
ITC Zelená hora

Spodní část Zelené hory je lemována ovocnými 
sady, které k barokní krajině neodmyslitelně pa-
tří. Poskytují poutníkům občerstvení a zároveň 
plní funkci stínící a tlumící, kdy z pohledových os 
nabízejí možné přehlédnutí stávající zástavby do 
volné krajiny.

Štěrkový trávník je využit pro nová parkovací 
místa, která vizuálně nenarušují celkový dojem z 
krajinných pohledů.

Třetí největší plocha je tvořena znovu travo-by-
linnou směsí vyššího vzrůstu s vyšším podílem 
odolných travin, které dokážou zpevnit příkré 
svahy.

Maloformátová žulová kostka je využita na pro-
pojovací osu přístupná bezbariérově z důvodu 
vyšší únosnosti a odolnosti při pojíždění automo-
bily.

V zelené ploše, která těsně přiléhá ke kostelu je 
zvolen nízký travo-bylinný výsev, který svojí drob-
ností umocňuje pocit nadlického měřítka stavby. 
Nízký vzrůst vysévaných bylin vyžaduje intenziv-
nější péči a častější seč.

Mechanicky zpevněné kamenivo o frakci 0-32 
mm, je použito na hlavní osy a přidružené ces-
ty okružní. Materiál je propustný a příjemný pro 
chůzi, je využit i v hlavní ose vedoucí od nového 
informačního centra.

V oblasti druhého prstence vymezený dvěma 
okružními cestami je navržen luční výsev s ba-
revnou paletou rostlin, které představují život, 
a to nejen ve své vlastní podstatě růstu, ale i v 
návaznosti na vytvoření nových biotopů a spole-
čenstev.

Cesty z mechanicky zpevněného kameniva jsou 
v místech s výrazným sklonem doplněny o žulo-
vé pražce, které jsou jednotícím prvkem nového 
cestního systému. 

Z analýz území z historie, ale i ze současného stavu 
je čitelné velké množství probíhající sukcese. Inten-
zivně sečený trávník je z hlediska managementu, a 
přírodních podmínek se ukazuje pro danou oblast 
jako nevhodný. Málo pestrá společenstva, která ne-
podporují zpevňování svahů ani zadržování vody. V 
rámci návrhu přistupujeme k místu jako s charakte-
rem venkovským a přírodním. Dominantním princi-
pem celého návrhu je výsev různorodých travo-by-
linných směsí, které podporují rozmanitost a svou 
skladbou umožňují různorodé proměnlivosti v návaz-
nosti na okolní podmínky.

Geometricky upravené a dotvořené cestní systémy 
podtrhující důležitost samotného vrcholu, propojeny 
soustřednými cestami směřující ke středu. Silné osy 
přitahující pohledy, ale i kroky jak místních, tak ná-
vštěvníků. Hlavní vstupní osy jsou rozšířeny a jejich 
důležitosti posíleny. 

Zámek

Parkoviště 

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Křížek

Otevření pohledů do krajiny a 
na vodní plochu.

Otevření pohledů do krajiny.

Odstínění modernistické 
zástavby.

Nejvíce využívaná osa vedoucí od nově navr-
ženého infocentra ke kostelu je lemována stá-
vající alejí stromů. Stromy jsou pouze navrženy 
k přesazení dál od cesty, aby vynikl pohled 
zespodu na kostel a zároveň, aby se cesta 
uvolnila z pevného sevření hmoty aleje.

Naším cílem je pomoci dotvořit celkovou prezentaci 
památky, která je silně propojena s krajinou. Pro pod-
poření dominanty jsou důležité osové návaznosti, kte-
ré jsou pro baroko typické. Pracujeme s osou zámku, 
kostela a křížku na hřbitově, jako propojení hlavních 
duchovních a společenských míst.

V rámci celkové koncepce otevírající propojení a oso-
vé návaznosti, bychom doporučili celkovou obnovu 
a rekonstrukci kostela a promyšlení možného dalšího 
postupu se zaslepenou bránou, skrývající pohledy na 
vodu, krajinu a zámek na opačném břehu. Jako jed-
na z vhodných možností, která by dle nás mohla být 
brána v úvahu je neviditelné připomenutí brány za 
pomoci skleněného průhledu připomínající okno. 

