INFOCENTRUM
Soutěžní návrh informačního a turistického centra ve Žďáře nad Sázavou se nachází přímo pod kostelem sv. Jana
Nepomuckého na Zelené Hoře. Celý objekt je zahlouben do podzemí Zelené Hory tak, aby nenarušoval historicko urbanistickou hodnotu prostředí a výhledy z okolí. Střecha objektu je navržena jako zelená, tudíž estetika kopce si zachová svůj
krajinný ráz.
Návštěvníci se na Zelenou Horu vypraví, aby absolvovali pouť ke kostelu. Cílem návrhu je vytvořit pro ně alternativní trasu.
Nikoli pouze zastávku, ale součást poutě. Proto je informační a turistické centrum koncipováno jako cesta, která není přímá, ale
i tak vede k cíli.
Návštěvníkova pouť většinou začíná již na parkovišti u bývalého cisterciáckého kláštera, odkud pokračuje směrem k Zelené
Hoře. Na ose jeho cesty se nachází hlavní vstup do informačního a turistického centra, kterému předchází prostor s pobytovými
schody, kde se může rozhodnout, kterou cestou se vydá. U vstupu má možnost koupit si vstupenku, nebo využít dalšího zázemí
pro návštěvníky, jež se nachází v jedné části první hmoty objektu. Její druhá část poskytuje prostory zaměstnancům centra,
jejichž obytné místnosti jsou prosvětleny denním světlem skrze pásové prosklení na jediné fasádě objektu. Dále návštěvník
pokračuje postupně otvírající se gradující chodbou, která ho dovede do převýšeného kruhového prostoru. Ten svým vysokým
stropem a objemem navozuje monumentální sakrální atmosféru. Uprostřed místnosti je umístěno vyvýšené pódium, jež
poskytuje možnost pořádání přednášek či jiných aktivit.
Do prostoru je přiváděno denní světlo pomocí stropního kruhového světlíku po obvodu místnosti. Světlo dopadá na šroubovitou
rampu taktéž kopírující prostor, po které návštěvník pokračuje dál. Podél rampy jsou do výklenků ve zdi umístěny originály soch
z ambitu poutního kostela, takže je lapidárium integrováno do této polyfunkční místnosti. Sochy je možné prohlížet si jak z
podlahy místnosti, tak při vzestupu na rampě. Návštěvník má tedy možnost vnímat sochy v různých měřítkách, z různé
vzdálenosti a v různých úrovních, což mu poskytuje lepší prožitek. Cestou po rampě se postupně jeho vnímání prostoru
proměňuje. Nejprve cítí, že jako člověk je oproti zbytku velmi malý. Když však postupně stoupá vzhůru, všechno dění vidí s
nadhledem a má pocit, že má vše pod kontrolou. S tím je také spojeno jeho postupné přibližování k dennímu světlu, které po
době strávené pod zemí v něm může vyvolat naději a blízkost okolního světa. Z velkorysého prostoru návštěvník projde nižším
spojovacím můstkem, který ústí do exteriéru v bodě, kde se protínají průhledové osy vedlejších ulic a kostela. Proto je zde také
vyvýšené místo, jež slouží jako vyhlídka a člověk se může rozhlédnout po okolí. Začínají tu také zastavení venkovní křížové
cesty. Ta nabízí návštěvníkovi větší duchovní prožitek na jeho pouti a možnost zamyšlení. Jednotlivá zastavení jsou umístěna
ve stěně podél pozvolné rampy a za nimi se tyčí silueta kostela. Na druhé straně rampy je stěna snížena, čímž nabízí
návštěvníkovi výhled na okolní krajinu. Křížová cesta postupně pokračuje podél stávající dlážděné cesty, která vede k poutnímu
kostelu sv. Jana Nepomuckého. Poutník tak může nerušeně plynule pokračovat ke svému cíli.
Informační a turistické centrum se skládá celkem ze čtyř hmot - bloku obslužných místností, spojovací chodby, polyfunkčního
prostoru s lapidáriem a venkovní křížové cesty.
Materiálové řešení se odkazuje na nedaleká naleziště nerostů a také interiér objektu navozuje pocit jeskyně svými šikmými
stěnami nebo otvory, které znázorňují praskliny ve skále.
Pocit z chladného materiálu povrchů navodí návštěvníkovi spojení se sakrální architekturou kostela, ke kterému směřuje.
V okolí informačního a turistického centra je uvažováno se zklidněním silnice pomocí dlažby. V blízkém okolí je počítáno se
zálivem pro zásobování včetně invalidních stání a zastávku autobusu. Také vzniká parkoviště ve Vejmluvově ulici, jež má
kapacitu 22+2 stání pro osobní automobily. Parkoviště je obklopeno zelení, která tvoří zelenou bariéru pro okolní zástavbu.
Podél parkoviště je umístěn také záliv pro zastavení autobusů s návštěvníky. Nad parkovištěm se rozpíná stávající zatravněná
plocha, jako neoficiální hřiště pro děti a mláděž, jež bude pro tento účel zachována. Od parkoviště směrem k informačnímu a
turistickému centru se line cesta propojující tato dvě místa. Podél silnice pod Zelenou Horou vede chodník, který se napojuje na
již stávající chodníky pro příjemnější pohyb pěších.
V rámci návrhu zachováváme alej na úpatí Zelené Hory, podél stávajících schodů vedoucích ke kostelu a také dva vzrostlé
stromy. Nově vysazená zeleň se bude nacházet v okolí vstupního předprostoru, u trasy s křížovou cestou a kolem parkoviště ve
Vejmluvově ulici. Dále bude zeleň vysazena také u stávajícího objektu města naproti kopci, kde se nabízí i možnost posezení. U
stávajícího objektu je také uvažováno o fasádních úpravách.
Podél cest na kopci budou instalovány lavičky k odpočinku a informační tabule na rozcestí cest pro lepší orientaci.
Vytápění objektu je zajištěno pomocí plošného tepelného čerpadla země-voda. Vytápěn bude převážně blok obslužných
místností a dále regulovaně polyfunkční místnost dle potřeby. Dešťová voda bude přefiltrována a následně odvedena do
akumulační nádrže, odkud bude voda přečerpána a použita na splachování. Z nádrže bude zajištěn přepad do zasakovacího
bloku, odkud bude voda postupně zasakována do půdy.
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