








PŘÍRODA. Mezi krajinou a městem.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Obec: Olomouc

Katastrální území: Holice u Olomouce

Stavba se nachází na parcelách:  1557, část 1705/1, 1705/31, 1705/32, 1705/33, 1705/34, 1705/46, 
část 1705/47, 1717 a část 1718/1

Objekty (bourané):  Odstraněny budou všechny objekty zasahující do řešeného území. 

Vlastnictví pozemků a budov: Univerzita palackého v Olomouci

Zpřístupnění z ulice:  Šlechtitelů

Zájmové území:  cca 12 750m2 

VÝCHODISKA, STRATEGIE A KONCEPT

Objekt řeší vztah mezi stavbou-člověkem-přírodou. Návrh se zamýšlí nad vstupem do vědeckého 
areálu Univerzity Palackého v Olomouci – respektuje stávající samovolný rozvoj zástavby v areálu a 
nabízí naprosto nový  rozměr kompozičního řešení a architektury. Vytváří dominantu tím že dává 
místu specifickou atmosféru. Věda, setkávání, příroda a život. 

ŠIRŠÍ VZTAHY A URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

V areálu na okraji města Olomouce (metropole v  Olomouckém kraji) - části města Holice se nachází 
Přírodovědecká fakulta se zaměřením na biologii. Jedná se o rozvojovou část  Olomouce, která je 
zpřístupněna komunikační tepnou v podobě ulice Šlechtitelů. Z této ulice je pak areál zpřístupněn. 

Dostupnost z centra města městskou hromadnou dopravou je během deseti minut. Areál se tedy 
svým charakterem může nabídnout i pro širší veřejnost – právě pro ono rozhraní mezi přÍrodou 
(vztahem a prožitkem).  Stává se tak díky místu s neopakovatelnou atmosférou centrem části města 
Holice  a tím se tak propojuje s celým městem.  Nejedná o odtrženou zónu. 

Celý areál je provozně rozdělený  -  hlavní objekt tvoří: vstupní hala mezi knihovnou a školní 
budovou. Vše propojuje svým výrazem levitující disk. Neboli shromažďovací fórum pro studenty – 
místo setkávání a diskuze nad tématy se odkazuje do starověké architektury. Předprostor před 
budovami vytváří volný prostor s prvky přírody a ideovými symboly (voda, země, vzduch). Návrh 
dotváří a respektuje vytvořené urbanistické členění areálu a umožňuje rozvoj parkových prostor. 

Vjezd do areálu je pomocí dvou odbočení – jižně situovaný je určený pro technickou obsluhu areálu a
návštěvníky, kteří parkují v podzemních garážích pod objektem. Severněji položený vjezd umožňuje 
přístup do pěší zóny pro personál univerzity, případně VIP hosty a integrovaný záchranný systém. 
Tento vjezd je označený značením na silnici. 

Severní část pozemku pak zpřístupňuje nedalekou autobusovou zastávku – linka by v určitou denní 
dobu byla posílena pro plynulejší a pohodlnější dopravu z areálu směrem do centra. Tato část areálu 



zachovává charakter díky stávajícím vzácným dřevinám -> návrh pracuje s myšlenkou odpočinku pod 
korunami stromů, které zde rostou už více než 50 let.  Respekt k dřevinám a rostlinám je pro 
pochopení místa velmi důležitým prvkem. 

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ

Knihovna  –  vědění,  které  má  svou  pevnost  a  racionalitu  v  podobě  pravidelného  objektu  tvaru
krychle. Čistá hmota je vytvořena z jemného pohledového betonu jemně šedého odstínu.  Beton
symbolizuje  pevnost  myšlenky  v  literatuře.  Školní  budova  propojuje  vědění  s  hravostí a  jistou
formou pochybností – skleněny objekt je zakončen betonovým pohledem, který nadlehčuje základní
myšlenku  poznání.  A  významově  jsou  zde  umístěny  kanceláře  autorit  –  vedení  školy.  Propojení
přechází v silný výrazový  prvek disku, který funguje jako diskuzní prostor – inspirace vychází  ze
starověkého Řecka. Na druhé straně disku se pak nachází klidová zóna pro relaxaci po studiu a práci. 

