






Úvodní údaje 
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Katastrální území ................................................... Znojmo-Hradiště 
Parcely ..................................................................... 224/3, 5/1, 5/3, 859, 860, 861, st. 11/1, 11/2, st. 11/3, 
 st.  11/4, st. 11/5, st. 11/6, st. 11/7 
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Výchozí podklady 
1. Výkresová dokumentace stávajících objektů (zpracoval Okresní stavební podnik, Projektové 

středisko Znojmo 1970 a AC Projekt 1995) 
2. Ortofotomapa a letecké snímky mapy.cz 
3. Katastrální mapa CUZK ISKN 
4. Vlastní fotodokumentace 
5. Digitální model reliéfu 

  



Průvodní zpráva 

Cíle návrhu 
Práce se snaží nalézt řešení kombinující využití bývalého klášterního statku pro účely archeologické 
základny, archeologické expozice a doplňkových funkcí v podobě víceúčelového objektu pro kulturní akce, 
výstavy a workshopy, dále pak stravování a ubytování. 

Místo 
Hradiště je archeologicky významnou lokalitou s četnými nálezy z doby Velké Moravy a osídleno bylo již 
v pravěku. Archeologický výzkum začal již koncem předminulého století, ale poč. 2. pol. 20. stol. byl 
ukončen. Obnoven byl až roku 1986 Doc. PhDr. Bohuslav Klímou ml. z Katedry historie Pedagogické fakulty 
MU. Ten je i spoluzakladatelem Nadačního fondu svatého Hypolita, který nyní vlastní část areálu klášterního 
statku proboštství, který získal jako dar od řádu Křižovníků s červenou hvězdou. 
 Areál samotný se nachází v místech centrální části původní Velkomoravské pevnosti. Svědčí o tom 
i nalezené zbytky více než 1000 let starého zděného kostela. Budovy v celém areálu až na výjimky (např. 
WC z doby JZD) jsou nemovitou kulturní památkou. Menší část jich byla opravena svépomocí právě 
Nadačním fondem sv. Hypolita. Ostatní budovy či jejich zbylé části jsou v rekonstruovatelném stavu. 

Urbanistické řešení 
V celé své historii měl statek charakter dvora uzavřeného hospodářskými objekty ze 3 stran, ačkoliv budovy 
samotné, jejich velikost i poloha se měnily a statek se pomalu zvětšoval až dosáhl hranic proboštství. Tato 
struktura je ze zbylých objektů zcela jasně patrná. Vzhledem k tomu, že de facto 2/3 těchto objektů stojí, 
považuji za logické dostavění zaniklých hodnotných objektů či jejich částí a odstranění objektů 
nehodnotných. 
 Dostavba severního objektu archeologické základny je pouhým doplněním chybějící části, o kterou 
objekt kvůli vandalizmu nedávno přišel. Zcela respektuje původní objem a výšku hřebene. Přilehlý objekt s 
expozicí a depozitářem vyžaduje pouze drobnější úpravy a to většinou v interiérech. Spojení těchto objektů 
oploceným dvorem uzavírá tuto část nádvoří. 
 Dostavby jižního objektu směrem k expozici postupně zmenšují svůj objem a výšku hřebene. Řada 
tedy graduje směrem k bývalému renesančnímu hospicu. Náznakem uzavření této části dvora je pak 
vyběhnutí nosných rámů ven z poslední budovy (restaurace) směrem k budově expozice. 
 Vjezdem do areálu byla původně barokní věž, která je nyní zazděná a leží stranou hlavní komunikace 
v areálu. Tato brána se nachází přímo ve středu obce na návsi. Projekt navrhuje znovuobnovení jejího 
průjezdu a jeho využití jako hlavního vstupu do areálu. Dále návrh vytváří propojení areálu s ulicí 
Křižovnická. 

