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soutěže|
Fasáda roku 2015
– výsledky patnáctého ročníku soutěže
Vítězové letošního patnáctého ročníku soutěže
Fasáda převzali svá ocenění na slavnostním
večeru 28. května 2015 ve Fóru Karlín v Praze,
který se nesl v rockovém stylu, tedy pod názvem
Fasáda ro©ku.
Více na www.fasadaroku.cz

Budova Základní umělecké Školy Karla Malicha, Holice,
vítěz kategorie novostavba nebytového objektu.
Dalibor Borák, Helena Boráková, Dobrý dům; zhotovitel: BW – Stavitelství, s. r. o.
Vila, Průhonice, vítěz kategorie novostavba rodinného
domu. Jestico + Whiles

Pivovar Cvikov, vítěz kategorie rekonstrukce historického
objektu. Architekti Adikon; zhotovitel: FOUKAL s. r. o.
Rekonstrukce objektu bývalé kotelny v Železném
Brodě na uměleckou kovárnu, vítěz kategorie revitalizace, sanace, renovace. Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Bytový Dům, České Budějovice, ulice Fráni Šrámka,
vítěz kategorie novostavba bytového domu

Návrh domu zdarma pro osm vyvolených
2015 FOR ARCH CHARITY SHOW
Do 15. 9. 2015 se můžete registrovat do výběru
na návrh domu zdarma na webové adrese
www.forshow.cz a zajistit si možnost zapojit
se do projektu, který splní sen několika z vás
a navíc názorně ukáže, jak pracují architekti při
vzniku nových projektů. Zároveň zjistíte, proč
se svěřit do rukou odborníka a nemít obavu
z vysoké ceny. Nejdůležitější částí přihlášky,
která bude posuzována pětičlennou odbornou
porotou, bude zadání (katastrální mapa, fotografie a popis vize) a také výše částky, kterou
jste v případě úspěchu ochotni věnovat na
charitativní projekt „Škola pro Barmu“. Jedná
se o dobrovolnou částku, žádná hranice není
určena. Projekt proběhne pod záštitou pořa-

datele veletrhu ABF, architektonického a designérského studia de.fakto a dalších mediálních
i komerčních partnerů a sponzorů.

MY JSME BETON
transportbeton.cz
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Nenápadná událost.
VLADIMÍR CZUMALO
Spartánsky skromná přední strana obálky (Jiří
Příhoda) ponechala své obrazové sdělení na
Diogenově sudu. V souvislosti zdánlivě nečekané, ale zcela patřičné se vrací emblematická
graﬁcká zkratka z roku 1944, „programní znak
nového pojetí pokroku“, jíž končí obrazová část
knihy Ladislava Žáka Obytná krajina. Diogenův
sud tu představuje pól oproštění v řetězci stroj
– osvěta – příroda – oproštění („prací samočinných strojů k volnému času, ke kultuře hmotné
i duševní, k lidskému zdokonalení, ozdravění,
uklidnění, zvnitřnění a oproštění v osvobozené,
zachráněné, obnovené a nově vytvářené přírodě
renaturalizovaných krajin“1). Ladislav Žák je
ostatně podstatným aktérem procesů, jež kniha
sleduje, a motiv Diogenova sudu nás dovádí
přes Karla Teigeho až k Le Corbusierově moudrosti architektury.
Bydlení jako téma historiograﬁe architektury
setrvává v pozici Popelky v koutě zapomenuté
a zájem je přímo úměrný sociálnímu postavení
stavebníka, tedy míře reprezentace. Důvod se
dá pojmenovat tak přímočaře, že to raději
nechám udělat autoritu již 29. vydání učebnice
Wilfrieda Kocha Baustilkunde: „Domy pro chudé
se na formování slohu podílely jen nepatrně.
Vytvářely jej zpravidla domy zámožných lidí,
a jelikož bývaly postaveny z pevnějšího materiálu, zachovaly se také častěji než obydlí nižších
vrstev.“2 Pro dvacáté století už to neplatí beze
zbytku, jak se stavby pro individuální bydlení

stávají polem experimentu, ale pro domy pro
chudé se mnoho nemění, i když se stávají podstatným bodem programu hnutí nové architektury. Paradox tématu, které se dotýká samotné
podstaty architektury a zároveň leží na jejím
okraji. Logicky tak o něm dosud více psali sociologové, antropologové, etnografové, historikové. Nezbytnost interdisciplinárního přístupu
je zjevná stejně jako nároky, jež klade na autora.
Hubert Guzik se navíc soustředil na dosud minimálně poznaný segment, který je ještě stupňuje: „Nás zde budou zajímat především takové
případy, které pod jednou střechou, eventuálně
v jednom, stavebně jasně vymezeném a víceméně izolovaném komplexu, slučovaly obytné,
servisní a sociální funkce. Obytnou složku koldomu mohly tvořit klasické rodinné byty či domy,
ale také minimální buňka a garsoniéry. Ať byly
koldomy určené pro rodiny, nebo svobodné jednotlivce, jejich společným rysem bylo odsunutí
řady hospodářských a sociálních procesů mimo
byt, do sdílených prostor a centralizovaných
servisních provozů. Vedle společných jídelen či
prádelen se zde objevovaly různé klubové
a zájmové místnosti, rekreační a sportovní
zařízení, knihovny a čítárny, přednáškové sály
a v neposlední řadě také jesle či školky. Tato
zařízení byla obvykle vyhrazená přednostně
či výlučně pro obyvatele příslušného domu.
Koldomy přitom sloužily, na rozdíl od hotelů,
internátů či kasáren, obvykle k dlouhodobému

bydlení, předem nijak časově vymezenému.“3
Svůj tak přesně deﬁnovaný předmět studuje
autor v časovém rozpětí 1900 – 1989 jako univerzální projekt, „jako místo, které dokáže vštěpit svým obyvatelům nové vzory chování
a nabídnout jim nové sociální vazby“4. Téměř
stoletý záběr umožňuje sledovat, jak se proměňuje ideový podklad tohoto univerzálního projektu, jak si jej předávají odlišné až protikladné
koncepty přeměny společnosti. Vyžaduje to
samozřejmě překročit hranice architektonického
diskurzu a sledovat debatu o kolektivizaci bydlení v plné šíři.
Hubert Guzik už před časem přesvědčivě uvedl
do souvislostí nástup české moderní architektury a české ženské hnutí. To je také identiﬁkováno jako první cesta ke koldomu a vyzdvižena
hodnota vkladu masarykovského feminismu na
počátku procesu. Díky němu po celý další vývoj
u nás trvá nemarxistická idea centralizace
domácích prací, která brání radikálnímu kasárenskému kolektivismu sovětských experimentů.
„České feministické myšlení o kolektivních domech
se vyznačuje jistým idealismem, vírou v to, že
úcta k druhým a k jejich práci – včetně domácí
práce – je imanentní potřebou člověka a klíčovým zájmem státu. Domy s ústředními kuchyněmi měly ‚feudální‘ vztah panství a služby
a skutečnou nerovnováhu mezi manželi nahradit formalizovaným vztahem zaměstnavatele
a zaměstnance.“5
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Čtvrtý www.denni-svetlo.cz
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Zlin – Jiří Voženílek, Kolektivní dům ve Zlíně, 1947–1951
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Jako druhá cesta je představeno směřování
české architektonické avantgardy ke koldomu.
Autor tu mimo jiného věnuje pozornost náběhům k řešení krize patriarchální rodiny v širokém
prostoru, zahrnujícím i komunistický feminismus
a anarchokomunismus. Úsilí, které přípravě koldomů věnoval Karel Teige a jeho okruh, analyzuje na pozadí proměn postavení koldomů
v sovětské vnitřní politice. Upozorňuje i na sovětské diskuse, jež Karel Teige reﬂektoval, především na spor architektů kolem Mojseje Ginzburga a Michaila Ochitoviče na jedné a kolem
Leonida Sabsoviče na druhé straně, tedy mezi
tábory urbanistů a desurbanistů. Do nových
souvislostí je uvedeno i poválečné hnutí necessismu. Rozsah a hloubka provedené analýzy
dovolily autorovi odpovědět i na obtížnou
otázku: „Proč za první republiky nevznikly žádné
marxistické koldomy?“6
Na koldomy postavené se samozřejmě dostane
až v kapitole, sledující třetí cestu. Hubert Guzik
přesvědčivě ukazuje, že jejich „vznik je výsledkem sociálních dopadů války a modernizačního
procesu, který skrytě probíhal i v protektorátu“7, a důraz klade na roli průmyslového podniku jako stavebníka. Jeho kritické vyrovnání
s přežívající pověrou, která zlínský a litvínovský
koldům pokládá za sovětský import, přinášejí
kromě jiného dosud nerozpoznané souvislosti
s tradicí německé sociologie práce, s teoriemi
pěstovanými v DINTA (Deutsches Institut für
technische Arbeitsschulung), s podněty, které
vycházely z Amt für Schönheit der Arbeit či

