


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM 

PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV.HYPPOLITA VE ZNOJMĚ 

 

Souhrnná průvodní a technická zpráva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní údaje 

 Areál Nadace sv. Hyppolita se nachází ve znojemské části Hradiště, která leží na skalnatém 

ostrohu vypínajícím se nad řekou Dyjí a Gránickym potokem. Vlastní část areálu je přilehlá ke 

klášteru Křížovníků s červenou hvězdou a je obehnán cihelnou zdí. Na pozemku je navrženo 5 

budov s rozdílnou funkcí. Objemově nejvýraznější je objekt muzea, který se nachází v jižní části. 

Severní část je zastavěna objekty wellness, restaurace, ubytování pro turisty a ubytování pro 

pracovníky, vědce a badatele pracující v muzeu a na archeologickém výzkumu. 

 

Přehled výchozích podkladů a soulad s nimi 

 Návrh vychází z urbanistických analýz v daném prostoru. Díky dobré dokumentaci bylo 

možné zmapovat vývoj sídla od středověku - podoby slovanského hradiště,  až po současnost. 

Nejvýznamnějším objektem je barokní klášter Křížovníků s červenou hvězdou se zvonicí a barokním 

rotondou. Ostatní zástavba se jeví jako čistě sídelní bez občanské vybavenosti. Hlavní osy jsou 

tvořen cestou na Mašovice a ulicí Křížovnickou, která je historickou osou mířící od kláštera k 

kostelíku Sv. Antoníčka Paduánského.  

 Vlastní areál býval v průběhu staletí využíván jako hospodářské předpolí klášteru a tato 

vlastnost je zřejmá i dle současné rozpadající se zástavby, kterou návrh ruší. 

 

Zdůvodnění cílů návrhu 

 Základním cílem je vytvořit funkční a důstojnou budovu muzea s provozy umožňujícími 

zkoumání, zpracování a deponování archeologických nálezů a jejich následnou prezentaci v 

poutavé stálé expozici. Aby byl zajištěn zájem a přísun návštěvníků i mimo téma historie a 

archeologie je areál doplněn o provozy wellness, které jako takové v okolí Znojma chybí. Dalšími 

budovami je ubytování určené především pro cykloturisty a ubytováním stálých pracovníků 

Nadace, které je ve volných měsících možné díky etážovosti využívat i pro veřejnost. V neposlední 

řadě je součástí wellness zřízena restaurace s vlastní kuchyní, která zajistí občerstvení jak 

návštěvníků a pracovníků muzea, návštěvníků wellness i ubytovaných hostů a v neposlední řadě i 

obyvatelům a turistům, protože obdobný provoz na Hradišti v součastné době chybí.  

 Jedním z motivů je také zachování  tématu současné obvodové stěny, která lemuje areál a 

uzavírá jej před okolím. Toto vymezení se vůči okolí se odkazuje ke středověkému užívání 

obranných valů opevněných hradišť, která na daném místě existovalo. Aby se ale takovýmto 

uzavřením neznehodnotila ulice Křížovnická, je v této části stěna proražena a umožňuje zde 

průchod do areálu. Areál je volně průchozí.  

 Zřejmé oddělení tak rozdílných funkcí jako je muzeum a wellness zajišťuje hlavní osa, která 

je prodloužením ulice Mašovická a v areálu se směrem ke klášteru rozšiřuje aby vynikl jeho objem, 

který tuto osu vizuálně ukončuje. Areál je doplněn zelení a odpočinkovými lavičkami.  



 Před areálem je zřízeno parkoviště, a k přepracování došlo také v místě současné "návsi". V 

současné podobě je zde nevyhovující betonová plocha, která není nijak orientována vůči okolí. 

Návrh zde zřizuje odstavné parkoviště pro turistické autobusy i autobusy MHD Znojmo, jejíž linka 

na Hradišti končí. 

 

Souhrnná průvodní a technická zpráva 

Území výstavby, popis situačních vazeb 

 Území výstavby se nachází v uzavřeném areálu přimknutém ke klášteru Křížovníků s 

červenou hvězdou, jemuž v minulosti sloužilo jako hospodářské předpolí, což dokazuje i struktura 

současné zástavby. Vstup do areálu je z ulice Mašovická a celé území je vyrovnáno do roviny (+/-

1m) oproti okolnímu terénu (ul. Křížovnická). K obvodní zdi jsou přisunuty dva rodinné domy a v 

nejsevernějším cípu se nachází věž.  

