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I.) ÚVODNÍ ÚDAJE 

a) identifikace stavby, název, lokalita:  

Název: ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE 
ZNOJMĚ 

Identifikace stavby: Ideový návrh areálu archeologické nadace do podoby polyfunkčního 
centra, sloužící nejen k prezentaci archeologických nálezů této významné lokality, ale rovněž 
potřebám turistického ruchu, vzdělávání a vědecké a výzkumné činnosti. Prezentace vlastní 
představy soudobého zásahu v historickém prostředí, v areálu původního klášterního 
hospodářského zázemí a v těsném  kontaktu s dominantou území - klášterním komplexem s 
barokním chrámem. 

Lokalita:  Znojmo, Hradiště sv. Hyppolita - parcela mezi ulicemi Mašovická a Křížovnická 

 

b) údaje o zadavateli - Archeologická nadace Znojmo, Hradiště sv. Hyppolita  

 

c) údaje o zpracovateli - student FA VUT Brno 

 

d) stupeň zpracované dokumentace - Studie  

 

e) datum zpracování - LS 2014 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.) SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje charakterizující zástavbu a její budoucí provoz  

Řešené území se nachází při západním okraji Znojma na vrcholku strategicky důležité skalní 
ostrožny, která svou polohou láká k osídlení již od pravěku. Hradiště je od roku 1920 součástí 
města Znojma. Vybudováním archeologického areálu na území Hradiště  můžeme přilákat 
mnoho místních i zahraničních turistů a oživit tak celé Znojmo. Prostor původního pravěkého 
a raně středověkého hradiště je dnes prakticky celý zastavěn jak rodinnými domy, tak 
historickými budovami kláštera, probožství křížovníků a kostelem sv. Hyppolita.  Z analýzy 
širších vztahů vyplívá, že v blízkosti řešeného území se nachází turistické a cyklistické trasy, 
které jsou k rozvoji místa zásadní. V okolí oblasti se nachází významné dominanty, které 
mohou návštěvníky přilákat a to například kostely, chrámy, kaple, nebo křížová cesta. Zadané 
území je ohraničeno ulicemi Mašovická, Křížovnická a areálem sousedního kláštera.  

 

2. Přehled výchozích podkladů a soulad s nimi  

Podkladem pro návrh je územní plán města Znojma, geometrické zaměření území v 
souřadnicovém systému JSTK ve formátu dwg a vlastní průzkumy a rozbory zaměřené na celé 
území. Návrh je v souladu s těmito podklady a respektuje budoucí rozvoj města.  

 

3. Architektonická a technická koncepce navrhované zástavby, východiska návrhu, idea 
návrhu, zdůvodnění cílů návrhu 

V jádru Hradiště bylo cílem vytvořit centrum archeologie s návazností na cyklostezky a  pěší 
trasy, ale také přilákání návštěvníků a oživení celého Znojma. Archeologický skanzen bude 
splňovat potřeby tří ucelených funkcí (výzkum,kultura, rekreace) které se navzájem doplňují. 
Hlavní podstatou rozdělení je fakt, že kulturní oblast je vytvářena  výzkumnou ale využívána 
rekreační oblastí. V areálu jsou tedy navrženy 3 budovy, z nich každá zaujímá jinou funkci. V 
historickém prostředí je z urbanistického hlediska brán ohled  na výšku zastavění a celkovou 
koncepci Hradiště. Areál je navržen s cílem rozvoje Hradiště a přenesení podstaty filozofie 
archeologie do architektury. Budovy v jižní části pomyslně uzavírají vrchol Hradiště svým 
tvarem a navazují tak na uzavřenost vedlejšího významného kláštera. Oddělením na 
samostatné dva oblouky vytváří možnost propojení ulice Mašovické a Křižovnické. 
Synchronizace dvou tvarů je zvýrazněna spojitost mezi objektem vytvářející  kulturní funkci a 
objektem využívajícím. Půdorysné schéma jižní části areálu je navrženo s rekreačními 
plochami ve tvaru inspirovaném lidskou kosti pod mikroskopem. Budova kultury umístěná v 
severní části areálu navazuje zakřivením na poslední vrstevnice. Svým kulturním využitím 
doplňuje pozůstatky (základy) velkomoravského kamenného kostela, zvýrazněného v terénu. 