s tendencí deproletarizace dělníků a koncepcí
pracovních vztahů, jež zrodily pojetí pracovního
kolektivu jako základní jednotky nového státu.
Pak ale romantický „příslib koldomů pomalu
vystřídala vulgarizovaná podoba vědeckého
funkcionalismu“8 a naše hotelové domy 50.
a 60. let naopak věrně následují sovětský příklad. I tato čtvrtá cesta, již vyznačuje stát jako
stavebník, je podrobně sledována v domácí
debatě i jejím sovětském pozadí. K analýzám
a dokladování se už v daném období nabízí více
realizací i projektů, z nichž pro výklad Honzíkovy
Domurbie autor účinně použil jeho vstup na
pole sci-ﬁ, román Stopa ve vesmíru9. Jeho posmrtné vydání v roce 1970 už spadá do časů,
kdy téma koldomu vyhasíná současně s kolektivismem. Zbývají už jen podniková rekreační střediska a ojedinělé stavby typu Línkova a Milunićova bohnického domova důchodců z let
1972–1982. Vývoj se uzavřel, aniž by to nutně
znamenalo smrt myšlenky, která koldům zrodila.
„Koncept kolektivního bydlení po sobě v Československu zanechal nejen pozoruhodné debaty,
ale také několik špičkových architektonických
realizací. Snad totéž dokáže i český co-housing.“10
České historiograﬁi architektury 20. století utěšeně přibývá titulů. Některé vstupují do života
trochu barnumsky, jiné tak činí až nenápadně.
Začal jsem obálkou s Diogenovým sudem,
protože se mi zdá Guzikovu knihu dosti přesně
charakterizovat: Při vší skromnosti a zdánlivé
samozřejmosti je to dílo mimořádné. Nejen tím,

o kolik posouvá naše poznání české architektury, ale také inspirací metodologickou.
GUZIK, Hubert. Čtyři cesty ke koldomu:
Kolektivní bydlení – utopie české architektury
1900 – 1989. Praha: Zlatý řez, 2014.
ISBN 978-80-903826-9-5.

Poznámky:

1 ŽÁK, Ladislav. Obytná krajina. Praha: S.V.U. Mánes – Svoboda,
1947, obrazová příloha, s. 136.
2 KOCH, Wilfried. Evropská architektura: Encyklopedie evropské
architektury od antiky po současnost. 3. vyd. Praha: Euromedia,
2013, s. 336.
3 GUZIK, Hubert. Čtyři cesty ke koldomu: Kolektivní bydlení –
utopie české architektury 1900 – 1989. Praha: Zlatý řez, 2014,
s. 7.
4 Tamtéž, s. 8.
5 Tamtéž, s. 33.
6 Tamtéž, s. 54.
7 Tamtéž, s. 103.
8 Tamtéž.
9 HONZÍK, Karel. Stopa ve vesmíru. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1970, 2. vyd. Praha: Melantrich, 1986. První verze
rukopisu byla dokončena v roce 1952.
10 GUZIK, Hubert. Čtyři cesty ke koldomu: Kolektivní bydlení –
utopie české architektury 1900 – 1989. Praha: Zlatý řez, 2014,
s. 139.

Bohumil Böhm – Jaroslav Škarda – Bohumil Jarolím,
Koldům v Českých Budějovicích, 1958–1964
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Richard Buckminster Fuller, O vzdělání
JIŘÍ TOUREK
„Ve světě vědecky podloženého navrhování
a inženýrství je nyní možné nevyvratitelně dokázat, že pokud lidstvo zapojí celkovou sumu
svých znalostí a vloží do společného fondu veškeré světové zdroje, budeme mít na palubě vesmírné lodi Země více než dostačující kapacitu,
abychom se mohli postarat o veškeré lidstvo po
všechny nadcházející generace, a to při mnohem vyšším životním standardu a vyšší míře
osobní svobody, než jaké kterákoli lidská společnost doposud zakusila, či o nichž dokonce jen
snila. Přitom všem vůbec nemusíme ohrožovat
ekologickou integritu naší planety.“
R. B. Fuller, s. 169

Relativně nedávno se objevivší nakladatelství Mox
Nox, které již přineslo na trh knihy Jane Jacobsové a Hermana Hertzbergera, vydalo nově též
překlad knihy textů Richarda Buckminstera Fullera (1895–1983). Předkládaná kniha nabízí devět
Fullerových textů, které se všechny původně objevily na jiných místech, při různých příležitostech.
Všechny je spojuje téma vzdělávání.
Některé texty vznikly jako předmluva ke knize
někoho jiného, jiné jako projev, většina jako
samostatné eseje otištěné časopisecky. Jejich
tématem je architektura spíše okrajově, většina
prostoru je věnována vzdělávání, jeho důležitosti
a nutnosti jeho proměny. Tím se však architektury také bytostně dotýká. Již v textech z šedesátých a sedmdesátých let předpověděl klíčovou
roli vzdělávání a kvaliﬁkace ve společnosti
posledních několika desetiletí. Jeho způsob myšlení, který se projevuje všemi texty, stojí za
pozornost. Fuller je ve svém myšlení dědicem
meziválečné avantgardy. Věří ve vědu a techniku
a v to, že mohou člověku na podstatné rovině
pomoci. To je něco, čemu jsme všichni již dlouho
odvykli, v oblasti architektury od konce modernismu, řekněme od počátku šedesátých let 20.
století. Číst dnes text, který techniku prosazuje
(např.: televize přinese pokrok ve vzdělávání lidí)
je osvěžující, ale nutí i k opatrnosti. Tak například Fuller kritizuje používání slov nahoru a dolů,
protože odkazují k mylné lidské představě, že
existuje nějaké nahoře a dole – ve vesmíru, tvrdí
oprávněně Fuller, žádné nahoře a dole neexistuje. Architektonické myšlení poučené fenomenologií, Norbergem-Schulzem počínaje a konče
Karstenem Harriesem či Daliborem Veselým, již
ví, že bez ohledu na nesměrovost vesmíru, kde
skutečně není žádné dole či nahoře, se tato
pojetí odvozují od vzpřímené lidské postavy. Člověk ukazuje nahoru, tj. nad svou hlavu, a to bez
ohledu na to, zda je země plochá, jak věřily
archaické kultury a jak to vyčítá Fuller běžným
lidem, nebo ať je kulatá. I na kulaté planetě mám
dole u svých nohou a nahoře nad hlavou. A člověk v Austrálii má dole také u svých nohou.
Nespornou výhodou Fullerova myšlení je ale
ostrost, s níž vidí a pojmenovává problémy,
a také eminentní zájem tyto problémy řešit.
Proto vyzývá k revoluci (opět avantgardní myšlenka), ovšem k revoluci navrhováním. Explicitně
se vymezuje vůči politickým a jiným krvavým

