
HISTORICKÉ SOUVISLOSTI

Historie znojemské nemocnice sahá do roku 1363, kdy se v historických pramenech hovoří jako o lazaretu ve Znojmě.  Kolem roku 
1380 pak byl vybudován pod dolní městskou branou tzv. špitál (přibližně v místech dnešní staré nemocnice na ulici Vídeňské). V 
průběhu 15. století byl zřízen dům pro porodní asistentky a kolem roku 1542 vznikla i první městská lékárna v objektu radnice. Starý 
špitální dům byl vypálen v roce 1645 švédským vojskem a roku 1676 byla dokončena výstavba nového Městského špitálu.
V letech 1906 - 1907 byla postavena dnešní budova  nemocnice na Vídeňské ulici.

Přestože po válce strmě narůstal počet lůžek, kapacitně nemocnice nedostačovala.  Proto byla v roce 1966 zahájena výstavba nové 
nemocnice podle projektu ing. arch. Spurného na okraji města. K otevření nemocnice došlo 10. listopadu 1973. Stará nemocnice je od 
této doby využívána čím dál méně, aktuálně je zde otevřeno jen pár oddělení. Většina budov tak bohužel chátrá.

Město se snažilo několik let prodat do soukromých rukou, což se mu v roce 2017 podařilo.

URBANIISTICKÉ SOUVISLOSTI

V 70. letech 20. století byla postavena nová nemocnice ve Znojmě. Tímto krokem dostal areál “staré nemocnice” citelný zásah. Po 
několika desítkách let tak vznikl u Vídeňské třídy vělmi hodnotný pozemek - území, které má svou hodnotu především díký své poloze 
- hned vedle historického jádra  - v samotném centru a zároveň s krásným výhledem.

Řešená lokalita je vymezena Vídeňskou třídou na severovýchodě, která je hlavním dopravním tahem směrem od rakouských hranic na 
Prahu. Dále je řešené území olemováno ulicemi Dyjská a Na Kolbišti. Z poslední strany je ohraničen terénním zlomem a prudkým 
svahem k řece Dyji.  Zde se otevírají krásné výhledy na historickou část města Znojma, ale také na protější stranu - do zalesněného 
kopce ven do přírody.

NÁVRH

Návrh transformace areálu staré nemocnice je založen na principu areálu, který je začleněn do stávající městské struktury.  Tento areál 
je ade/nován Vídeňskou třídou, ulicí Dyjská, Na kolbišti a terénním zlomem na jihu území. Tento areál je rozdělen azpřísptupněn 
řadou průchodů a otevírá se tak potřebám obyvatel Znojma.

 
Čím více se člověk dostává dále od Vídeňské třídy, tím více se areál stává soukromějším. U Vídeňské třídy jsou navrženy komerční 
funkce, pokračují dále do areál přes administrativní funkci až po funkci bydlení, která je navržena v seberním bloku domů a také v řade 
bytových domů na terénním zlomu na jinu. 

Areálová zástavba reaguje výškově na okolní budovy a vytváří tak kompaktní sjednocení. Navrhovaná zástavba v severní části reaguje 
na snižování terénu postupným snižováním nižováním své hmoty. 

Ústředním motivem tohoto návrhu je prostor náměstí a přilehlých budov, které vytvářejí střed tohoto areálu. Naproti staré budovy 
nemocnice je navržena nová hmota, 

která je protiváhou té staré. Slouží jako hotel. Na terénním zlomu území je navržen soubor bytových domů, který še otevírá do krajiny 
a  tímto získává velký bene/t.

Další informace jsou popsány v průběhu této práce.
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dostavba a přestavba uzavřeného, dnes již  nefunkčního nemocničního areálu poblíž historického

jádra.  Urbanistická část  studie se bude zabývat zpřístupněním, reálným prostorovým začleněním

lokality do městské struktury a postupnou transformací disponibilního území monofunkčního areálu na
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