Objekty jsou řešeny ve zlatém řezu, tak aby byla definován jejich význam, ale zároveň jejich přímou
spojitost. Zlatý řez je prvek, který se objevuje hlavně v přírodě a jedná se tak o spojení mezi přírodou
a městem – nalezení  průsečíku mezi  tím co vytvořila  příroda a tím co vytvořil  člověk.  Příroda a
město... 

Místo je dominantní svou atmosférou a silnou myšlenkou vědomostí, které jsou předávány dalším
generacím  –  to  znázorňuje  i  kontrast  mezi  čistou  povrchovou  úpravou  zpevněných  ploch  před
objekty, které pusobí racionálně a čistě a za diskem s fórem se příroda stává divoká a nespoutaná. 

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Objekty jsou zpřístupněny spojovacím prostorem v podobě proskleného vestibulu s recepcí. Odtud
se vchází do auly a školní budovy, která je v každém patře opatřena hygienickým zázemí. V prvních
třech  patrech  se  nachází  učebny  pro  výuku  a  ve  vrchních  patrech  poté  vedoucí  školy  nebo
doktoranti. Poslední patro pak obsahuje další kanceláře včetně zasedací místnosti pro různé jednání. 

Na střechu je zpřístupněna technika díky požárnímu žebříku vedoucí z posledního patra. 

Budova knihovny je opatřena prostory pro ochranku areálu,  bufet a hlavní vstup do knihovny. V
přízemí se nachází vedení knihovny a jiné technické nebo hygienické zázemí, které je nezbytné pro
komfort studujících čtenářů. V Dalších patrech se pak nacházejí studovny a regály s knížkami. 

Z vestibulu se vstupuje do disku (forum je zpřístupněno i z posledního schodu v aule) a prochází se
jím skrze do objektu s ubytováním pro studenty kde v druhém patře objektu se  nachází posilovna
pro  pobývající  osoby  v  areálu.  Ubytovna  obsahuje  veškeré  zázemí  nutné  pro  chod  ubytovny.
Kapacita ubytování je 20 osob . Vždy se jedná o pokoje pro 2 osoby. 

Objekty knihovny a školy jsou propojeny s podzemními garážemi (111 míst pro osobní automobily +
4 místa pro automobily s inval.) pod diskem. Bezpečnost je zajištěna i vertikálními komunikacemi v
podobě únikových schodišť a výtahů – ty jsou vybrány tak aby se napojovaly na provoz areálu dle
volby návštěvníka parkující v podzemní garáži. Východy jsou před parkem a ubytovnou. 



STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stavba  je  řešena  v  kombinaci  železobetonového  skeletového  systému s  předpjatými  výztuže  v
kombinaci  se  skleněnými  fasádami,  které  jsou  řešeny  jako  provětrávané.  Objekty  jsou  kvalitně
izolovány a svrchní část je řešena stěrkou napodobující vzhled betonu. 

Založení  sloupových systémů do základové zeminy je řešen kombinací  pilířů a základových pásů.
Volba materiálu podtrhuje myšlenku, ale také je volen kvůli kvalitním protipožárním vlastnostem. 

Jelikož objekty se snaží pracovat s maximálním ziskem obnovitelných zdrojů – umístění tepelných
čerpadel  vzduch-voda  nebo vzduch-vzduch  na  střechu  objektů.  Fotovoltaické  panely  jsou  taktéž
umístěny na střechy objektů, tak aby byly skryty před okem návštěvníka. 

Veškeré technické prostory obou budov jsou umístěny v podzemí s garážovými prostorami. 

BILANCE:

Celková plocha pozemku: 12 750m2

Zastavěná plocha staveb: 11 920m2

Hrubá plocha nadzemních a podzemních podlaží: 4058m2

Celková hrubá podlažní plocha: 6074m2

Obestavěný prostor nadzemních a podzemních podlaží: 31081m3

Celkový obestavěný prostor: 32000m3

Předpokládaná cena:  cca 260 928 000 Kč  |   8154Kč/m3

V Brně 4.5. 2017                                                                                                             Autor návrhu

                                                                                                                                           Denisa Promna