převratům. Jeho revoluce chce změnit svět
pomocí vědecky podloženého navrhování. Chce
vytvářet více za méně. Nový typ motoru spotřebuje méně, ale uveze stejně, bezdrátová
komunikace již nepotřebuje všechny kilometry
kabelů, jako komunikace „po drátě“. Převedeno
např. na architekturu, běžný dům váží mnoho
tun (beton, cihly) – Fullerův vynález, geodetická
kopule, váží zlomek dané hmotnosti a obsahuje
stejný nebo ještě větší vnitřní prostor a stojí tak
zlomek ceny a spotřebuje o řády méně materiálu. Jednoduchá, ale průrazná myšlenka. Tato
revoluce úsporou chce proměnit způsob, jakým
navrhujeme a stavíme architekturu, chce změnit
školy, vzdělávání, průmysl, dopravu, snad celý
svět. Nad čím se fakticky vůbec nepozastaví, je
otázka, zda není nutné také změnit sebe. Je
jistě užitečné vyrábět auta, která se stejným
výkonem mají nižší emise, emise se však dají snížit i tím, že se z aut přejde více na veřejnou
dopravu. Fuller se tak snaží změnit svět, ale již
ne tolik lidské chování a myšlení.
Jednoznačně pozitivním ohledem Buckminstera
Fullera je snaha myslet na celek, myslet globálně a zodpovědně. Oprávněně ho lze považovat za jednoho z průkopníků ekologických ohledů
v architektuře i v plánování obecně. Vše je to
přítomné již v oné revoluci navrhováním (vědecky
podložené navrhování). Když přemýšlí o světě,
je to pro něj vždy celý vesmír – nazývá ho věčně
se regenerující vesmír. Právě z této panteisticky
znějící myšlenky odvozuje svůj holistický a též
ekologii příznivý postoj: „Nemůžeme sami sebe
abstrahovat a zaujmout pozici mimo vesmír.
Jsme vždy ve vesmíru. Jelikož jsme integrální
funkcí vesmíru, cokoli co učiníme, ovlivní celý vesmír, vždy. Jsme komplementárními částmi vesmíru.“ (str. 190)
Opravdu pozitivně, ale zároveň hmatatelněji se
tento jeho přístup projevuje v důrazu na to, že
výhoda vědecky podloženého navrhování, růst
životní úrovně (o němž hovoří ve většině textů),
se má týkat celého lidstva. Prezentuje radikální
myšlenku, že 100 % bohatství planety by mělo
být dostupné 100 % lidí. Je skutečně osvěžující
slyšet takové mínění po letech vlády neoliberalistické ideologie. Je to jistě utopické (další Fullerův avantgardní ohled), nicméně alespoň jako
vize je to zcela správná myšlenka, kterou Fuller
opakovaně a nepokrytě předkládá.
Fullerovo nepoddajné a originální myšlení se
ukázkově projevilo v jeho mapě světa (jde o tzv.
Fullerovu projekci či též Dymaxion mapu světa).
Fuller si představil zeměkouli jako dvacetistěn
(ikosaedr) a na každý trojúhelník promítl příslušnou část zemského povrchu, poté celek rozložil do plochy. Vznikla zcela neobvyklá mapa,
která se neblíží ničemu, na co jsme zvyklí (především Mercatorova mapa světa ale i jiné druhy
projekcí). Mapa přináší mnohé výhody a též
určité nevýhody. Jeden z klíčových ohledů, který
sám Fuller vůbec nezmiňuje, je, že na rozdíl od
běžných map světa jeho mapa nezaujímá jednu
středovou (tj. „správnou“) pozici. Každý trojúhelníček zemského povrchu má projekci ze

svého středu a skládají se pak vedle sebe se
sousedními podle potřeby. Jde o reálnou multiplicitu. Starší projekce s Mercatorovou v čele
nahlíží svět jedním (božím) okem. Někdo je tak
ve středu: „Naše Evropa je uprostřed“ a „Japonsko je na okraji“; v jiné verzi je uprostřed Amerika, Rusko a celá Asie jsou pak „přepůlené“.
Sever je „přirozeně“ nahoře apod. To samozřejmě silně ovlivňuje lidské vnímání světa.
Tomuto metafyzickému důrazu na střed se Fullerova mapa dokázala vyhnout (byť z pohledu
laika za cenu „nepřirozenosti“). Není zde jeden
pohled ale mnoho pohledů. Tím, že na mapě
není žádné jedno správné nahoře a dole, ukazuje jinak vazby mezi kontinenty a mezi pevninou a oceánem. Fullerovo neobvyklé myšlení se
nedalo spoutat konvencemi a nahlíží problémy
nově a neotřele a právě pro tyto vlastnosti má
smysl knihu přečíst. Nechat se inspirovat nebojácným myslitelem.
S některými tezemi, jež jsou v knize uvedené,
nelze souhlasit. Ve svém úvodu tvrdí Fullerův
vnuk Jaime Snyder, že Fuller svým nápadem tzv.
obousměrné televize (která nebude jen jednostranně přijímat, nýbrž přijímatel si bude vybírat, co a kdy si pustí) fakticky předpověděl
internet. Fuller tento nápad prosazoval především kvůli vzdělání, pomocí televize by se totiž
vzdělávání mohlo dostat v podobě pořadů do
domácností všech lidí. Proti internetu jsou zde
dva podstatné rozdíly. Obsah internetu tvoří
jeho uživatelé (nejen jednotlivci, ale prostě ti,
kdo jsou „na internetu“) a jeho obsah není nikým
garantován. Nic takového Fullera ani nenapadlo,
jednotlivec měl mít možnost si u svého přijímače
zvolit z dokumentárních pořadů, které vytvořili
nejlepší odborníci v dané oblasti a ti za něj také
ručili. Obsah netvořil, kdo chtěl, ale profesionálové, kteří ho vytvářeli pro televizní společnost.
Fullerův nápad tak byl předchůdcem maximálně
teletextu.
Jeho názory na výuku pomocí dokumentárních
ﬁlmů obecně je těžko přijmout – již proto, že
všechny dokumenty rychle zastarávají, vývoj
většiny oborů nestojí, nýbrž letí, a Fuller sám se
velice kriticky vyjadřuje o každé zastaralosti ve
výuce. Představme si jen pět let starý pořad
o „nových Windows“ či o „telekomunikačních
technologiích“. Ukazuje se, že nejen TV, ale ani
jiné prostředky nenahradí přednášky ani jinou
kontaktní výuku.
Zdá se tak, že knihu Fullerových textů lze číst
především jako inspiraci k tomu, abychom
odvážně a nově přemýšleli o problémech, a to
s důrazem na celek a na službu lidem. Je to
výzva, abychom se nebáli a svobodně mysleli.
Důrazem na globální myšlení a ohledem na
úplně všechny je aktuální víc než kdy předtím.

Richard Buckminster Fuller, O vzdělání. MoxNox,
Dolní Kounice 2014
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Můj dům, naše ulice
Individuální bydlení
a jeho koordinovaná výstavba
KAROLINA VOJÁČKOVÁ
V poslední době se v odborné i laické veřejnosti
rozmnožila témata, která se věnují bydlení ve
vztahu k individualitě jeho uživatelů a zároveň
kolektivnímu budování městského prostředí. Historik architektury Hubert Guzik vydává publikaci
věnující se kolektivním domům na území českých
zemí mezi lety 1900-1989, v Pražském Kvalitáři
jsme měli možnost shlédnout kolektivní výstavu
„Baugruppe ist super!“, jež se věnovala tématu
výstavby jako společnému projektu drobných
stavebníků ve spolupráci s architektem, kde tato
participace přináší zajímavý pohled na bydlení
pojící individualizaci nároků s pocitem společenství a sdílení procesu výstavby. Ohledně aktuálního dění nelze přehlédnout publikaci Můj dům,
naše ulice, kterou vydal kolektiv autorů Michal
Kohout, František Štáfek, David Tichý a Filip Tittl
v nakladatelství Zlatý řez. Tato kniha se věnuje
koordinované výstavbě individuálního bydlení ve
vztahu k tvorbě životního prostředí v Čechách
i ve srovnání s dalšími zeměmi Evropy.
Individuální bytovou výstavbu v České republice
již nějakou řadu let představují především solitérní rodinné domy stojící osamoceně na svých
parcelách. Kritickou reﬂexi, která zasáhla i širší
veřejnost, asi nejvíce rozpoutal Pavel Hnilička
se svou knihou Sídelní kaše, která mapovala
vznik a problematiku suburbánní výstavby a její

skryté hrozby. Hnilička se však šířeji nezabýval
nastíněním jiných nebo doplňujících přístupů
k možnostem individuální výstavby. Kniha Můj
dům, naše ulice navazuje analyticky na současnou kritiku masové produkce rodinných domů,
zároveň však nastiňuje další kroky, které mohou
vést k nápravě situace. Vedle základního dělení
způsobů individuální zástavby se pouští i do
polemiky se stávající legislativou a okrajově
mapuje i společensko-demograﬁcké změny v českých domácnostech jako nedílnou součást obrazu
naší společnosti, která se zrcadlí v životním prostředí.
Publikace se v osmi kapitolách snaží dovést čtenáře od historického exkurzu do tradice individuální koordinované výstavby v českých zemích
přes analýzu současného stavu až k příkladům
vyspělých stavebních forem za hranicemi Česka,
které by mohly vhodně inspirovat širokou veřejnost, stavebníky nebo zastupitele obcí. Zároveň
se ale neomezuje na pouhé případy či vzory
vytržené z kontextu, ale vždy se jedná o promyšlenou úvahu, kde vztah obytné formy a veřejného městského prostředí je základní téma.
Díky svému charakteru spíše odborné příručky
je vše doplněno řadou názorných fotograﬁí
a propracovaných schémat, která mohou sloužit i jako jakýsi základní manuál pro uchopení
celé problematiky.
První kapitola s názvem „Individuální bydlení /
Koordinovaná výstavba – jen zdánlivý protimluv“ poskytuje historický exkurz do československé kolektivní výstavby, zároveň se věnuje
základní polemice ohledně zhodnocení míry

