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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Navrhovaný projekt archeologického centra Hradiště je rozdělen do 2 samostatných 

objektů. Jedním z nich je odborná část a druhou budovu tvoří ubytovací část. Odbornou 

část návrhu tvoří vstupní objekt umístěn uprostřed všech 3 objektů, ve kterém se 

nachází kavárna společně s výstavní plochou. Na výstavu navazuje uzavíratelné 

auditorium, přes které se objekt v podzemní části propojuje s výzkumnou částí. V 

podzemním spojovacím krčku se nachází laboratoře a depozitáře. Druhou část objektu 

tvoří kanceláře, učebny, zasedací místnost a garáž se skladem. Druhý samostaný 

objekt slouží k ubytování pracovníků a návštěvníků Hradiště. Součástí ubytovacího 

zařízení je i stravovací zařízení.  

 

 

 

CÍL NÁVRHU 

Navrhované území se nachází v samotném středu znojemské části Hradiště, obklopené 

z jižní a západní strany obytnou zástavbou rodinných domů, ze severní části lesem a na 

východní straně se nachází klášter tvořící dominantu celého území.  

 

Nově vložený návrh archeologického centra vychází z kontextu již vytvořené zástavby. 

Byla odstraněna stávající zástavba hospodářských objektů, která celé území uzavírala 

a oddělovala od zbytku Hradiště. Do nově vzniklého prostoru byla vložena zástavba, 

která nijak nebrání průhledu a  průchodu územím. Celé nově vzniklé území slouží k 

užívání všech obyvatel jako veřejné prostranství. Mezi klášterem a archeologickým 

centrem vzniká volně přístupná zatravněná plocha. Další plocha se nachází u příjezdu 

na Hradiště od Znojma a zajišťuje výhled na Hlavní budovu archeologického centra.  

 

Celý návrh archeologického centra je založeno na principu propojení odborné částí s 

veřejností. V jižní části parcely se nachází ubytovací zařízení, které doplňuje obytnou 

strukturu v této části Hradiště. V severní části je umístěna odborná část včetně všech 

laboratoří, které mají v zadní částí manipulační prostor pro vozidla a pro špinavý 

provoz, který je tak oddělen od zbytku území samotnou budovou a původní historickou 



hradbou a tak není vidět. Prostřední část je hlavní budovou pro veřejnost, ve které se 

nachází samotný vstup do výstavních prostor a všech prostor určených veřejnosti.  

 

Celý návrh výškově reaguje na stávající historickou zástavbu a dodržuje jedno 

nadzemní podlaží. Obytná budova tvoří samostatný celek a další části celého 

archeologického centra se nacházejí pod zemí, které zároveň propojuje vstupní část s 

výstavními plochami s odbornou částí s laboratořemi a depozitáři. Umístění vědeckých 

pracovišť do podzemní části má 2 hlavní důvody. Jedním z nich je vytvoření optimálních 

podmínek, které zaručují bezpečnější umístění vzácných nálezů a ochránění proti 

odcizení. Druhým důvodem je vlastní filozofie hrobu a vykopávek, které naši předkové z 

určitých důvodů umístili pod zem a měli tam zůstat nerušeně na věky. Z toho důvodu 

jsem se rozhodl umístit odborná pracoviště také pod zem, kde mají archeologické 

nálezy přirozené prostředí. 

 

 

 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Stavební parcela se nachází uprostřed znojemské části Hradiště v areálu bývalých 

hospodářských stavení. Hradiště se nachází na vyvýšeném území nad řekou Dyje 

obehnané Gránickým údolím. Celé území tvoří zástavba rodinných domů a dominantu 

celého území tvoří Klášter, který je situován do původního středu historické zástavby. V 

současné době se centrum posunulo více na západ díky rozrůstající se zástavbě 

nových domů. Na Hradiště vedou pouze 2 hlavní příjezdové cesty. Jedna směrem ze 

Znojma a druhá z obce Mašovice.  

 

Stávající situace areálu je tvořena hospodářskými budovami uzavírajícími celý areál od 

zbytku Hradiště. Jedna budova je zrekonstruována a slouží jako muzeum a kancelář 

nadace sv. Hypolita. Ostatní budovy jsou ve velmi špatném technickém stavu. Přes 

areál vede přístupová cesta ke klášteru.  

 

Limity území jsou tvořeny především hlavní dominantou kláštera, prudký svah na 

severní straně areálu a stávající historická obytná zástavba.  

 



Ideou návrhu je především propojení celého území a odstranění stávající zástavby 

hospodářských budov uzavírající celý areál.  

 

odhadovaná cena stavby je: 74 756 500kč 

 

 

 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Nosnou konstrukci stavby tvoří železobetonový stěnový systém tl. 200mm založený na 

základových pasech. Nadzemní část objektu je tepelně zaizolována pěnovým 

polystyrenem tl. 200mm a tepelnou izolaci podzemní části stavby tvoří extrudovaný 

polystyren tl. 150mm. Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová zelená plochá střecha. 

Příčky jsou jsou nenosné tl. 100mm a jsou tvořeny z keramických příčkovek. Okenní 

otvory tvoří velká okna přes celou výšku podlaží a jsou tvořeny z izolačních trojskel 

vsazených do hliníkových rámů. Stínění okenních otvorů na jižní straně objektu s 

výstavním prostorem je tvořeno posuvnými dřevěnými okenicemi. Obklad a okenice 

objektu pro vědeckou část je tvořen z modřínového dřeva. Odklad je uložen na kotvy 

zajišťující provětrání fasády a vnitřní plochy jsou z pohledového betonu. Nosná 

konstrukce ubytovny je také železobetonová a zaizolovaná polystyrenem. Střechu tvoří 

jednoplášťová plochá střecha. Povrchová úprava ubytovacího objektu je z bílé omítky. 

Celý objekt pro odbornou práci je větrán pomocí vzduchotechniky, která je umístěna v 

podzemní části. Ve stejné technické místnosti je také kotel na ohřev teplé vody. 

Ubytovací část ma vlastní technickou místnost pro kotel na ohřev teplé vody. Podlahy 

jsou z bílého anhydritu.  
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