Řešené území
Areál staré nemocnice se nachází v těsné blízkosti historického centra
Znojma. Původní funkci již nenaplňuje a svou strukturou neodpovídá městské zástavbě a tím se z ní vyčleňuje. Avšak díky své poloze a některým historickým stavbám skrývá velký potenciál. Tato práce si dává za cíl přetvořit
místo v plnohodnotnou součást města se zachováním původního genia
loci. Po důkladné analýze určuje stavby, které budou zachovány a které
odstraněny. Na volných parcelách jsou navrhovány budovy městské blokové zástavby s polyfunkčním využitím. Svým uspořádáním reaguje na okolí a
směrem od města se z uzavřených městských bloků otevíra na polobloky a
solitéry.

Budovy k ponechání
Budova radiologie. Po navrácení do původní podoby vily se bude jednat o
velmi luxusní bydlení.
Kaple a úmrtní místnost navřena architektem Vinzenzem Baierem v roce
1926. V následujících letech necitlivě obestavěno a využíváno jako kanceláře. V návrhu uvažována jako školka, či komunitní centrum.
Hlavní budova navržena v roce 1906 ve standardech vídeňských nemocnic.
Má jedno podzemní a tři nadzemní patra. Postupem času modernizována a
také doobestavěna. Prohlášena za kulturní památku. Bohužel i s nepůvodními přílepky, které ale v návrhu odstraňuji. Budova bude sloužit jako
domov pro seniory.
Blok dvoupatrových budov, ve kterých byl zájezdní hostinec a později zde
byla přesunuta lehárna pro ženy. Přirozeně navazuje na městskou blokovou zástavbu. Do této budovy umisťuji sociální bydlení
Kostel sv. Alžběty byl postaven po roce 1470 františkány. náleží k němu i
starý špitál a fara. Kulturní památka.

Řešení vybraného fragmentu
Pro vypracování příkladné studie jsem si vybral dům, který stojí na
rohu pěší promenády a hlavní ulice Vídeňská. V objektu se tedy
nachází obchodní partery a kanceláře a to předvším do rušné hlavní
třídy a směrem do areálu jsou situovány byty. Celkem jich je 64, ve
výměře 1+kk až 4+kk. Každý byt má svoje parkovací místo v podzemních garážích a vlastní sklep. Dvůr je ve vrchní části přístupný z ulice
a slouží jako veřejný prostor pro zaměstnance ﬁrem v objektu a zbylý
prostot je vyhrazen pro obyvatele domu.

Směrem do ulic jsou v přízemí umístěny obchodní partery. Na ulici
Vídeňská je umístěna prodejna potravin a může fungovat jako velký
obchod, nebo jako jednotlivé menší provozovny se společným zázemím. V garážích je umístěn sklad s obslužným výtahem.
Do dvora jsou situovány sklepy a společné prostory. Díky tomu, že
jsou v úrovni ulice a dvora, je jejich obsluha pohodlná a může se využívat pro denní potřeby (uskaldnění kola, hraček pro děti, nebo i jako
malá dílna)
V západním křídle se v parteru dostáváme nad úroveň ulice a je zde
možné umístit byty s přístupem ze dvora s vhodnou výškou parapetu
oken do ulice.

Hmotové řešení
Aby nová zástavba dobře zapadla do místa, je potřeba ji rodělit na
více menších objektů (alespoň fasádou). Hmotově se dům nesnaží být
dominantou, jeho úkolem je začlenit areál do města. Výška nepřesahuje čtyři patra. Do ulice Vídeňská jsou vzhledem k vyššímu parteru
tři patra a na nároží s pěší promenádou jsou čtyři, což naznačuje, že
jde o důležité nároží, ale zároveň nenarušuje ráz okolní zástavby.

Návrh areálu počítá s výstavbou podzemních garáží pod novými bloky
budov s vjezdem z již existujících ulic vně areálu a to umožní mít celý vnitřní prostor jako pěší zónu, pouze s vjezdem pro obslužné vozy. Pod objektem na ulici Dyjská naproti soudu je, pro svou polohu k centru, navrhováno
parkování pro veřejnost. Před kostelem sv. Alžběty pak umisťuji autobusovou zastávku, aby byl areál napojen na městskou hromadnou dopravu.
V návrhu také počítám s aktivním využitím hradebního pásu jako parku. To
se propisuje v napojení areálu na ulici Pasteurova a také se nesnažím
vytvářet další park v místě návrhu. Ačkoliv v areálu je díky šířce ulic, promenádě a náměstí dostatečný prostor pro zeleň. V jihozápadním rohu je pak
ve svahu umístěn ovocný sad.
Původní budovy budou plnit funkce sociálního bydlení v nárožní budově
bývalého zájezdního hostince,
modernistická kaple jako bude sloužit jako školka, nebo komunitní centrum s podporou nové jednopatrové budovy v těsné blízkosti a v hlavní
budově bývalé nemocnice umisťuji bydlení pro seniory.

Regulační plán
Novým regulačním plánem areálu se snažím vytvořit z této uzavřené lokality plnohodnotnou městskou část. Snaží se přitom uchovat parkovou atmosféru a adekvátně reagovat na okolní zástavbu. Od celých městských bloků
přes polouzavřené bloky až po solitérní stavby. Jsou také navrhovány podzemní garáže, přičemž část z nich by měla sloužit jako veřejné parkování.
Celý prostor je pěší zónou a vyznačené cesty fungují pouze pro služby a
stav nouze. Ačkoliv jsou zakresleny i celé bloky, je žádoucí, aby byly narušeny prolukami a průchody tak, aby se z jejich dvorů staly poloveřejné, či
polosoukromé prostory a dodržel se tak charakter postupně řídnoucí
zástavby směrem k řece Dyji. Před hlavní budovou bude zachován pěší
bulvár a za ní je vytvořeno náměstí, které je přístupné menšími ulicemi, aby
působilo klidně. Je zde prostor pro vodní prvek a větší zeleň. Strmá rokle
bude průchozí ze spodní části Dyjské ulice až k pěšímu bulváru a bude se
zde nacházet ovocný sad s možností vytvroření komunitních zahrad.