individualizace ve vztahu k typizaci výstavby.
Výhody ale i problémovost typu jsou zde nastíněny především ve vztahu k prostředí, které
ovlivňují. Text se opírá o základní vlastnosti bydlení, jako je orientace, identiﬁkace nebo udržitelnost, které pak ve výsledku zásadně ovlivňují
stabilitu a celkovou úspěšnost projektů.
Druhá kapitola nese název „Kde stavíme individuální bydlení“ a věnuje se především místům,
v nichž individuální zástavba převážně vzniká.
Zde se opět vracíme k tématu suburbií, jako
nehospodárnému urbanistickému modelu, pro
který budeme jen těžko hledat historický kontext. Trend pracovat ve městě, ale zároveň bydlet na vesnici, má řadu logických příčin, zároveň
však tento formát postrádá hlubší vztah k udržitelnosti prostředí a dalšímu možnému urbánnímu rozvoji těchto lokalit. V kapitole nechybí
ani kritické zhodnocení vynaložených nákladů
např. na budování infrastruktury nebo rozpadu
občanské společnosti kvůli rigidnosti hmotové
struktury výstavby.
„Nízkopodlažní bydlení individuálního charakteru“ je tematický předvoj kapitole „Typologie
a skladba“. Autoři zde nastínili hlavní atributy
nízkopodlažního individuálního bydlení ve stabilní urbánní struktuře. Zásadní není jen
samotná skladba jednotlivých obytných jednotek a vztah mezi nimi, ale zároveň počet pater
a jejich komunikace s terénem. Nejedná se však
pouze o diskuzi na téma rodinný vs. bytový
dům, ale také vlastnické versus nájemní bydlení.
Typ vlastnictví nebo nájemnictví je i výpovědí
o sociálně-ekonomickém stavu každé společnosti. Vztahy mezi jednotlivými jednotkami tak
odpovídají i vztahům ve společnosti a utváření
společenské hierarchie. Toto uspořádání pak
fyzicky reprezentuje další řádový systém v rámci
města jako celku, od sousedství po lokalitu,
čtvrť atd.
„Typologie“ a „skladba“ jsou pojmy, které nejen
předjímají obraz lokality nebo části města, ale
přímo ovlivňují hospodaření s prostorem a hustotu obyvatel. Téma se však neomezuje pouze na
možnosti artikulace rozhraní soukromého a veřejného, věnuje se i analýze zapojení fasád ve
vztahu k soukromí obyvatel. Je nutné si uvědomit, že volně stojící dům na pozemku, který
nepřiléhá k žádné další stavbě, působí sice velmi
individuálně, zároveň však velmi netakticky
obnažuje soukromí svých obyvatel na všech
stranách. Ostatní typy skladby individuálních
jednotek tak budou vždy vstřícnější k budování
soukromého intimního prostředí. Se stále velmi
silnou osobní automobilizací je v každé obytné
struktuře nutná i úvaha o dopravě v klidu.
V knize je dokumentována celá řada přístupů
k parkování v rámci osobní bytové jednotky nebo
sdíleného bydlení.
Pátá kapitola je katalog základních způsobů
zástavby individuálního bydlení. Pro každý typ
je zpracovaná nosná analýza ohledně hustoty
osídlení v takové struktuře, rozsah koeﬁcientu
podlažních ploch i vztah k velikosti pozemku.
Informace jsou doplněny o schematický řez
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i základní úvahu o uspořádání dispozic, které jsou
spíš jen základním vodítkem pro hrubý odhad.
Pro vhodnou představu je zde bohatá obrazová
dokumentace, převážně ze zahraničních realizací.
Vše je zakončeno graﬁcky přehledným srovnáním
všech typů, což tvoří z publikace opravdu praktickou příručku.
Legislativě věnující se šestá kapitola je především kritickým zhodnocením současného stavu
stavební předpisů, které přímo ovlivňují jak faktickou výstavbu, tak ﬂexibilnost úřadů hledat
jiná a nová řešení. Jako zde uvedené i konkrétní
problémy v legislativě spolu s nastíněnou cestou k nápravě. To se však děje převážně cestou
výjimek či alternativních řešení, tedy nikoli jako
běžná praxe. Je tedy nutno v problematice
vzdělávat i samotné orgány veřejné správy,
které by měly též usilovat o kvalitu prostředí.
Část knihy nazvaná „Sídla, domy a jejich proměna“ začíná společensko-demograﬁckou zprávou o změně struktury české domácnosti. Vedle
stále stárnoucí populace zde začíná narůstat
i počet nezávislých jedinců tzv. „singles“ a rozvedených párů. To pochopitelně vede i ke změně
životního stylu a ekonomických cyklů. Na
ﬁnanční náladu ve společnosti reaguje morální
životnost budovy a na tu pak i ta fyzická. Závěr
knihy se tak věnuje problému regulace. Je
doplněn o zajímavé příklady typových projektů
ze zahraničí, kde regulace a typovost jdou ruku
v ruce s individuálními požadavky zákazníků.
Možnosti modiﬁkace typu a hybridnost celé
struktury se tak ukazují jako zásadní nosná kritéria vedoucí k úspěchu.
Celá publikace je jednoznačně velmi přínosný
počin. Nejnosnější část je bezesporu katalog
jednotlivých typů zástavby. Díky orientačním
údajům ohledně hustoty a podlažnosti tak bude,
řečeno s lehkou nadsázkou, sloužit jako informační manuál pro všechny, kteří se koordinované výstavbě věnují. Především pak zastupitelé
měst, by si měli uvědomit nutnost sledovat hustotu obyvatel ve vztahu k charakteru lokality.
Celá kniha je bohužel informačně až přesycená
a lehce překombinovaná. Tento fakt se dá připsat nejen na vrub poctivosti autorů, kteří se
snažili provázaně obsáhnout celou problematiku, ale zároveň to svědčí o komplikovanosti
a komplexnosti sledovaného tématu. Jednotlivé
části jsou úzce propojené s dalším textem,
proto je vše nutné chápat provázaně. A tak celá
kniha, ač je rozdělena do kapitol, je spíš jeden
celek, který v danou chvíli zaostří na detaily
problému. Tato přehuštěnost se přenesla i do
graﬁckého uspořádání. Různé velikosti textu, ve
snaze vypíchnout nosné informace, spíše odvádí pozornost od obsahu textu. Tento fakt je
naštěstí vyvážen názornými schématy, která
jsou dobře čitelná a ve spolupráci s fotograﬁemi
dobře fungují. Autorům je nutné pogratulovat
k odvaze a doufám, že se dílo nestane jen součástí knihoven architektů, ale také běžným
pomocným materiálem stavebníků, starostů
a dalších kompetentních osob, které formují
naše prostředí.
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Jasan Burin architekt. Jistoty a pochyby
JIŘÍ TOUREK
Posun zájmu o monograﬁcké zpracování novější
architektury druhé poloviny dvacátého století
až po samý jeho konec se v poslední době projevil několika knihami o tvůrcích této nedávné
minulosti. Jednou z takovýchto knih je publikace
Jasan Burin architekt, Jistoty a pochyby z dílny
Zlatého řezu, která vyšla roku 2014. Autory knihy
jsou Petr Vorlík, Klára Brůhová a Marco Maio.
Kniha představuje tradičně utvářenou monograﬁi o „životě a díle“ tvůrce, na počátku sleduje životní dráhu, poté ukazuje výběr z díla –
tato část představuje nejrozsáhlejší a v pravdě
klíčovou část – a v závěru je komplexně pojatý
výčet celého díla.
Část věnovaná životu Jasana Burina (Miloval
jsem architekturu jako médium lidské existence,
od str. 15) je založena na rozhovoru, který s architektem Burinem vedli autoři knihy na jaře 2013.
Je pozoruhodné, že v monograﬁi architekta se
přenechá sekce „život“ dotyčnému „samotnému“,
tj. vypráví o svém životě. To je běžné v pamětech, ve vzpomínkových či pamětních knihách.
V monograﬁích se takového úkolu obvykle ujímá
nezávislý badatel, který má od tématu odstup,
nějakým způsobem ho z vnějšku reﬂektuje, podle
své metodologie poměřuje, z dostupných pramenů ověřuje. Jistě, rozhovor může také být
pramenem pro poznání a tvořit text v odborné
knize, pak musí ale nabýt jiné výsledné podoby.
Skutečnost, že zvolená podoba není pociťována
jako samozřejmá, dokládá i jedenáct poznámek
pod čarou, v nichž se odkazuje na odbornou
literaturu vztahující se vesměs k nějakému dílu
uvedenému v textu. Například když se v textu
zmiňuje vlastní dům Jiřího Krohy, poznámka pod
čarou upozorní na text o dané stavbě. To je
z pochopitelných důvodů velmi užitečné, problém to ale neřeší (poznámky se týkají skutečně
především budov).
Pro zájemce o architekturu to jistě nebude velký
problém, text je rozhodně čtivý a vrcholně poutavý, čtenář se doví mnoho zajímavého. Pro dějepisce architektury a pro vědecké zájemce obecně

