

dané lokalitě se předpokládá založení na únosné vrstvě skalního masivu. Stavba je 

nepodsklepená, skládající se z jednopodlažních a dvoupodlažních hmot. Nosný 

systém je v kombinaci stěnového a skeletového nosného systému. Nosné stěny jsou 

tvořeny z keramických tvarovek tl. 300 mm, sloupy jsou železobetonové. Stropní 

konstrukce je z předepnutých prefabrikovaných železobetonových panelů. Objekty 

jsou zastřešeny plochou střechou s atikou, střechy jsou osázeny extenzivní zelení v 

kombinaci s oblázkovým kamenivem.  

 Jako výplně otvorů jsou použity hliníkové rámy s výplní z izolačního trojskla. 

Obvodové stěny jsou izolovány minerální vlnou tl. 200 mm a jako povrchová úprava 

je zvolena kombinace dřevěného modřínového horizontálního obkladu napuštěného 

přírodním olejem a pozinkovaného falcovaného lakovaného plechu s horizontální 

drážkou. Střešní konstrukce je izolována pěnovým polystyrenem EPS 150 S v tl. 240 

mm, jako hydroizolační vrstva je použita folie z PVC.  

 V objektu je použit systém nuceného větrání. Objekt bude vytápěn 

konvenčním vytápěním (převážně podlahovými konvektory). Jako medium pro 

přípravu TUV a pro vytápění se uvažuje zemní plyn. 

 

B.5.2 Objekt B - Archeologické pracoviště a sídlo nadace 

 

 Stavba je založena na základových pasech a patkách z prostého betonu. V 

dané lokalitě se předpokládá založení na únosné vrstvě skalního masivu. Stavba je 

nepodsklepená, skládající se z jednopodlažních a dvoupodlažních hmot. Nosný 

systém je v kombinaci stěnového a skeletového nosného systému. Nosné stěny jsou 

tvořeny z keramických tvarovek tl. 300 mm, sloupy jsou železobetonové. Stropní 

konstrukce je z předepnutých prefabrikovaných železobetonových panelů. Objekty 

jsou zastřešeny plochou střechou s atikou, střechy jsou osázeny extenzivní zelení v 

kombinaci s oblázkovým kamenivem.  

 Jako výplně otvorů jsou použity hliníkové rámy s výplní z izolačního trojskla. 

Obvodové stěny jsou izolovány minerální vlnou tl. 200 mm a jako povrchová úprava 

je zvolena kombinace dřevěného modřínového horizontálního obkladu napuštěného 

přírodním olejem a pozinkovaného falcovaného lakovaného plechu s horizontální 

drážkou. Střešní konstrukce je izolována pěnovým polystyrenem EPS 150 S v tl. 240 

mm, jako hydroizolační vrstva je použita folie z PVC.  

 V objektu je použit systém nuceného větrání, rozdělený do dvou samostatných 

okruhů. Objekt bude vytápěn konvenčním vytápěním. Jako medium pro přípravu TUV 
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a pro vytápění se uvažuje zemní plyn. Vytápění a příprava TUV je navržena opět ve 

dvou samostatných celcích. 

 

 

B.5.3 Objekt C - Komerční ubytování a restaurační provoz 

 

 Stavba je založena na základových pasech a patkách z prostého betonu. V 

dané lokalitě se předpokládá založení na únosné vrstvě skalního masivu. Stavba je 

nepodsklepená, skládající se z jednopodlažních a dvoupodlažních hmot. Nosný 

systém je v kombinaci stěnového a skeletového nosného systému. Nosné stěny jsou 

tvořeny z keramických tvarovek tl. 300 mm, sloupy jsou železobetonové. 

 Stropní konstrukce je z předepnutých prefabrikovaných železobetonových 

panelů. Objekty jsou zastřešeny plochou střechou s atikou a sedlovou střechou s 

klasickou konstrukcí krovu. Ploché střechy jsou osázeny extenzivní zelení v 

kombinaci s oblázkovým kamenivem, jako krytina pro sedlovou střechu se sklonem 

40° je použit falcovaný lakovaný plech.  

 Jako výplně otvorů jsou použity hliníkové rámy s výplní z izolačního trojskla. 

Obvodové stěny jsou izolovány minerální vlnou tl. 200 mm nebo pěnovým 

plystyrenem EPS 100F a jako povrchová úprava je zvolena kombinace dřevěného 

modřínového horizontálního obkladu napuštěného přírodním olejem a silikonové 

omítky v okrovém odstínu.  

 V objektu je použit systém nuceného větrání, rozdělený do dvou samostatných 

okruhů. Objekt bude vytápěn konvenčním vytápěním. Jako medium pro přípravu TUV 

a pro vytápění se uvažuje zemní plyn. Vytápění a příprava TUV je navržena opět ve 

dvou samostatných celcích. 

  

B.6 Bilance objektu 

TABULKA BILANCÍ   

  

  
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH m2 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA - OBJEKT A 1585,3 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA - OBJEKT B 1153 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA - OBJEKT C 1185,3 
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BILANCE HPP m2 

HPP - OBJEKT A 1868,90 

HPP - OBJEKT B 1515,00 

HPP - OBJEKT C 1444,30 

  
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU m3 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR - OBJEKT A 9667,74 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR - OBJEKT B 6374,06 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR - OBJEKT C 5700,42 

  
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (6500,-kč/1m3)     Kč 

OBJEKT A 62 840  310 

OBJEKT B 41 431 390 

OBJEKT C 37 052 730 

  
KAPACITY 

OBJEKT A 

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ  (os) 140 

VÝSTAVNÍ PLOCHA (m2) 946 

PLOCHA DEPOZITU (m2) 249 

POČET PARKOVACÍCH MÍST / Z TOHO ZTP (Ks) 22/2 

OBJEKT B 

PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST (os) 25 

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL (os) 120 

POČET ZAMĚSTNANCŮ (os) 20 

LŮŽKA (Ks) 8 

KRYTÁ PARKOVACÍ STÁNÍ (Ks) 2+1 

PARKOVACÍ STÁNÍ / Z TOHO ZTP (Ks) 6/2 

OBJEKT C 

KAPACITA RESTAURACE (os) 69 

POČET LŮŽEK (Ks) 44 

PARKOVACÍ STÁNÍ / Z TOHO ZTP (Ks) 18/2 
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