Popis stávajících poměrů na staveništi, limity využití, ochranná pásma 

  Stávající poměry na staveništi jsou dobré, území se nachází na skalním ostrohu a podmínky 

pro zakládání jsou tedy velmi dobré.  Při severním a jižním lemu území (ul. Křížovnická) jsou zřízeny 

opěrné zídky, díky nimž je převýšení uvnitř areálu pouze cca 1m. Limity využití lze shledat snad 

pouze v nutnosti zajistit možnost zásobování klášteru, a v severním cípu vedení vysokého napětí, 

které by v případě nutnosti šlo bez problémů přeložit. Ochranná pásma, kromě vedení VN nebyla 

zjištěna. 

 

Architektonická a technická koncepce navrhované zástavby 

Muzeum 

 Objekt muzea je nejvýraznější navrhovanou budovou. Je umístěn v blízkosti kláštera podél 

ulice Křížovnická. Jeho tvar vychází z tvaru pozemku. Odsazením od okraje je sníženo vnímání 

převýšení nad ulicí křížovnickou a taktéž umožňuje otevření areálu. Tvar trojzubce je vytvořen 

pomyslným otočením půdorysné horní části obdelníku. Tento tvar taktéž umožňuje vizuálně i 

provozně oddělit rozmanitý provoz muzea, laboratoří a dílen, depozitáře a administrativy Nadace. 

Západní křídlo a krček je vymezeno pro vlastní stálou expozici. Expozice je navržena jako průchozí a 

využívá umělého osvětlení je dělená na jednotlivé tématické celky. Střední část je vstupní a je 

monumentalizována převýšenými pilířy. Zde se taktéž nachází sál s kapacitou 100 míst. Ve 

východním křídle a krčku se nachází v 1NP administrativa, dílny a laboratoře. Ve 2NP je umístně 

depozit s posuvnými kompaktními regály a technickým zázemím budovy. 

 Konstrukční systém je železobetonový stěnový systém s železobetonovými stropy 

tvořenými průvlaky a trámy které nesou železobetonovou desku. Strop pod depozitářem je zesílen 

hustčím počtem průvlaků a trámů. Na zateplení pláště objektu je užito XPS 250mm. Omítka 

pískovcová. Dilatace je provedena v místě napojení východního krčku na střední část. Výplně 

otvorů jsou hliníková okna s dvojsklem a hliníkové dveře. 



Wellness a restaurace 

 Jedná se o dva provozy umístěné v samostatných přízemních budovách spojených krčkem 

se společným vstupem a nacházejí se při vstupu do areálu v severní části určené pro rekreaci a 

turismus. Vstup je záměrně spojen, a prosklen aby přicházející návštěvníci byly ve visuálním 

kontaktu s oběma provozy. Wellness je rozděleno na část vstupní s obsluhovaným barem, šatny a 

část vlastního wellness, které poskytuje masáže, soukromý whirlpool, relaxační bazének s vodními 

masážemi, tři sauny, parní lázeň a venkovní relaxační terasy. Restaurace nabízí 54 míst k sezení s 

venkovní terasou, zázemím pro hosty i personál.  

 Konstrukční systém je z stěnový z cihelných tvarovek tl.250mm, stropy jsou navrženy jako 

panely systém Spiroll tloušťky 400mm pro velké rozpony. Zateplení pláště je pomocí XPS 250mm. 

Omítka bledě modrá pískovcová. Výplně otvorů jsou hliníková okna s dvojsklem a hliníkové dveře. 

 

Ubytování pro veřejnost 

 Přízemní objetk je situován ve střední části severní poloviny areálu. Obsahuje 7 

dvoulůžkových pokojů otevřených do soukromé zahrady s vlastním hygienickým vybavením. 

Pokoje jsou přístupné ze společné chodby, kde se nachází boxy pro úschovu kol.  

  Konstrukční systém je z stěnový z cihelných tvarovek tl.250mm, stropy jsou navrženy jako 

panely systém Spiroll tloušťky 250mm pro velké rozpony. Zateplení pláště je pomocí XPS 250mm. 

Omítka bledě modrá pískovcová. Výplně otvorů jsou hliníková okna s dvojsklem a hliníkové dveře. 