to již bude představovat závažnější problém.
Nikoli snad samotná forma rozhovoru, orální
historie je uznávanou částí postupů soudobých
dějin. K rozhovoru však není zaznamenán žádný
údaj než jména autorů, kteří „formou rozhovoru
zaznamenali…“ a časové určení „na jaře 2013“.
Není zřejmé, zda šlo např. o vypravování, které
bylo jen doplňováno otázkami nebo šlo o vedený
strukturovaný rozhovor, ani zda výsledný text je
výběrem autorů, kteří ho sami jako své dílo
zpracovali. Není například zřejmé, kdo určil,
které oblasti života budou zahrnuty a které
nikoli (ne všechna období života jsou zpracována stejně detailně). To samo nemusí být problém, chtěl to tak ale pan Burin či autoři knihy?
Není vůbec jasné, koho lze považovat za autora
tohoto textu. Vědecká výpovědní hodnota je tak
poněkud snížena. Takovýto způsob zaznamenání životních osudů v knize, která má nárok být
monograﬁí o „životě a díle“ nějakého tvůrce, lze
považovat za nestandardní.
Z hlediska architektury a pro architekty je pochopitelně nejdůležitější prezentace díla. Uvádí ho
text (Od moderny k postmoderně, od str. 48),
v němž se čtenář přehledně dozví o stylovém
vývoji architekta, o vlivech, které lze u něho vysledovat atd. Pak již následuje dosti velkoryse,
logicky a přehledně uspořádaný katalog děl (celkem cca 110 stran) od nejranějších nerealizovaných projektů v Československu přes období
v Británii a především pak v USA, kde Jasan
Burin strávil největší část svého tvůrčího období,
až po nejpozdější díla po návratu do České republiky (opět nerealizovaná). I co se týká Burinova
stylu, lze z knihy vyčíst, že jde o zajímavou a proměnlivou tvorbu. Převládá moderní styl, v němž
byl vychován (meziválečná funkcionalistická architektura), ale v americkém období se objevuje
i mnoho jiných vlivů, například prvky miesovské
(Mathersovo muzeum světových kultur v Bloomingtonu) a opatrné náznaky postmoderny.
Poučná je podle recenzentova soudu skutečnost, že autor, který se chtěl vyhnout socialistickému realismu a centrálně řízenému stavitelství, se v průběhu profesního života v Americe
potýkal celou dobu s konzervativním vkusem
a požadavky většiny tamní společnosti, což
vedlo k tlaku na stavění v neo-klasických a neotradičních stylech. Autor sice, zdá se, tomuto

tlaku odolal, ten nicméně představoval stálý
stín, který doprovázel celou tamní tvorbu (a to
nejen jeho). Zůstává jen otázkou, jak by vypadala architektura v Evropě i v Česku, kdyby měli
běžní lidé větší vliv na to, co a především jak se
staví. Ukázkovou je vlna nevole a odpor, který
vzbudil Burin svým vlastním domem v konzervativní čtvrti ve městě Knoxville, kde jeho
moderně vyhlížející – jinak ale vlastně decentní
a rozhodně nikoli provokativní – dům stál.
Další zajímavý ohled, který bych zdůraznil a který
také prostupuje celým katalogem díla, se pojí
s pozicí architekta a architektury v současné
západní společnosti. Burin jako zaměstnanec
projekční ﬁrmy měl jen omezený vliv na konečnou podobu stavby (vytvořil iniciační projekt,
který zpracovali jiní), projekty se v různých
fázích měnily, přicházela nekončící řada kompromisů, stavby se často nerealizovaly nebo jen
částečně anebo dle jiných plánů, již hotové
budovy si majitelé často přestavovali, upravovali bez ohledu na prvotní projekt. Těch několik
budov, které, když byla příležitost, dovedl do
konce a jež provázely šťastné okolnosti, představují maximum možného v běžném životě architekta a i to je inspirativní a poučný ohled, který lze
z předkládaných projektů vyčíst. Pokud příležitost byla, jde o pozoruhodné stavby, které jednoznačně mluví o kvalitě projektanta. Z toho
všeho vyvstává zcela jiný obraz architektonické
praxe než příklady hvězdných architektů a jejich
ikonických staveb. Neobvyklá je podle mého
názoru skutečnost, že několik budov, které Burin
postavil či na nichž pracoval, již nestojí. Platí to
i pro jeho vlastní dům v Knoxville. Jak jiný je to
přístup proti českému, kde se má často stavba
zachovat již proto, že stojí mnoho let či dokonce
jen proto, že prostě byla již jednou postavena.
Před závěrem ještě krátká poznámka k vnější
podobě knihy. Velké množství charakteristických
kreseb, které doprovází celou knihu, jí dodává
osobitý charakter lehce v retro stylu (v tom nejlepším smyslu toho slova). Každý projekt je ilustrován nejméně jednou takovou kresbou, skicou
či kreslenou vizualizací. Charakteristický styl
obrazového materiálu ilustruje lépe než slova
dobu vzniku konkrétních projektů a staveb (od
konce padesátých let dvacátého do počátku
století dvacátého prvního). Obrazový doprovod
je vůbec velice pěkně a pečlivě zpracovaný,
přitom přehledný.
Pěkně udělaná, hezká knížka na křídovém papíře,
kterou je radost listovat i pročítat si – s výhradou k provedení životních osudů protagonisty
– určitě zaslouží pozornost. Je dobře, že nakladatelství Zlatý řez přistoupilo k vydání takovéto
monograﬁe a že se objevuje další kamínek
mozaiky mapující architekturu vážící se jak
k místním, tak mezinárodním okolnostem. Propojení místní situace s mezinárodní scénou na
konkrétním a poučném příkladě je určitě
potřebná a pozitivní věc.
EPCOT (Exprimentální prototyp společenství zítřka).
Urbanistická studie pro Walt Disney World, 1974–75
– nerealizováno. Barge, Waggoner, Sumner & Cannon;
The Walt Disney Company
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Louis Kahn
a potřeba nové monumentality
IRENA LEHKOŽIVOVÁ
Text Monumentalita je prvním důležitým rozsáhlejším
Kahnovým esejem, publikovaným v roce 1944 ve sborníku konference na Kolumbijské univerzitě v New Yorku,
kterou uspořádal původem německý architekt, historik
umění a kritik Paul Zucker.1 Tematika konference se
týkala problematiky „nové monumentality“, od přelomu
třicátých a čtyřicátých let živě diskutované v okruhu
mnoha předních architektů a teoretiků architektury,
jako byli Lewis Mumford, Philip Johnson, Jean Labatut
a mnoho dalších. Rozpravy o potřebě poválečné
rekonstrukce a nové reorganizace společenského
života a institucí byly charakterizovány požadavkem
přesměrování moderní architektury a navrhování od
„mezinárodního stylu“ funkcionalismu a jeho limitů 2
k moderní formě monumentality a symbolické reprezentace, dříve spíše zavrhované koncepci, nyní však
opět uvedené v život pod dojmem monumentální architektury totalitních režimů a potřeby velkých válečných
památníků. Do diskuse se zapojil také historik a teoretik architektury Sigfried Giedion, který roku 1943 sepsal
společně s architektem Josém Luisem Sertem a malířem Fernandem Légerem krátký manifest nazvaný
Devět bodů o monumentalitě.3 Následujícího roku pak
uveřejnil ve stejném sborníku jako Kahn článek Potřeba
nové monumentality.4 Giedion umístil monumentalitu
do historického vývoje moderní architektury a odmítl
akademickou eklektickou architekturu historismu jako
„pseudomonumentalitu“, nové prostředky vyjádření
měly být bez asociací a využívat nových materiálů způsobem, jenž by byl zároveň „ornamentální a kon-

