
ITC Zelená hora – textové vyjádření návrhu

Anotace
Hle, cíl našeho putování! Na kopci se skví Santiniho mistrovské dílo.
Kráčíme po pěšině nahoru, když v tu nás nečekaně vtáhne Hora do svého nitra.
Průrvou putujeme dál, z vrchu nás hladí paprsky světla.
To je to místo, kde se dozvíme tajemství Hory.
Elementární prostor, tajuplná atmosféra, pohledy kamenných tváří.
Znalostí lačný návštěvník zde najde vše i něco více.
Osvícení ducha i těla, prožitek.

Architektonické, urbanistické a krajinářské řešení
Návštěvnické centrum jsme schovali do země a jeho přítomnost prozrazují jen lapidární hmoty stěn,
které  ze  země  vycházejí.  Byla  navržena  jednoduchá  forma,  ozvláštněná  inspirací  Santiniho
půdorysem. Stavba je navržena jako část putování, součást okružní cesty okolo Zelené hory. 

Provozní řešení
Dispoziční návrh je jednoduchý a pro návštěvníky čitelný. Stavbu tvoří průrva – chodba, na kterou se
váží  prostory  s  výstavou  originálních  soch  z  ambitu,  uprostřed  je  hlavní  prostor  s prodejem
vstupenek. Pravá část budovy slouží hlavně pro návštěvníky. Naleznou zde kavárnu a sál až pro 40
osob, který může mít různá využití. Dále je zde sociální zázemí. V levé části budovy je zázemí pro
zaměstnance  s denní  místností  a technické  zázemí  budovy.  Budova  je  bezbariérově  přístupná
jihovýchodním vstupem, který je blíže k navrženému parkování.

Materiálové řešení
Jednoduchost  návrhu  podtrhují  použité  materiály.  Stavba  je  navržena  z  železobetonu,  který  je
přiznán v interiéru. Důležitým prvkem je hra světla, které dopadá dovnitř světlíky a skrz perforovaný
cortenový plech.

Dopravní řešení
Parkování  je  koncepčně  řešeno  na  ploše  v  ulici  Vejmluvova.  Je  zde  navrženo  parkoviště  pro
návštěvníky a zaměstnance, tři zálivy pro zájezdové autobusy a autobusová zastávka městské linky s
novou zastávkou. Její ideové řešení je inspirováno Santiniho architekturou. Zastávku tvoří pět polí
vymezených lomenými oblouky z cortenového plechu.



Bilance

zastavěná plocha 505,0 m2

obestavěný prostor 1800 m3

hrubá podlažní plocha 457,5 m2

čistá podlažní plocha 382,6 m2

Tabulka místností

01 vstupní chodba 118,0 m2

zázemí pro návštěvníky

02 expozice 4,0 m2

03 expozice 4,0 m2

04 expozice 6,3 m2 

05 hlavní shromaždiště 26,0 m2

06 kavárna 18,5 m2

07 sál pro 40 osob 40,3 m2

08 prodej vstupenek 18,5 m2

09 sklad 3,3 m2

10 umývárna 1,8 m2

11 WC 1,2 m2

12 chodba 10,3 m2

13 WC invalidé 6,0 m2

14 úklid 2,9 m2

15 umývárna 16,9 m2

16 WC ženy 9,0 m2

17 WC muži 9,0 m2

celkem 178,0 m2

zázemí pro zaměstnance

18 chodba 10,3 m2

19 technická místnost a hospodářský sklad 23,3 m2

20 sklad 11,5 m2

21 sklad pro suvenýry 10,0 m2

22 denní místnost s kuchyňkou + kancelář 25,5 m2

23 umývárna pro zaměstnance 1,8 m2

24 WC pro zaměstnance 1,2 m2

25 šatna pro zaměstnance 1,8 m2

26 sprcha pro zaměstnance 1,2 m2



celkem 86,6 m2

celkem čistá podlažní plocha 382,6 m2