Funkce a provoz 
Areál tvoří 3 objekty či skupiny objektů. Zrekonstruovaný západní objekt je využit pro expozici a depozitář. 
Patro objektu slouží jako rezerva pro případné rozšíření expozice. Severní objekt slouží účelům archeologické 
základny - v přízemí se nachází laboratoře a potřebné zázemí, dále vstupní hala pro návštěvníky areálu s 
informacemi/pokladnou a přednáškový sál, v patře jsou kanceláře archeologů. Tyto dva objekty budou 
spojeny oploceným dvorem sloužícím pro parkování zaměstnanců. 



 Bývalý renesanční hospic u ulice Křižovnická bude zrekonstruován a upraven pro kulturní a výstavní 
účely. Bude doplněn o novostavbu s víceúčelovým sálem v přízemí a ubytováním v patře. Volné dispozičně 
variabilní místnosti v tomto objektu budou sloužit pro pořádání výstav, workshopů či si je bude možno 
pronajmout pro soukromou akci. Ubytování bude sloužit během letní expedice studentům MU. Během 
zbytku sezóny bude atraktivní pro turisty a cyklisty. Mimo sezónu si může najít zájemce díky velkému 
podkrovnímu sálu v bývalém hospicu hned vedle pokojů např. pro firmy pořádající školení. Tento objekt bude 
přístupný jak z areálu, tak z ulice. V jedné linii vedle tohoto objektu se nachází nejmenší objekt areálu - 
restaurace se venkovním posezením sloužící především jako sezónní. Mezi těmito objekty je umístěn vstup 
do areálu z ulice. 
 Vnitřní dvůr není řešen jako uzavřený, přístupný pouze návštěvníkům muzea či restaurace. Areál 
bude přes den volně přístupný a bude sloužit jako atraktivní veřejný prostor nabízející vyžití všem věkovým 
skupinám - restauraci, lavičky, stín, vodu, zeleň a příjemné klima, dětské atrakce, kulturní či vzdělávací 
doprovod v muzeu, archeologické základně a galerii, dále workshopy či jiné akce.  

Předprostor areálu 
Prostor mezi bránou a archeologickou základnou, kde se nachází velkomoravského kostela bude doplněn 
o idealizované rekonstrukce různých staveb z doby Velké Moravy. Předprostor barokní brány je nyní oplocen 
a leží na něm vegetací zarostlé zbytky vodárenského objektu, který již delší čas není využíván. V této části 
se navrhuje provést parkovou úpravu, využít výhod již vzrostlé stávající zeleně popř. i současných 
nerovností terénu a přesunout zde sochu sv. Rostislava, která se nyní nachází na protější straně 
předprostoru statku. V této druhé části předprostoru by vzniklo parkoviště doplněné výsadbou zeleně. 

Architektonické řešení objektů 
Novostavby nerespektují původní typ konstrukce, tj. zděné klenuté prostory. Respektují však charakter 
venkovských hospodářských stavení. Jde o dřevostavby tvořené dřevěnými rámy. Umístění  a počet rámů 
v objektech respektuje původní počet klenebních polí chybějícího objektu (dostavba archeologické základny) 
či osové vzdálenosti oken a lizén ve zbylé zdi do ulice Křižovnická. Tato zůstane zachována z důvodu 
zachování původního charakteru do ulice a novostavba vznikne až teprve za ní. 
 Jižní objekty mají 1. NP výrazně proskleno posuvnými francouzskými okny, což umožňuje i jejich 
propojení se dvorem (restaurace, víceúčelový sál). Vstupní haly, které jsou průchozí a spojují okolí areálu 
s nádvořím jsou řešeny vzdušně, kromě schodiště či lávky jsou prázdné. Dostavba archeologické základny 
má navíc charakter objektu v objektu, kde člověk vnímá i kromě haly i okolní komunikační prostory jako její 
součást. Haly jsou rovněž masivně prosklené jak po stranách, tak ve střeše, což je dále odlehčuje, propojuje 
s exteriérem a umožňuje zajímavé průhledy skrz budovy.  
 Rekonstrukce objektů s expozicí a depozitářem je nenáročným zásahem, jde pouze o drobnou 
dispoziční úpravu a doplnění rámovaného vstupního zádveří vystupujícího výrazněji do exteriéru, které 
zdůrazňuje původní nevýrazný vstup. Západní rekonstruovaný objekt archeologické základny bude očištěn 
od postranní přístavby, jeho dispozice částečně upravena, krov nahrazen novodobým hambálkovým a 
střešní plášť zaizolován. Východní část tvoří méně hodnotný objekt, který ale pro účely garáže dostačuje. 
 Bývalý renesanční hospic je nejstarší částí areálu. Jeho původní hambálkový krov bude restaurován 
a zvnějšku doplněn izolací na kterou se vrátí použitelné původní střešní tašky. Středový komín bude 
odstraněn. Hřeben střechy bude prosklený pro přístup denního světla do původně neosvětleného prostoru. 
Nový strop nad klenbami, který objekt původně neměl, bude uložen na lepené dřevěné konstrukční nosníky. 