strukční“,5 důraz byl kladen rovněž na spolupráci
architekta, urbanisty a výtvarníka. Celá diskuse, jež
se objevila jako téma také na jednání 6. kongresu
CIAM v anglickém městečku Bridgewater v roce 1947,
vyvrcholila následně symposiem Hledání nové monumentality, jehož příspěvky byly přetištěny v časopise
Architectural Review.6
Giedionovy myšlenky znal dobře také Kahn. Pro Kahna
– na rozdíl od Giediona – je monumentalita v architektuře spíše o obsahu než formě. Nelze ji vytvořit
záměrně, není produktem velikosti či vznešeného
a drahého materiálu, ale je to „duchovní kvalita“
tajemné povahy zprostředkovávající „věčnost“.7 Oproti
Giedionovým argumentům stavěl teze, že monumentalita je obsažena v konstrukci, tektonice,8 a že je potřeba
poučení z historie, neboť moderní architekturu lze
navrhovat bez odmítání minulosti. Tyto principy si
Kahn osvojil již za dob svého studia na Pensylvánské
univerzitě pod vedením Paula Creta, představitele ve
Spojených Státech silně zakořeněné architektury
beaux-arts a francouzské tradice konstrukčního racionalismu. V době sepsání textu měl za sebou Kahn –
většinou
ve spolupráci s Georgem Howem a Oscarem Stonorovem – zakázky spíše drobnějšího charakteru, především rodinných domů. Intenzivně se ale zabýval také
městským plánováním, zvláště pro město Filadelfie
a její části, a praktikami participace občanů na rozhodování.
Kahn ve svém konferenčním příspěvku vytyčil několik
okruhů, z nichž se velká část bude v jeho tvorbě
postupně dále rozvíjet, jako je již zmiňovaný obrat
k formám památek dob minulých – k římské kupoli,
klenbě a oblouku či ke konstrukčním principům gotické

architektury –, jež by neměly být přímo kopírovány,
ale reinterpretovány, obohaceny a modernizovány
aplikací nových technologií, materiálů a postupů.
Takovým příkladem je mu svařovaná a ohýbaná tubusovitá ocelová konstrukce, umožňující dosažení
enormních rozpon a svou elegancí a dojmem lehkosti
evokující gotické tvarosloví, stavěná do kontrastu se
standardním soudobým projektováním za pomocí klasických nýtovaných rámů apod. Tuto neogotickou
lomenou ocelovou konstrukci Kahn srovnává s přiloženou axonometrickou analytickou kresbou konstrukční
části katedrály v Beauvais od Augusta Choisyho
z knihy Histoire de l'architecture,9 která mu slouží
k odůvodnění vlastního argumentu o potřebě materiálů a znalostí naší doby, jež nám pomohou dosáhnout podobných prostor, jaké nalézáme ve velkých
historických monumentech.10 Důležitým aspektem
ale nadále zůstává udržení konstrukční dokonalosti
a kvality řemesla.
Kahn dále rovněž argumentoval, že moderní společnost selhala v poslání dát plné architektonické vyjádření takovým institucím, jako jsou školy, knihovny,
komunitní nebo kulturní centra, tedy institucím moderní
demokratické společnosti, které Kahn označoval jako
živé, obytné památníky. Problematika monumentální
občanské architektury tvoří důležitou část Kahnova
textu. Čtenáři předložil nejen popis zadání, návrhu
a řešení komunálního kulturního centra s divadlem
a muzeem, založeného na programu spolupráce občanů
a vládní organizace, ale také dvě doprovodné skici. Na
nich vidíme vzájemně se proplétající elegantní tubusovitou kostru sochařsky pojaté konstrukce, arkád vedoucích k samotnému centru s umístěnými obrazy a sochami,
plynulého prostoru bez zdí a výplní, se střechou z rastru
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průhledných kupolí. Návrh esteticky využívá právě
potenciál nových materiálů a technologie – konstrukčně
odvozených ze starších příkladů, ale reprezentujících
ducha a výsledky moderní doby –, které mohou společnost dále rozvíjet.11
Poznámky:

1 Paul Zucker (ed.), New Architecture and City Planning, Philosophical Library, New York 1944. Text a překlad vznikl v rámci
Fulbrightova stipendia na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.
Za konzultace při překladu děkujeme Pavlu Macharovi a Rostislavu Šváchovi.
2 Diskuse se z velké části točila kolem otázky, zda a jak moderní
přístup k navrhování vyhovuje projektům hlavních monumentálních staveb a komplexů, či zda bude funkcionalismus stačit –
nebo zda bude vůbec vhodný – na poválečnou obnovu. K diskusi
srov. např. Sarah Williams Goldhagen, Louis Kahn's Situated
Modernism, Yale University Press, New Haven 2001, s. 24–33.
3 Všichni tři autoři žili za války v USA, kde působili na zdejších
předních univerzitách. Text, přestože byl poprvé publikován až
v druhé polovině padesátých let, byl okruhu zasvěcenců znám
ihned po sepsání. Srov. José Luis Sert – Fernand Léger – Sigfried
Giedion, Nine Points on Monumentality, in: Joan Ockman –
Edward Eigen (eds.), Architecture Culture 1943–1968: A Documentary Anthology, Rizzoli, New York 1993, s. 29–30.
4 Sigfried Giedion, The Need for a New Monumentality, in: Zucker
(pozn. 1), s. 549–568. Srov. též úryvek z Giedionovy knihy
Architektur und Gemeinschaft z roku 1956 přetištěný pod názvem
Ztracený smysl pro monumentalitu, Výtvarné umění 8, 1958, č. 1,
s. 34–39.
5 Goldhagen (pozn. 2), s. 28.
6 A Search of a New Monumentality, Architectural Review 104,
č. 621, September 1948, s. 117–125. Symposia se zúčastnili
Lúcio Costa, Sigfried Giedion, Walter Gropius, Henry-Russell
Hitchcock, William Holford, Gregor Paulsson a Alfred Roth. Srov.
též Amanda Wasielewski, The Column of Figures: Data and
Monumentality, http://www.data-monumentality.net/ﬁgures,
vyhledáno 13. 5. 2015.

7 „Není to kvalita materiálu, ale kvalita účelu, smyslu a použití
materiálu – naše koncepce a dovednost – které dosáhnou monumentality.“ In: Robert McCarter, Louis I. Kahn, Phaidon, London –
New York 2005, s. 43. K problematice textu Monumentalita
Louise Kahna srov. též úvodní komentář Rostislava Šváchy, Louis
Kahn: Monumentalita, řád, návrh, forma, Stavba 6, 1999, č. 2,
s. 40.
8 K tématu tektoniky srov. zvláště Kenneth Frampton, Louis
Kahn: Modernization and the New Monumentality, 1944–1972,
in: týž, Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in
Nineteenth and Twentieth Century Architecture, ed. John Cava,
MIT Press, Cambridge, Mass. 1995, s. 209–246.
9 Auguste Choisy, Histoire de l'architecture, Gauthier-Villars,
Paris 1899.
10 Katedrála sv. Petra v severofrancouzském městě Beauvais,
jejíž nejstarší část byla vystavěna v průběhu 13. století, roku
1284 byla ale práce po zřícení zaklenutí chóru přerušena
a později byl tento úsek přestavěn. Jak dodává Kahn, rozpětí katedrály překračovalo kapacitu kamene, neboť svatyně si „žádala
oceli, kterou máme dnes.“
11 Goldhagen (pozn. 2), s. 33.

