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Průvodní zpráva
Horní znojemské náměstí prošlo před deseti lety zdařilou rekonstrukcí, ale přesto je cítit, že náměstí stále cosi chybí. Problémy
v užívání náměstí jsou popsány v zadání a vyhlášení soutěže na vodní prvek chápeme jako snahu problém blíže definovat a
vyřešit jej.
Prostor náměstí je výborně vymezený a umocňuje ho centrální dlážděná plocha. Ve své ploše ale postrádá záchytný bod a to ve
smyslu kompozičním, prostorovém i funkčním. Jihovýchodní cíp plochy náměstí si o jeho vytvoření přímo říká. V prostorovém
těžišti dolní části slibuje kompoziční rovnováhu celého náměstí, funkčně opomíjená část nabude na významu. Tento záchytný
bod bude fungovat jen s odpovídajícím měřítkem a přidanou hodnotou.
Vodní prvek / kašna ve velkém měřítku, které by bylo úměrné prostoru, by působila nepatřičně a navíc její sezónní
jednoúčelové využití klesá s blízkostí kašny na Václavském náměstí. Znojmo chce především zlepšit klima na náměstí.
Příjemnější klima snáze vytvoříme stínem, jeho potřeba nám začíná tvarovat hledaný prvek.
Vzrostlé stromy jistě splní naše kompoziční i funkční představy a určitě potěší i obyvatele. Časově se nám ale rozchází s
nutností vyřešit problém co nejdříve. Přenesením myšlenky vzrostlých stromů do uskutečnitelné roviny vytváříme novodobou
stou. V ideální prostorové kompozici má předpoklad se stát novým centrem náměstí. Poslouží stínem, odpočinkem, může
nabídnout kulturu i trhy. Ochrání před deštěm nebo naopak osvěží. Nejen při slavnostech se stane nedílnou částí života ve
Znojmě, nabídne rozmanité využití během celého roku.
Ocelové sloupy ubíhající z osy a hlavní žebra spojená jemným žebrovím překrytá sklem tvoří jednoduchý nekonfliktní prvek bez
omezení pohybu a průhledů. Voda padá jako mlha z okraje zastřešení. Stoa je v místě archeologických nálezů a promítáním
přesně přepisuje nalezenou archeologickou stopu na dlažbu.
Navázáním na tradici kašny na náměstí – volnému přístupu k pitné vodě – je pítko, které přesouváme z ústí ulice Vlkova do linie
objektů vybavení náměstí podél severní hrany náměstí. Jednoduchý hranol na podstavci v šikmé ploše je akcentovaný
bronzovou mísou. Tento téměř obřadní prvek, detail podstavce inspirovaný královským hermelínem a kontrast tvarů vytváří
dojem důležitosti odpovídající hodnotnému místu, jakým zdroj vody v dnešní době jistě je.



V centru Znojma je umístěno několik historických kašen a pítek. Na Horním náměstí je hlavním problémem horká plocha náměstí bez stínu a chybějící důvod pro zastavení a pobyt v hlavní ploše náměstí
- záchytný bod. Náměstí pojaté jako ucelená dlážděná plocha pro shromažďování a konání akcí doplněním přesunutého pítka a kolonády / stoy nebude porušena, ale nové prvky přispějí k lepšímu vztahu
obyvatel a návštěvníků k místu.

 2

kašna stávající

pítko stávající

pítko rušené

pítko nové



Schéma širších vztahů s vyznačením hlavních tras pohybu lidí, které v prostoru přirozeně vymezí místa pro zastavení a odpočinek. 3

přirozené klidové, relaxační místa

uzlové body

hlavní pohyb

pohledové vazby



V letních měsících je velká část plochy náměstí během celého dne zcela bez stínu. Schema zakresluje stín během celého dne. 4



Stín a voda jsou nezbytné pro příjemný pobyt na náměstí i v horkých měsících. Prvek chrání část plochy náměstí před sluncem. Vodní mlha, která padá z okraje prvku vytvoří příjemné klima.  5



Příjemné klima - stín a chlazení vodní mlhou - změní místo z průchozího na pobytové.  6



Prvek vytváří venkovní stíněný prostor krytý před deštěm. Při vypnutí vodní mlhy je možné prvek využít pro různé akce, trhy, bazary... 7



Krytý stíněný prostor lze využít pro umístění stolů nebo pultů v době konání kulturních akcí.  8



Navrhovaný prvek vhodně doplňuje řešení stánků na náměstí v době konání pravidlených akcí. Vytváří stíněnou plochu pro diváky ve vazbě na pódium. 9



Ocelová konstrukce prvku umožní různé instalace / výstavy. Jednoduchost navrhovaného prvku umožní široké možnosti jeho využití.  10



Stoa je umístěná v místě původní kašny a pranýře. Promítání přesného přepisu archeologických nálezů na dlažbu
připomíná historii a kulturní hodnotu místa.