Tento objekt prošel delším stavebním vývojem, byl doplněn o řadu příček a dalších stavebních úprav. Jeho 
dispozice bude pro nové účely maximálně očištěna. Přízemí nedisponuje dostatečnými stávajícími okenními 
otvory. Nové využití vyžaduje dostatečné množství denního světla. Navrhuje se proto proražení severní 
stěny pod dvěma většími klenebními poli, kde budou umístěny prosklené stěny s posuvnými dveřmi. Na jižní 
stranu budou probourány pod vrcholem klenby tři menší otvory, které budou přivádět denní světlo pomocí 
světelné police a vyrovnávat tak rozdíly v osvětlení místnosti. Klenby budou pod novými otvory podloženy 
ztužujícím obloukem. Návrh ukazuje i případné naznačení vnitřních kleneb objektu na fasádu pomocí 
několikacentimetrového rozdílu v tloušťce omítky.  
 Nové prostupy stávajícími konstrukcemi či zvýrazňované části novostaveb (vstupy, laboratoře) jsou 
rámovány oplechováním a částečně vystupují do exteriéru i interiéru. Francouzská okna mají v oplechování 
zabudované široké venkovní žaluzie. Nad prosklenými pásy ve střechách a venkovním posezením u 
restaurace jsou zabudované venkovní rolety. 

Architektonické řešení dvora 
Výškový rozdíl mezi objekty a nutné spojnice vstupů do objektů částečně předurčily charakter návrhu. Dvůr 
byl rozdělen na 5 částí, které jsou odděleny chodníky, stupni či rampami. 

1. Nejníže, u kláštera a v přímém spojení s klenutými prostory renesančního hospicu se nachází velká 
dlážděná plocha pro kulturní a společenské akce, která významně rozšiřuje možnosti využití 
víceúčelových ploch jižního objektu a celého areálu vůbec. 

2. Kousek výše je navržena zatravněná plocha doplněna po stranách zelení drobnějšího vzrůstu tak, 
aby šlo i tuto plochu využít v případě větších kulturních akce (např. koncert). 

3. Dominantním prvkem je vodní nádrž, která je částečně vyvýšená nad okolní terén. Její tvar a cesty 
po jejím obvodu spojují vstup do areálu skrze archeologickou základnu, vstup z ulice Křižovnická a 
vstup do expozice. Nádrž má dvě části. Z vyvýšené menší horní nádrže přetéká voda do dolní větší 
nádrže. Z té dále po obvodu voda přetéká do širšího mělkého otevřeného kanálku v dlažbě po 
stranách dvou ramp, které ji lemují a stéká do nejnižšího místa. Do nádrže se přečerpává dešťová 
voda z retenční nádrže pod dlážděnou plochou v nejnižším místě areálu. Dno nádrže postupně 
stoupá směrem na sever, kde přejde v dřevěné molo lemované porostem vodních a vlhkomilných 
rostlin. 