Monumentalita
LOUIS I. KAHN
Zlato je nádherný materiál.
Přináleží sochařům.
Monumentalitu v architektuře lze popsat jako
vlastnost neboli kvalitu, a to kvalitu duchovní,
jež je vlastní konstrukcím nesoucím atmosféru
věčnosti, již nelze zmnožit ani změnit. Je to kvalita, kterou cítíme v Parthenónu, uznávaném
architektonickém symbolu řecké civilizace.
Někteří namítají, že žijeme v nevyváženém stavu
relativity, který nelze vyjádřit jedinou intenzitou

účelu. Mám za to, že to je ten důvod, proč mnozí naši
spolubratři nevěří, že jsme z psychologického
hlediska stvořeni k tomu, abychom do budov,
které stavíme, vnášeli rysy monumentality.
Nicméně, dokázali jsme již vložit celistvý architektonický výraz takovým společenským monumentům, jakými je škola, komunitní nebo
kulturní centrum? Jaký stimul, jaké hnutí, jaký
společenský či politický jev ještě musíme zažít?
Jaká to musí být událost či ﬁlozoﬁcký koncept,
aby dala vzniknout vůli připomenout si její otisk
v naší společnosti? Jaký vliv by takové síly měly
na naši architekturu?
Věda a její poznatky daly architektům nové kombinace materiálů schopných vysoké odolnosti
vůči síle gravitace a větru.
Moderní experimentátoři a myslitelé zabývající
se malbou, sochařinou a architekturou svým
kolegům umělcům postupně vštípili odvahu,
duch a zápal pro jejich práci.
Monumentalita je záhadná. Nelze ji vytvořit záměrně. Na stvoření díla monumentálních vlastností není třeba nejdražšího materiálu ani nejpokročilejší technologie ze stejného důvodu,
jako nebylo na sepsání Magny Charty potřeba
nejvybranějšího inkoustu.
Nicméně, naše architektonické monumenty vykazují
úsilí po konstrukční dokonalosti, což do velké
míry přispívá k jejich působivosti, čistotě formy
a odpovídajícímu měřítku.
Povzbuzeni a vedeni věděním půjdeme daleko,
abychom stvořili formy odpovídající našim novým
metodám a materiálům. Je proto cílem tohoto
textu dotknout se letmo širších obzorů, jež archi-
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teorie
tektovi a projektantovi odhalila věda a řemeslo,
a načrtnout hrubé obrysy možných konstrukčních konceptů a projevů k nim vedoucích.
Žádný architekt nedokáže znovu vystavět katedrálu vytvořenou v jiné éře a vyjádřit stejně
touhy, usilování, lásku a nenávist těch, jejichž
dědictvím bývala. Proto nemohou obrazy monumentálních konstrukcí minulosti, jež máme před
sebou, žít opět se stejnou intenzitou a významem. Je vyloučeno, abychom je věrně zkopírovali. Přesto se neodvažujeme odhodit lekce,
kterým nás tyto budovy učí, protože je jim všem
vlastní velikost a závažnost, na niž se stavby
naší budoucnosti musí v tom či onom smyslu
spoléhat.
Projektanti řecké architektury se velmi vážně
zabývali tématem materiálů vystavených tlaku.
Každý kámen či součást konstrukce byly vytvořeny tak, aby se do sebe zaklesly s velkou přesností a aby tak bylo zabráněno tahu, jehož síle
kámen nemůže odolat.
Stejnou lásku k preciznosti a k hledání účelové
čistoty chovali k prvkům nosné konstrukce také
velcí stavitelé katedrál. Z údobí plných nezkušenosti a strachu, kdy vztyčili příliš masivní, zdobené stěny s plným jádrem, vyrostla odvážná
teorie visuté klenby, rozkládající boční tlak dolů
a ven, přičemž tyto síly byly svedeny do sloupu
nebo zdi doplněné typickými opěrnými pilíři,
které na sebe společně přebírají tuto kombinaci
sil. Opěrný systém umožnil stavět odlehčenější
zdi mezi jednotlivými místy zatížení a tyto zavěšené stěny byly logicky vyvinuty, aby bylo možno
použít velkých skleněných oken. Tento konstrukční princip, odvozený z dřívějších a méně
raﬁnovaných teorií, dal vzniknout nádherným
variacím ve snaze dosáhnout co nejvznosnějších
výšek a nejrozmáchlejších oblouků. Vše dohromady pak vytvářelo duchovně emocionální prostředí, jež dodnes nebylo překonáno.
Vliv starořímské klenby, kupole a oblouku se hluboko vryl do stránek historie architektury. Jejich
základní formy a konstrukční myšlenky jsou stále
znatelné od doby románské přes gotiku a renesanci až po dnešek. Objevovat se budou znovu
a znovu, ale tentokrát posíleny o naše nové
technologie a inženýrskou dovednost.
Projektanti druhé poloviny 19. století vyvinuli ze
základních principů instruktážní formule. Požadavky na obrovské množství a rychlost staveb
stvořila příručkové projektanty, kteří spoléhali
na jejich obsah a do větší či menší míry zapomínali na základní principy. Slýcháme nyní o kontinuitě konstrukcí, což sice není nové slovo,
nicméně v poslední době se stává nejdůležitějším slovem ve stavebnictví slibujícím právě odložit příručky do archivů.
Inženýrským úspěchem se stal nosník ve tvaru
písmene I, odvozující svůj tvar z rozboru tlaků
na něj působících. Je navržen tak, aby co největší část příčného řezu byla koncentrována
pokud možno co nejdále od těžiště. Tvar se přizpůsobil, aby ulehčil procesu válcování kovů,
a během testů se zjistilo, že dokonce zaoblení,
usnadňující válcování, pomáhá spojitě přenášet
tlaky z jedné sekce na druhou.
Aby se zamezilo případným nejednotnostem
ve složení použitého výrobního materiálu, byly

zavedeny kontrolní bezpečnostní faktory.
Mohutné konstrukční stroje a vybavení si vyžádaly standardizaci výrobních procesů.
Kombinace kontrolních faktorů bezpečnosti
(nebo také stupňů hlouposti, jak je nazval
jeden inženýr) spolu se standardizací zúžila
postupy v projektantství na příručková doporučení, a to mnohem větší míry, než výpočty
vyžadovaly, a ještě více omezila vlastní výraz
projektanta. Potlačila tím přitom vznik graciéznějších tvarů, které diagramy napětí indikovaly. Například obecné využití nosníku ve tvaru
I jako konzoly nemá žádný vztah k diagramu
napětí ukazujícího, že se požadovaná tloušťka
materiálu od nosného konce směrem ven může
výrazně snížit.
Spojované konstrukce obvykle spatřují každý
spoj jako kloub, což činí napojení na pilíře a další
části složitými a nepěknými.
K dosažení větší síly se současnou úsporou je
v konstrukčním řešení principu koncentrace části
příčného řezu mimo těžiště raﬁnovanějším projevem užití tvaru tubusu, protože čím větší je
moment setrvačnosti, tím větší je síla.
Pokud svineme určitou plochu příčného řezu do
tvaru tubusu o stejné ploše řezu (čímž zvětšíme
jeho průměr), výsledný nosník bude mít zásadně
větší nosnost než ten původní.
Tubusový prvek není novinkou, nicméně jeho širší
využití bylo zpomaleno technologickými omezeními při konstrukci spojů. Až do velmi nedávné
doby bylo svařování stavebním kodexem zapovězeno. V těch případech, kdy to bylo možné, byl
vyžadován zátěžový test pro každý spoj.
Při navrhování stavby se musíme zbavit současných koeﬁcientů a vyvinout nové výpočty
založené na efektu kontinuity v konstrukci. Konstrukční efektivita pevných spojů, ve kterých jsou
celková hodnota a moment odporu alespoň
rovny hodnotám podpůrných prvků, je dosažena
svařením takových spojů. Pilíř se stává součástí
nosníku a přebírá na sebe dodatečné úkoly,
které pro pilíř jinak nejsou běžně kalkulovány.
Projektant a architekt se pak musí vrátit zpět
k základním principům, musí si udržovat přehled
o současných pokrocích vědy a pídit se po nových
poznatcích, stále znovu přehodnocovat svůj
názor na chování konstrukcí a získávat nový
smysl pro formu odvozenou z celkového návrhu
spíše než pohodlně skládat dohromady vyhovující průmyslově vyráběné díly.
Spojování nosníků pomocí nýtovaných desek
a úhlové konstrukce je složité a postrádá ladnost. Svařování otevřelo dveře obrovským úspěchům čirého inženýrství, které umožňuje využít
forem o větší síle a efektivitě. Paleta konstrukčních tvarů je nekonečná dokonce i pro danou
problematiku a tak se estetický názor jednotlivce
může uspokojit svým vlastním, původním uspořádáním desek, úhlů a tubusů, jež všechny umí
stejně čelit výzvám gravitace a povětrnosti.
Žebroví, klenby, kupole a opěrné pilíře se opět
vrací, aby uzavřely prostor štědřeji, mnohem jednodušeji a v rukou našich současných stavebních mistrů i citově poutavěji. Od dob kamene se
jednotlivé části zmenšily a nelze je již spatřit prostým okem. Vědci dnes zkoumají a podrobují
testům molekulární stavbu kovu, a to skrze spek-

