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Návrh představuje řešení nového informačního centra pro areál Zelené hory a úpravu dopravního řešení 
tak, aby vyhovovalo turistickému ruchu v lokalitě.

Stavba infocentra byla navržena s ohledem na panorama Zelené hory a s úctou k stávajícím hodnotám. 
Hlavním cílem bylo vnést do lokality novou vrstvu architektury bez znehodnocení a ovlivnění dominanty 
kostela Sv. Jana Nepomuckého. Většina infocentra je proto umístěna pod zemí.

Ve tvarosloví nově navrženého objektu se odráží principy, převzaté ze Santiniho architektury. Základním 
prvkem je 5ti úhelník, který se v prostorovém řešení objeví přesně 5krát. Tím budova odkazuje na 5 kap-
liček v loubí kolem kostela. Tyto objekty jsou jako jediné viditelné i nad zemí. 

Hlavní prostor infocentra je navržen jako lapidárium, ve kterém si (jakoby mimochodem) může návštěvník 
koupit vstupenky nebo občerstvení. Součástí infocentra je také přednáškoví sál s promítáním. 
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Legenda místností

1 lapidárium/infocentrum  230m2

2 kavárna    50m2

3	 zázemí	pro	prodej	lístků,
	 suvenýrů	a	občerstvení			 25m2

4 sklad suvenýry      5m2

5	 přednáškový	sál	 	 95m2

6 sklad    24m2

7 technická místnost/sklad 30m2

8	 wc	ženy		 	 	 12m2

9	 wc	muži	 	 	 12m2

10	 wc	pro	tělesně	handicapované	 4,8m2

11 úklid    2m2

12	 kancelář	kastelánky	 	 10m2

13 denní místnost   15m2

14	 wc	zaměstnanci		 	 3m2

15 sklad odpad   8m2

čistá	podlahová	plocha	 	 	 525,5m2

hrubá	podlahová	plocha		 	 615m2

zastavěná	plocha	 	 	 334m2

objem	stavby	 	 	 	 2300m3
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vstup od města schdiště s výtahem světlík kavárny světlík přednáškového  
sálu

vstup od parkoviště 
autobusů

terasa kavárny

plechová krytina .................................15mm
pojitná hydroizolace ...........................5mm
osb desky...............................................10mm
tepelná izolace .................................100mm
osb desky ..............................................10mm
krokve (v obou směrech) ......115/230mm
izolace mezi krokvemi .....................115mm
podled ....................................................20mm
barevná omítka / stěrka .................10mm

plné cihly ...................................140mm
provětrávaná vrstva/latě .....50mm
tepelná izolace .......................100mm
želeobetonová stěna ......... 250mm
(pohledový beton nebo 
omítka ...........................................10mm)

599,0m.n.m.599,0m.n.m.

598,0m.n.m. 598,1m.n.m.
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594,1m.n.m.

590,6m.n.m.