Nízký trávník : Lolium perenne, Festuca 
rubra, poa pratensis

Květnatá louka: Arrhenatherum elatius, 
Bromus erectus, Festuca pratensis, Fes-
tuca rubra rubra, Poa pratensis, Agrimonia 
eupatoria, Achillea millefolium, Centaurea 
jacea, Sanquisorba minor…

Byliny pro zpevnění svahu: Festuca rubra 
rubra ‘Tagera’, Festuca rubra trichophylla 
‘Viktorka’, Festuca rupicola, Lolium pere-
nne, Pos pratensis, achillea millefolium, 
Anthyllis ‘Pamir’, Lotus corniculatus ‘Tábo-
rák’, Trifolium repens …

Ovocný sad : Malus, Prunus

Štěrkový trávník použitý v místě pro parko-
vání.

Kamenné trámy použité na schody k cestě 
ke kostelu.

Hlavní jednotící materiál většiny cest a 
prostranství.

Mechanicky zpevněné kamenivo použito 
v místech výplně mezi kamennými trámy a 
některé cesty.
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Přeměna Nového hřbitova na 
lesní hřbitov, vytvářející zajímavý 
pietní i rekreační prostor.

Možná obchozí trasa propojující 
tři hlavní body v krajině: kostel 
sv. Jana Nepomuckého, křížek a 
zámek.
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Probírka náletových dřevin pro 
otevření pohledu na vodu a její 
spojení s chodci a poutníky.

V severní části poutního kostela Sv. Jana Nepomuckého zahalujeme 
stávající areál hřbitova vrstvou nového lesa. Chceme aby návrh obnovy 
celého kopce měl jednotný názor a okolní struktury, které ho dnes 
narušují, zůstaly schované v přírodním prostředí. Zároveň tak využíváme 
i typologii, která zelené hoře po několik desetiletí dominovala.  

Jednou z důležitých částí návrhu se stává 
výsadba ovocné aleje, která má jižní svah 
odclonit od současné urbanistické zástavby 
z 90.let. Využili jsme přírodní složku, která 
je charakteristická pro barokní krajinu, tlumí 
výhledům na rodinnou výstavbu a přináší 
sezónní produkt, který si návštěvníci Zelené 
hory mohou odvézt sebou. 

Současnou alej, která vede návštěvníka k vrcholu 
Zelené hory, přesazujeme do větší vzdálenosti, 
která nabídne širší pohled na kostel a zároveň 
bude pracovat s osou domu v patě kopce. 
Samotná cesta se rozšíří na pět metrů. Cesta 
je tvořena z mechanicky zpevněného kameniva 
o frakci 0 - 32 a v místech strmého svahu je 
zpevněna kamennými pražci.

Invalidní stání (5x)

Nová budova infocentra

Parkování pro 
zaměstnance

Zastavení u studánky 

Prosekávaná cesta v 
trávě, místy zpevněná 
kamennými pražci.

Prosekávaná cesta v 
trávě, místy zpevněná 
kamennými pražci.

Parkování pro autobusy
velkoformátová žula 
(20x20x20)

Pohledová osa kostel sv. Jana Nepomuckého a nově navrho-vané infocentrum.

Pohledová osa nově navrho-

vané infocentrum s centrem 

města.

Sklad provozně hospodářský

Řešené území 

Nově vzniklé cesty pro pěší 

Nově navržené budovy 

Travo-bylinná směs s větším 
podílem kostřav a jílku

Luční směs

Bylinný trávník 

Žulová dlažba 

Zatravněná dlažba

Cesty MZK 
(mechanicky zpevněné kamenivo)

Lavičky

Venkovní osvětlení 

Jednou z nejvýznamnějších intervencí s kterým přichází tento návrh je 
zahalení současného hřbitova lesní výsadbou. Tato typologie navazuje 
částečně na jedno historické období, které poutní kostel schovalo 
pod koruny stromů. V našem návrhu Zelenou horu necháváme holou, 
rozšiřujeme cestu k hlavní bráně, vysazujeme sad i alej. Ale také 
přicházíme s návrhem lesního hřbitova, kde navrhujeme změnit strukturu 
současného hřbitova a propojit ho společně s poutním kostelem do jednoho 
funkčního celku, jakým vždy byli barokní komponované krajiny. Věříme, že 
napojení na hřbitov i směrem k městu může ze Zelené hory vytvořit nové 
poutní místo takové slávy jako jím bylo v 18. století. 