 

Ubytování pro pracovníky nadace 

 Dvoupatrový objekt se nachází ve východní části severní poloviny areálu. Přízemní část 

obsahuje kancelář správce areálu, sklad, dílnu a kotelnu. Je zde také 8 dvoulůžkových pokojů s 

vlastním hygienickým zázemím a společenskou místností pro zaměstnance nadace, případně 

studenty MUNI pracující na vykopávkách. Ve měsících volné kapacity je možno pokoje pronajímat 

veřejnost. Horní podlaží obsahuje taktéž 8 dvoulůžkových pokojů s vlastním hygienickým zázemím 

a společenskou místností pro zaměstnance Nadace, případně účastníky konferencí apod. V 2NP se 

také nachází byt správce a byt ředitele nadace. 

 Konstrukční systém je z stěnový z cihelných tvarovek tl.250mm, stropy jsou navrženy jako 

panely systém Spiroll tloušťky 250mm pro velké rozpony. Zateplení pláště je pomocí XPS 250mm. 

Omítka bledě modrá pískovcová. Výplně otvorů jsou hliníková okna s dvojsklem a hliníkové dveře. 

 

Východiska návrhu, idea návrhu 

 Hlavním východiskem pro návrh byl tvar pozemku a jeho uzavření obvodovou zdí. Toto 

téma se stalo nosným motivem celé práce. Tvar pozemku určuje jednak tvar hlavní budovy a taktéž 

zachovává a zdůrazňuje současnou přístupovou osu směrem ke klášteru. Tato osa je v návrhu 



akcentována a dělí areál na dvě části. Část archeocentra a část turistického centra. Obě centra 

využívají své blízkosti k výměně návštěvníků. Budova muzea je navržena jako monumentální 

hmota kontrastující se sousedním objemem kláštera. Členění objemu muzea vychází zevnitř ven a 

na fasádách se propisují otvory vycházející s vnitřní dispozice. Pouze atria jsou ztvárněna jako 

kaskáda převýšených pilířů které jednak stavbu opticky zvyšují a umožňují průchod světla do 

interiéru foyer a částí dílen a laboratoří. Celý objekt muzea je obehnán cestou kterou je možnou 

využít k průchodu na ulici Křížovnickou.  

 Severní část obsahuje wellness, které v současné době ve Znojmě chybí, restauraci a 

ubytování pro zaměstnance a turisty. Jednotlivé domy vychází z elementární typologie a jsou 

navrženy jako prosté objemy usazené v zeleni. Pouze ve vstupní části do wellness a restaurantu je 

navrženo velkoplošné zasklení, které umožňují komunikaci návštěvníků s oběma částmi areálu.  

 

Ekonomické zhodnocení návrhu - tabulka bilancí  

  

  
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH m2 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA - MUZEUM 2554,8 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA - WELLNESS 1501,0 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA - UBYTOVÁNÍ VEŘEJNOST 467,6 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA - UBYTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCI 560,0 

  
BILANCE HPP m2 

HPP - MUZEUM 4899,00 

HPP - WELLNESS 1501,00 

HPP - UBYTOVÁNÍ VEŘEJNOST 467,60 

HPP - UBYTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCI 1120,00 

  
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU m3 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR - MUZEUM 27591,84 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR - WELLNESS 7354,90 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR -UBYTOVÁNÍ VEŘEJNOST 1823,64 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR -UBYTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCI 3976,00 

  
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (6200,-kč/1m3)     Kč 

MUZEUM 171 069 408,- 

WELLNESS 45 600 380,- 

UBYTOVÁNÍ VEŘEJNOST 11 306 568,- 

UBYTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCI 24 651 200,- 

  



KAPACITY 

MUZEUM 

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL (os) 100 

VÝSTAVNÍ PLOCHA (m2) 890 

PLOCHA DEPOZITÁŘE (m2) 406 

    

WELLNESS 

CAFÉ (os) 58 

    

UBYTOVÁNÍ VEŘEJNOST 

POČET LŮŽEK (Ks) 14 

    

UBYTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCI 

POČET LŮŽEK (Ks) 39 

    

PARKOVÁNÍ 

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ/Z TOHO ZTP 40/2 

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ/Z TOHO ZTP 10/1 

 

  

 

 


