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ITC Zelená hora

1. sál     .................................... 125 m²
2. chodba      .................................... 23,8 m²
3. zázemí občerstvení   .................................... 6,7 m²
4. wc páni + inv.   .................................... 14 m²
5. sklad odpadu   .................................... 8,8 m²
6. kancelář kastelánky . .................................... 10,1 m²
7. úklid     .................................... 3,3 m²
8. sklad prov. hospodářský  .................................... 15 m²
9. chodba    .................................... 23,8 m²
10. zázemí suvenýrů   .................................... 6,7 m²
11. wc dámy + inv.   .................................... 14 m²
12. sklad suvenýrů   .................................... 8,8 m²
13. denní místnost   .................................... 10,1 m²
14. wc personál    .................................... 3,3 m²
15. technická místnost   .................................... 15 m²

půdorys 1:100 výměry stavby - schémata

čelní pohled 1:100

příčný řez 1:100 detail vstupu 1:10

detail nadpraží 1:10

barvený tepelně-izolační beton

barvené terrazzo

štípaná žulová kostka

zatravňovací dlažba

detail atiky 1:10
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LEGENDA

1. betonová atika - ostré hrany
2. oplechování HIZ - v barvě betonu
3. substrát tl. 100mm
4. násyp nad konstrukcí
5. štěrkové lože okolo drenáže
6. drenážní trubka
7. HIZ - 2x asfaltový pás
8. XPS klín
9. pivotové dveře
10. probarvené terrazzo tl. 50mm
11. probarvené terrazzo leštěné tl. 50mm
12. anhydridový potěr - spádování
13. kročejová + tepelná izolace tl. 100mm
14. tepelně-izolační probarvený beton
15. podkladní beton tl. 50mm
16. XPS tl. 40mm + HIZ
17. základový betonový pas
18. hutněný zásyp
19. stávající terén
20. železobetonová deska tl. 150mm
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HPP = 385 m² ČPP = 289 m²ZP = 494 m²
objem stavby = 2040 m³
objem výkopu = 2800 m³

3x autobusová zastávka + 1x zastávka MHD
13x parkovací stání

22 parkovacích stání 

areál zámku Kinský

Konventský rybník

hřbitov

situace širších vztahů 1:2000
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UMÍSTĚNÍ 

Navrhované informační a turistické centrum u poutního kostela Svatého Jana Nep-
omuckého se nachází na jihozápadním úpatí Zelené hory, kde se napojuje na nově vy-
dlážděnou cestu. Dům je umístěn v pečlivě zvolené poloze, kde jednak vizuálně nenarušu-
je významnou pohledovou osu, která se návštěvníkovi naskytne skrze lipovou alej na 
samotný kostel, při příchodu směrem od zámku a zároveň je to v pohodlné vzdálenosti 
od nově navrženého parkování a stání pro autobusy.

OKOLÍ

Podél ulice Sychrova navrhujeme 4 zálivy pro autobusy, včetně jednoho pro MHD a 13 
nových parkovacích stání. Podél parkování vede nový dlážděný chodník s doplněnou 
alejí stromů, který je napojen jak na nové informační centrum, tak i na začátek hlavního 
schodiště v lipové aleji. Jako dlažební materiál byla zvolena drobná štípaná žulová kostka 
na povrch chodníků a zatravňovací kamenná dlažba v místě parkování. Stávající lampy 
budou posunuty a budou osvětlovat nově navržený chodník. Nová cesta propojující ITC, 
parkoviště a alej  bude osvětlana tlumenými bodovými světly. V místě napojení na stáv-
ající schody budou nutné drobné úpravy, které umožní pohodlné napojení.  

STAVBA

Stavba je řešena jako podzemní objekt, který svým umístěním a hmotovým řešením re-
spektuje význam a jedinečnost poutního kostela Svatého Jana Nepomuckého. Navzdory 
vlastní potlačené dominanci ve prospěch poutního kostela se jedná o svébytný objekt, 
který v sobě ukrývá nejen potřebné zázemí, ale i univerzální reprezentativní prostor s 
pěticí nik pro umístění originálů kamenných soch. Vnitřní dispozice interpretuje principy 
barokní architektury samotného kostela. Jedná se o dvě nesoustředné kružnice, kde 
vnitřní kruh vymezuje prostor atria, a vnější kruh vymezuje půdorysnou stopu stavby. 
Vnitřní atrium je centrální prostor, do kterého ústí trojice dveří a je napojeno na dlážděnou 
cestu ve svahu kopce. Princip nesoustředných kružnic a strop s proměnou výškou, který 
kopíruje svažitý terén, vytváří jasnou hierarchizaci interiéru. V méně prostorných čás-
tech stavby je umístěno nezbytné zázemí, jako jsou sklady, toalety a prostory pro pra-
covníky ITC. V nejprostornější části, přímo na ose vstupu, se nachází hlavní sál (tato 
osa protíná půdorysný střed kostela). Jedná se o relativně velkorysý multifunkční pros-
tor, kde si návštěvníci mohou zakoupit lístky, suvenýry a drobné občerstvení, zároveň 
ale bude sloužit i jako výstavní sál nebo jako prostor pro pořádání přednášek a dalších 
společenských akcí. Kamenné sochy v sále umocňují významovou provázanost s poutním 
kostelem, ze kterého sem byly přesunuty.

KONSTRUKCE

Důležitá součást návrhu je i samotná konstrukce.  Hlavní nosná obálka budovy je navrže-
na z probarveného tepelně-izolačního betonu, který svojí vrstvenou strukturou připomíná 
horninové souvrství, abstraktně tak reflektuje umístění budovy pod terénem a prostorům 
dodává jedinečný charakter a atmosféru. Do této betonové skořápky jsou vloženy lehké 
příčky, které oddělují jednotlivé místnosti zázemí. Důležitým prvkem je i velkoformátové 
zasklení jednotlivých otvorů, kde každý druhý je řešen jako vstup v podobě pivotových 
dveří. 

ZÁVĚR

Snahou návrhu bylo přinést jasné koncepční řešení, které bude optimálně reagovat na 
okolní situaci se specifickými požadavky. Dům i navržené parkování jsou umístěny a 
navrženy tak, aby nenarušovaly genia loci a zároveň aby přinesly do místa svoji vlastní 
přidanou urbanisticko-architektonickou hodnotu. Návrh do sebe originálním způsobem 
integruje některé principy barokní architektury jako je osovost a dynamika tvarů, které 
jsou svázány dohromady přísnou půdorysnou geometrií, která poskytuje plnohodnotný 
prostor pro požadovanou náplň.  