4. Kolem jižního objektu se nachází širší dlážděný pás, který pod dřevěnými rámy stínění venkovního 
posezení restaurace přejde ve větší dlážděnou plochu. Vzniklý výškový rozdíl mezi touto plochou a 
nejvyšší částí areálu překonává schodiště a do něj zaříznutá rampa. 

5. Poslední část tvoří zatravněná plocha se stromy včetně stávajícího a další zelení. Na tuto plochu 
navazuje a rozšiřuje ji dřevěné molo nad jezírkem. Nachází se zde lavičky a dětské atrakce dále 
zatraktivňující areál pro návštěvníky všech věkových skupin. 

Materiály 
Pro novostavby byly zvoleny materiály přirozené pro venkovská stavení. Střešní krytinou je bobrovka, jako je 
tomu u ostatních objektů v areálu. Provětrávaná fasáda je vodorovně laťována modřínovými prkny. Oba 
materiály mají přirozený průběh stárnutí, kdy se jejich vzhled mění. Obvodové stěny novostaveb jsou 
povětšinou obloženy horizontálním maloformátovým dřevěným interiérovým obkladem. Podlahy v 1. NP 
tvoří pryskyřičná stěrka šedé barvy. Podlahy ve 2. NP jsou dřevěné z 3vrstvých dřevěných olejovaných 
lamel. 



 Pro rámování oken a oplechování rámů kolem vstupů je použit černý plech s transparentním lakem. 
Ten je dále použit i pro vytvoření vodní nádrže.  Okenní rámy dřevěné, zvnějšku opatřené tmavě šedým 
hliníkovým krytím. Vstupní dveře jsou celohliníkové ve stejné barvě. Okapní žlab a další klempířské prvky jako 
např. návětrné lišty budou opatřeny povrchovou úpravou stejné barvy. 
 Pro dlážděné plochy je použita betonová dlažba se střídáním řad z velkodlažebního a 
malodlažebního systému. Parkoviště a příjezdové cesty k archeologické základně využívají pojízdné 
zatravňovací dlažby. 
 

  



Technická zpráva 

Staveniště 
Jedná se o vrchol skalního ostrohu s malou mocností zeminy. Celé hradiště rovněž leží ve vnitřním 
ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně Znojemské přehrady. Areál celého proboštství včetně většiny 
objektů je památkově chráněn.  

Konstrukce novostaveb 
Konstrukci novostaveb tvoří rámy z BSH lepených dřevěných hranolů. Sloupy jsou tvořeny ze dvou plochých 
hranolů, bodově vzájemně spojených. Mezi ně je pak fixován hlavní vodorovný nosný trám. Podélné ztužení 
zajišťují ocelová táhla v hřebeni střechy a popř. i mezi středovými sloupy v 1. NP. Dále tuhost zajišťují OSB 
desky střešní konstrukce a vodorovné hranoly mezi rámy pro kotvení OSB desek obvodových stěn.  
Konstrukce byla podrobněji řešena - viz schéma nosné konstrukce a detail ve výkresové části projektu. 

TZB 

Bývalý hospic 
Vytápění 
1.NP je ohříváno pomocí podlahových konvektorů s ventilátorem po obou stranách místností. Ohříván je i 
vzduch přiváděný do místnosti VZT a to jak centrálně vodním výměníkem přímo ve VZT jednotce, tak lokálně 
v tělesech s výduchem do místnosti pomocí dalšího vodního výměníku. 2.NP je vytápěno  pomocí malých 
otopných těles situovaných po obou stranách půdy a rovněž vzduchem přiváděným VZT. 
 Plynový kotel topné soustavy ohřívající vodu pro topná tělesa, konvektory či vodní výměník ve VZT 
jednotce je umístěn ve strojovně VZT ve 2.NP. Tuto strojovnu tvoří oddilatovaná vestavba ze zvukově 
izolační příčky a stropu. 