Inspirace hmoty vychází z archeologických nálezů ruin a zřícenin. Budova je rozdělena na 
několik nerovnoměrných hmot, z nich každá plní jinou funkci. Snaha přepisu archeologických 
nálezů do architektury je navržena i v detailech. Proporce obkladů a travnatých ploch před 
vstupem do kulturní budovy je inspirována tvarem a proporcí hrobů,  které byly nalezeny na 
velkomoravském slovanském pohřebišti. 

Dispoziční řešení: 
Budova kultury:    Jednotlivé hmoty přiznávají různé funkce a je na první pohled viditelná 
členitost na jednotlivé sekce. Z východu je navržena budova auditoria, která poskytuje z 
předsálí přístupné toalety. Auditorium je možné přímo propojit s vedlejší hmotou, kde jsou 
navrženy prostory pro muzeum. V centrální části celé budovy je umístěna recepce, ze které 
se dostaneme na západ do výstavního sálu expozice a nebo na východ do víceúčelového 
sálu. Z recepce jsou přístupné toalety a šatna. Víceúčelový sál je propojitelný s další funkcí ve 
vedlejší hmotě a to restaurací. Restaurace je přístupná také samostatně z exteriéru. Z obou 
těchto funkcí je umožněn přístup do exteriéru, kde se mohou konat různé kulturní akce. 
Nejvýchodnější hmota vedle restaurace, je navržena s provozem kuchyně a zázemím pro 
chod restaurace společně s toaletami pro hosty. 
Budovy rekreace a výzkumu:      Budova rekreace nabízí v 1NP salonky pro dámy, pány i děti 
s volnočasovým využitím pro odpočinek a hry. Dále jsou zde situovány toalety, úklidová 
místnost, místnost pro odpad a tzb. V druhém podlaží budovy rekreace je situováno 
ubytování s terasou a úklidová místnost. Budova výzkumu v 1NP umožňuje zpracovat 
archeologické nálezy. Místnosti jsou řazeny za sebou tak, jak se budou nálezy postupně 
zpracovávat a to od garáže, přes čistící sklad a laboratoř až po depozitář. Součástí je také 
sídlo nadace s kanceláří a knihovnou, toalety pro studenty  
a vědce, učebna, místnost pro odpad, TZB a úklidová místnost.V druhém podlaží je umístěno 
ubytování pro vědce a studenty v jednotlivých buňkách s kuchyňkou a koupelnou. 
 
Konstrukční řešení: 
Budova kultury: Nosná konstrukce je řešena jako dřevěná rámová konstrukce  z lepeného 
lamelového dřeva založená na železobetonových patkách, které jsou v podélném směru 
ztuženy železobetonovými pasy. Volba dřevěného rámu byla vybrána s ohledem na funkci 
stavby (archeologie). Mezi rámy bude vložená tepelná izolace 300 mm a jako obvodový plášť 
jsou navrženy velkoformátové cementotřískové desky. Sklon střešní roviny je zajištěn pomocí 
pultových rámů. Na rámy budou osazeny dřevěné nosníky v příčném směru. Střešní roviny 
jsou s ohledem na koncept navrženy v různých směrech. Některé fasády jsou navrženy s 
lehkým obvodovým pláštěm.  
Budova rekreace a výzkumu: Nosnou konstrukci zde tvoří zděná konstrukce se 
železobetonovými stropy. Nosné konstrukce budou ztuženy jádrem, věncem a ztužujícími 
zdmi. Fasáda bude tvořena z dřevěného obkladu modřínového dřeva. 
 



4. Ekonomické zhodnocení návrhu dle rozpočtových ukazatelů jednotlivé klasifikace 
objektů 

 