11



odvedení dešťové vody na terén

sloupem je vedena voda, elektro a odvod dešťové vody
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+4,880

+4,760

+4,880

+0,000 = 294,19

+3,450

napojení na elektro

napojení na vodu

sloup - ocel

Ocelová bíle lakovaná konstrukce stoy tvarově vychází z lapidárního přepisu stromu.  Ze čtyř sloupů vybíhají žebra spojená rastrem stínících profilů, které nesou sklo s potiskem pro zastínění. Profil po obvodu
zastřešení skrývá vedení pro mlhovadlo a osvětlení. Voda je přivedena z vodoměrné šachty sloupy a žebry, stejně jako vedení elektro a slp pro řízení (mlha bude tvořena podle aktuálního počasí). Dešťová voda ze
zastřešení je vedena uvnitř sloupů s vyústěním na dlažbu. Založení na pilotách a umístění šachty je v místech mimo archoeologické nálezy.
Pro vytvoření mlhy, může být využita - „recyklována“ dešťová voda z prostoru náměstí. V případě, že bude technicky možné napojení na dešťovou kanalizaci, je možné vytvoření retenční nádrže pro jímání dešťové
vody. Voda zadržená na dlážděné ploše náměstí pak může během léta zpříjemnit pobyt na náměstí. V případě nedostatku dešťové vody bude systém napojen na vodovodní řád.
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ŘEZ  1:50
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Velikonoce - stoa doplňuje plochu pro návštěvníky o stoly nebo prodejní pulty v zastřešené ploše. Pivní slavnosti  - pohledově konstrukce na sloupech nebrání v průchodu ani v pohledu na stan v jižní
části náměstí.

Nová konstrukce neomezí pravidleně konané kulturní akce. Naopak venkovní krytý prostor zlepší pohodu návštěvníků, nabídne nové možnosti využití náměstí. Konstrukce na sloupech nebrání
průhledům a orientaci v prostoru.

Vinobraní  - rozšíření plochy pro diváky o krytý prostor, kde mohou být umístěny i stoly. Advent  - stoa vytváří ke kluzišti krytý prostor pro návštěvníky.



Myšlenku vytvoření prvku, který vytvoří stín a zlepší klima lze dál rozvíjet, její ztvárnění lze posunout až k výtvarnému prvku, který pak bude pro místo charakteristický.  14



Nadsázka a hravost muhou být kontroverzní, přesto kultivovanou formou oživení místa - okurky na náměstí.  15



Pítko v západní části náměstí umístěním navazuje na stávající vstup k WC. Jsná hmota hranolu s bronzovou mísou je osazena na jednoduchém podstavci  v šikmé ploše dlažby.  16



Pohled na pítko z plochy náměstí. Tvarově pítko vychází ze stávajcích prvků v této části náměstí. Bronzová mísa a bronzové hranolky zalité do betonu podstavce akcentují význam a účel prvku.  17



tlačný ventil (samouzavírací, nástěnný)

mísa pítka - mosaz

podstavec - beton s mosaznými prvky
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kotvení vertikální části
podstavec - beton se strukturou v nášlapné ploše
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 18Pítko je na pojeno na vodu a splaškovou kanalizaci. Napojení na vodu je provedeno přes vodoměrnou šachtu, kde bude umístěn hlavní uzávěr vody a vodměrná sestava. Šachta bude mít zadlažďovací poklop a
propustné dno, bude provedena jako pojížděná. Umístění šachty je voleno tak, aby nebyly narušeny stávající sítě. Voda je vedena z šachty přes otvor v horizontální části podstavce do svislé části. Odpad je odveden
přes zápachový uzávěr flexibilním prvkem do kanalizace. Puštění vody je řešeno tlačným ventilem na boční stěně podstavce, vyústění je tryskou v ploše mísy. Napojení vody je flexibilní. Ve vnitřní ploše mísy bude
reliéfním písmem nápis "pitná voda".

POHLEDY 1:25ŘEZ  1:25



lesklý plech

černý sokl

pult / bar

atika

FIX perforovaná struktura bílý plech okenice

okenice
perforovaná struktura

průchod

průchod
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sklopená okenice

pohled z horní části náměstí - zavřené okenice

pohled z horní části náměstí - otevřené okenice

pohled z náměstí - otevřené okenice

pohled z náměstí - zavřené okenice

pohled ze severu

pohled z jihu

Stávající kiosek - bistro působí provizorně a ruší dobrý dojem z opraveného náměstí. Nový objekt je jednoduché formy, má barvy nepoutající pozornost, ale vysokou úroveň zpracování a designu. Objekty jsou
otevřené do hlavní plochy námětsí i směrem k Divišovu náměstí. Jeden objekt zahrnuje občerstvení, druhý například půjčovnu kol nebo sklad venkovního nábytku. Rozdělení do dvou objemů nepůsobí hmotně.
Objekty jsou mimo provozní dobu uzavíratelné perforovanými křídly okenic, které využívají motiv vodního prvku a umožní tak bezpečné uložení venkovního nábytku.
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PODÉLNÝ ŘEZ 1:200

PŮDORYS 1:200 POHLEDY 1:200

občerstvení sklad / půjčovna


