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01 vjezd osobních vozidel do řešeného území
02 vjezd nákladních vozidel do řešeného území
03 výjezd nákladních vozidel z řešeného území
04 vsakovací proláklina
05 exteriérová expozice rychle rostoucích dřevin

v šestiletém cyklu
06 prezentační a společenský pavilon
07 parkovací kapacity pavilonu
08 autobusová stání
09 možná extenze seřazovacího parkoviště
10 zastávka MHD
11 parkování hostů firmy
12 příp. vědecko-technologický park
13 administrativní budova s garážemi
14 parkovací plochy pro kola
15 vstupní/výstupní bod 2. fáze rozvoje
16 rozvojové plochy
17 výstupní bod 1. fáze extenze
18 hranice areálu továrny
19 hranice areálu továrny po extenzi
20 hranice pozemků fy. WANEMI a.s.
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Leština,
v budoucnu rychlostní silnice I/44

Zábřeh

Leštinská
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+5,800

301
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302303

300

prezentační pavilon

adminstrativa

jako solitér

a hromadné garáže

společenský sál

2. NP

expozice

1. NP

hrad Brníčko

lom Vitošov

výhledy

Prezentační pavilon firmy WANEMI a.s. 
má širší veřejnosti představovat synergii 
výroby energie a papírové lepenky. Záro-
veň bude využíván jako prostor pro konání 
společenských událostí, například výroč-
ního plesu či valné hromady.

Srdce pavilonu, expozice a variabilní 
společenský prostor, je „omotáno“ trasou 
stoupající kolem jednotlivých výhledů do 
krajiny - na zříceninu Brníčko, lom Vitošov 
a vstupní bránu továrny. Prostory mimo 
střed dění slouží doplňkovým funkcím.
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300 balkon 302 zázemí účinkujících
301 balkon/jeviště 303 WC, sprcha, předsíňka

100 vstupní hala 104 sklad 108 předsíňka ženy
101 informace-šatna 105 vzduchotechnika 109 WC ženy
102 stálá expozie papíru 106 výměníková stanice 110 WC ztp
103 bar 107 CHÚC A 111 předsíňka muži 1. NP, 1:200

2. NP, 1:200
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Podélný řez, 1:200

Ekologické stavení spočívá také v minimalizaci 
zastavěných ploch. V duchu této myšlenky je 
řešena celá vstupní zóna, tj. omezováním záboru 
zemědělské půdy. Zásadním krokem je sloučení 
funkce parkování a administrativy do jediného 
objektu, který bude navíc začleněn do areálu 
továrny.
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situace areálu, 1:2000

vstupní podlaží
garáže v 1.-3. NP, 1:500

kancelářské patro
4. a 5. NP, 1:500
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OPEN-SPACE KANCELÁŘE

kanceláře

jídelna, vstupní hala

garáže

Hlavní vstup do prezentačního pavilonu

Výhled na vápencový lom Vitošov

Pohled na kancelářskou budovu od příjezdu osobních vozidel

Vztah továrny a řešených objektů
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Kancelářský prostor, vlevo nahoře stínící membrána

Variabilní společenský prostor, zde s rozloženým hledištěm

S ohledem na velký objem vý- Ve zvýbajících plochách je 
stavby a zásah do krajiny pojímám zóna pojímána jako předpoklá-
zelenou zónu jako část s minimál- daná původní (nivní) louka, 
ními zásahy. Nenavrhuji proto tak- kterou je možno procházet či 
řka žádné terénní úpravy tak, aby projíždět na kole nebo kolečko-
zůstala původní rovinatost terénu vých bruslích (v zimě běžkách) 
zachována. Jediným místem, kde v několika směrech a okruzích. 
je provedena malá změna, je te- Jeden z nich vede například 
rénní proláklina sloužící ke zvět- kolem ukázkové miniplantáže 
šení objemu vsakované dešťové rychle rostoucích dřevin, jedné 
vody. z možných surovin pro výrobu.

Koncept řešení zelené zóny

Prosvětlený prostor parkovacích garáží se zeleným atriem

Velkoprostorové kanceláře, vlevo nahoře rolovací stínící membrána

řez administrativní budovou, 1:500
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