Severozápadní svah trpí v současné chvíli relativně 
viditelným sesuvem půdy a erozí, která byla 
pravděpodobně způsobena odstraněním lesního 
společenstva. Návrh pracuje s novou bylinnou 
výsadbou, která napomůže ke zpevnění svahu. 
Navyšuje biodiverzitu, na svahu se tedy uchytí velká 
škála druhů, která nebude monokulturní. V rámci 
jednoho výsevu se budou vytvářet odlišné biotopy.
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1NP TABULKA MÍSTNOSTÍ

1.01 Vstup - prodej lístků a suvenýrů 32,9 m2

1.02 zázemí pro prodej lístků a suvenýrů  8,2 m2

1.03 technická místnost 3,6 m2

1.04 úklidová místnost 2,4 m2

1.05 WC muži 13,4 m2

1.06 WC ženy 14,1 m2

1.07 WC invalida 3,9 m2

1.08 chodba 18,2 m2
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2NP TABULKA MÍSTNOSTÍ

2.01 kavárna 62 m2

2.02 bar 6,8 m2

2.03 zázemí zaměstnanci 5 m2

2.04 zázemí pro občerstvení,
        sklad odpadků 5 m2

2.05 kancelář kastelánky,
       denní místnost pro průvodce 25,3 m2

2.06 WC pro kancelář  3,2 m2

2.07 schodiště 12,8 m2
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INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ CENTRUM ZELENÁ HORA

Urbanistické řešení

Navržený objekt je přimknut k hlavní přístupové ose, západní cestě - významově nejsilnější 
lince. Umístění je zvoleno v největší možné vzdálenosti od kostela sv. Jana Nepomuckého. 
Hlavní vstup do objektu uzavírá průhled při cestě od zámku a zdůvodňuje tak zalomení 
přístupové cesty na horu. Situování domu na samý začátek schodiště k poutnímu místu 
zpřetrhává linearitu pohybu návštěvníka v co možná nejméně myslitelné míře tak, aby 
hodnota duchovního zážitku nebyla oslabena.

Formální pojetí

Vnější podoba domu vychází z nejběžnější možné představy o stavení. Je to jednoduchá 
forma blízká české krajině, kterou baroko ovládá. Hmota domu je lapidární útvar se sed-
lovou střechou bez přesahu. Dům je horizontálně členěn na část pevnou a část éterick-
ou. Pevná vychází ze svahu, je těžká, hmotná. Na ní je usazena část éterická, zrcadlící 
okolí, ta je provedena z reflexivních šestiúhelníků, které díky nedokonalostem v provedení 
budou celkový zrcadlený obraz lehce deformovat, ten se ve výsledku bude jevit nadreálně.

Hmota domu je viditelně prolomena jediným otvorem v podnoži, jde o hlavní vstup. Hmota 
části umístěné na podnoži je maximálně abstrahována, je bez otvorů, bez členění, jen 
zrcadlí nebe a Santiniho. Dům se ztrácí, chce být neviditelný, nekonkuruje.

Interiér 

Dominantní prostor objektu – kavárna s možností adaptace na přednáškovou místnost – 
je zaklenutý v gotizujících tvarech, které jsou pro Santiniho tvorbu příznačné. Orientace 
domu je podmíněna centru, které je vytyčeno kostelem sv. Jana Nepomuckého. Právě 
sem míří podélná osa stavby. Ústřední prostor je vizuálně propojen s kostelem skrze 
vysoko umístěné okno ve tvaru sférického santiniovského trojúhelníku.
Interiéry domu jsou ponechány betonové, jsou šalované do prkenného bednění, podlahy 
jsou z broušeného teraca, vše podtrhuje abstraktní formu stavby. 

Sklad
Sklad údržby je situován na jižní hranici území vedle trafostanice. Je myšlen jako provozní 
nezateplená budova se sedlovou střechou.

TABULKA BILANCÍ
 
čistá podlažní plocha   221 m2

hrubá podlažní plocha   285 m2

zastavěná plocha    143 m2

objem stavby    1258 m3

a, b - sochy putti c - socha naděje, d - socha víry, e -  socha čistoty

b d

a c
e
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1 - reflexní střešní panely
2 - tepelná izolace
3 - hydroizolace
4 - PUR izolace
5 - systémové zasklení
6 - železobeton
7 - foamglass
8 - tepelně izolační beton

POHLED SEVERNÍ

DETAIL - ŘEZ FASÁDOU 
M 1:10

POHLED JIŽNÍ

POHLED ZÁPADNÍ POHLED VÝCHODNÍ