Větrání 
Větrání v objektu je primárně řešeno jako umělé pomocí VZT. Počítá se s výměnou vzduchu v 1.NP cca 6× za 
hodinu a ve 2.NP 3-6× za hodinu což odpovídá vyměněnému objemu vzduchu v rozmezí 4000-5500 m3/h. 
Ve strojovně ve 2.NP se nachází centrální VZT jednotka s ohřevem vzduchu pomocí vodního výměníku. 
Přívod a odvod vzduchu je veden rourami po stranách půdy, průměr 710-450 mm. V nich jsou jak 
regulovatelné výusti do prostoru půdy, tak regulovatelná napojení na 3 přívodní a odvodní tělesa v 1.NP. 
Přívod a odvod vzduchu z/do exteriéru probíhá vyústěním do speciální přívodní a odvodní komory v hřebeni 
střechy zohledňující převládající směr větru a nenarušující její tvar. 

Víceúčelový objekt s ubytováním 
Vytápění a ohřev vody 
Víceúčelový sál v 1. NP je vytápěn podlahovými konvektory s ventilátorem u každého francouzského okna. 
Místnosti ve 2. NP jsou vytápěny otopnými tělesy. Centrální plynový kotel pro ohřev otopné soustavy a TUV 
se nachází ve 2. NP v technické místnosti. 



Větrání 
Objekt je větrán přirozeně. Umělé větrání vyžadují pouze WC zázemí zaměstnanců v 1. NP. Odvod vzduchu 
je řešen lokálními jednotkami s vývodem do ventilačních mřížek ukrytých za okenními otvory zachovávané 
původní obvodové zdi. 

Restaurace 
Větrání, vytápění, ohřev vody 
Větrání celého objektu zajišťuje VZT jednotka umístěná v technickém patře objektu. Samotný odbytový 
prostor bude přes léto větrán většinou přirozeně. Případné vytápění zajistí podlahové konvektory s 
ventilátorem u každého francouzského okna. Ohřev vody pro vytápění a TUV zajišťuje plynový kotel v patře. 

Archeologická základna 
Vytápění a ohřev vody 
Místnosti s francouzskými okny jsou vytápěny podlahovými konvektory s ventilátorem. Vytápění místností 
se VZT zajišťuje i přívod teplého vzduchu ohřívaného centrálně vodním výměníkem ve VZT jednotce. Ohřev 
vody pro vytápění a TUV zajišťují 2 plynové kotle situované vždy vedle VZT jednotky. 

Větrání 
Větrání zajišťují 2 VZT jednotky situované v patře, každá na opačné straně budovy. Jedna zajišťuje větrání 
přednáškového sálu v 1. NP. Druhá větrání laboratoří a WC v 1. NP, dále zajišťuje případné umělé větrání v 
zasedací místnosti. Zbytek objektu je větrán přirozeně 
  



Ekonomické zhodnocení návrhu 
Ubytování 
Celkový obestavěný prostor .............................................1 542 m³ 
Kategorie JKSO ....................................................................801.7 Budovy pro společné ubytování a rekreaci 
Předpokládaná cena za 1 m³ ............................................5 176 Kč 
Předpokládaná cena novostavby......................................7 980 000 Kč 
 

Restaurace 
Celkový obestavěný prostor .............................................575 m³ 
Kategorie JKSO ....................................................................801.8 Budovy pro obchod a společné stravování 
Předpokládaná cena za 1 m³ ............................................6 314 Kč 
Předpokládaná cena novostavby......................................3 630 000 Kč 

Novostavba archeologické základny 
Celkový obestavěný prostor .............................................1 665 m³ 
Kategorie JKSO ....................................................................801.4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětu 
Předpokládaná cena za 1 m³ ............................................7 306 Kč 
Předpokládaná cena novostavby......................................12 160 000 Kč 
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