troskopii či záznam fotoelastického efektu. Jejich
objevy dále putují k architektům a projektantům
v podobě základního vzorce, což znamená, že se
mohou stát funkční součástí stavitelovy škály
nástrojů, použitelné bez předsudků a obav. To je
právě onen moderní přístup.
Gotická architektura spoléhající na v podstatě
jednoduché stavební principy odvozené ze zkušenosti a dostupného materiálu mohla dojít
pouze potud. Katedrála v Beauvais, jejíž stavitelé se snažili dosáhnout co největšího rozpětí
klenby a výšek, se zřítila. Tlakové namáhání
kamene lze měřit ve stovkách kilogramů.
Oproti tomu ale u oceli měříme namáhání nejen
v tlaku, ale i v tahu a ohybu na tisíce kilogramů.
Katedrála v Beauvais si žádala oceli, kterou
máme dnes. Potřebovala znalostí, kterých jsme
dosáhli až nyní.
Sklo by pak mohlo odhalit nebe a stát se částí
uzavřeného prostoru zarámovaného hrou odhaleného tubusovitého žebroví, desek a pilířů
z nerezové oceli přesně tvarované a spojené do
nepřerušeného toku linií vyjadřujících své zátěžové vzorce. Každá součást by byla svařena
s další tak, aby vytvořila souvislý konstrukční
celek, který si zaslouží být odkrytý, protože jeho
konstrukce, majíc vlastní estetickou hodnotu, se
nestaví na překážku zákonům krásy. Kov by nyní
dozrál do přátelského materiálu, svým vnitřním
složením chráněného před zrezivěním.
Tato generace se těší na to, až bude moci plnit
svou radostnou povinnost stavět pro široké
masy se všemi jejich bytovými a zdravotními
problémy. Je si vědoma toho, jak jsou naše
města zastaralá. Přijímá vzduchoplavbu jako
životní potřebu dneška.
V továrnách se ujala pásová výroba a migrující
obyvatelstvo vyžaduje přeměnu velkých oblastí
doposavad nedotčených zástavbou alespoň
dočasně pro účely bydlení a práce. Ve Willow
Run bylo navrženo a téměř i postaveno celoročně obývané město pro dělníky. Společnost
přijala základy sociální reformy. Válečná velkovýroba se možná stane měřítkem normy pro
standardní ekonomiku. Vznešené principy deklarované Atlantickou chartou jsou sice stále
nevyzkoušené, ale vážně přislíbené.
Je tedy nezbytné, aby ve dnech, na něž se
těšíme, byly katedrály, kulturní centra, paláce
legislativy, světový ostrov – sídlo kongresu
národů, paláce práce a průmyslu, tedy monumenty oslavující úspěchy a úsilí naší doby, vystavěny tak, aby připomínaly katedrálu v Chartres,
Křišťálový palác v Hyde Parku, palác Strozzi ve
Florencii nebo Tádž Mahal?
Úspěchy válečného inženýrství dosažené v práci
s betonem, ocelí a dřevem vykazují známky
dostatečné vyzrálosti, aby vedly mozky pověřené koncepcí staveb takto vysokých účelů.
Ohromná hlavní kostra konstrukce může prosadit své právo být vystavena na odiv. Již není
třeba ji dále skrývat zraku. Mramor a dřevo se
v její přítomnosti mohou cítit bez obav. Na jemnější formy dílčích částí jsou zavěšeny nebo jinak
umístěny nové výrobky určené pro stěny, vyrobené z průhledných, průsvitných či naopak
neprůhledných materiálů, ale plné úchvatných
textur a barev. Desky s malbami vyjadřují prou-

STAVBA
II 15

|12

L O U I S K. K A H N
dění v obrovském zastřešeném prostoru. Sochy
zdobí jeho interiéry.
Mimořádní reprezentanti stavitelského umu
vytyčili směr, kterým se architekt může vydat,
aby odhalil a srozumitelně vyložil složitost požadavků moderní doby. Přeformulovali význam zdi,
podpěry, nosníku, střechy a okna i jejich vzájemného vztahu v prostoru. Bylo nutno je revidovat, když si vzpomeneme na stavební změť,
do níž byly kopírováním jednotlivých stylů tyto
elementy vmučeny.
Snahy o nastolení všeobecného pojetí architektury pomohou tyto prvky rozvinout a zkultivovat
jejich význam. Zeď přepažující vnitřní prostor
není toutéž zdí, jež odděluje vnitřní prostředí od
vnějšího. Vyzdívání bude vždy funkční pro
opěrné zdi. Pro své dekorativní vlastnosti bude
možná stále využíváno na stavbu vnějších stěn,
ale bude doplněno vnitřními panely navrženými
tak, aby se lépe vyrovnaly s útoky živlů.
Konstrukční důmyslnost může v budoucnu
vnitřní podpěry zcela eliminovat, ale dokud
jsou nepostradatelné, je jejich místo při
navrhování prostoru jasně dáno a jejich nezávislost zajištěna.
Problémy s konstrukcí se soustředí okolo střechy. Trvalost a krása jejího povrchu je hlavním
problémem, kterému vědecký výzkum v tomto
ohledu čelí. Povrchová úprava kupolí, kleneb
a oblouků, jež jsou součástí vnějšího obrysu
stavby, se může stát nedílnou součástí konstrukčního řešení. V závislosti na požadavcích
na stavbu, na klimatu a cíleném efektu se nejlepší volbou pro kupole a klenby může stát
nerezavějící ocel, beton a stavební plasty nebo
sklo v lehkých výplních či naopak v tvrzených
odlitcích. Povrchu plochých střech by měla být
věnována stejně vážná úvaha, ať už je v plánu
tuto střechu využívat či nikoli.
Obyvatelé velkoměstských aglomerací a jejich
zastupitelé formulovali program kulturních
středisek podporovaných národním centrem
vzdělávání. Komise občanů spolupracovala
s architektem a týmem jeho konstruktérů.
Náklady nebyly tím hlavním. Neplatilo, že
včasné dokončení stavby je absolutně závazné.
Jeho rozvoj byl hlavním zájmem mnoha lidí.
Z výše popsaného můžeme vytušit vznešené
obrysy stavby. Mnohem vyšší budovy nás
v určité vzdálenosti od stavební parcely nenaplňují týmiž pocity vnímavosti. Náš pozemek je
výraznou vyvýšeninou v odlehlé krajině, rámovaný temnými lesy, deﬁnující interiér širokými
tahy v krajinné architektuře.
První reakce pozorovatelů na zemi se bude
týkat obrovských sochařských tvarů kostry
stavby. Tato páteř architektovy ústřední myšlenky úspěšně překonává síly, které ho během
procesu navrhování vyzvaly na souboj. Aby
vyřešil jemnější záležitosti celého organismu,
jeho tvůrce navrhl svá řešení a učinil patřičná
rozhodnutí na základě vlivu mnoha lidí a věcí,
jež ho obklopovaly.
Plán nezačíná ani nekončí prostorem, který
vymezil, ale z jemného formování přilehlých
ploch se natahuje za zvlněné kontury a vegetaci okolních pozemků a pokračuje až ke vzdáleným kopcům.

Tvarování bezprostředně blízkých ploch ukázní
jeho mysl k modelaci výraznějších geometrických plánů, rovin a objemů, aby tak uspokojil
svou touhu po terasách a bazénech, schodech
a přístupech. Krajinný architekt vyváží nebo
zdůrazní tyto plány opět geometrickými a volnými formami spletenými s krajkou listoví opadavého stromu.
Plány odhalují, že rozlehlá překlenutí zastřešují
menší sekce určené speciﬁckým účelům, oddělených od celku tabulemi skla, zateplenými
panely a mramorem. Tyto příčky jsou nezávislé
na konstrukci a vztahují se pouze ke vzorci
pohybu. Půdorys se zdá být plynulý. Velká
vstupní hala je součástí amﬁteátru, který se
zanořuje do jeviště. Světlo přichází shůry skrze
řadu zvlněných skleněných kupolí.
Přímo před námi, v určité vzdálenosti od vchodu,
je velká nástěnná malba zářivých barev. Jak se
k ní přibližujeme, tak se tvary, z větší vzdálenosti
jasně deﬁnované, zdají rozdělovat do vlastních
forem, každá s vlastní silou barevnosti, jasná
a nekultivovaná.
Na jednu stranu je tato komunita muzeem
sochařství, malby a užitého umění. Jsou zde
k vidění díla mladých mužů a žen navštěvujících
odborné a umělecké školy. Zde jsou přijímáni,
neboť jejich talent je posuzován lidmi, kteří byli
sami vzděláni v základních principech, jež při
využívání materiálu leží pod povrchem práce
s ním. Emocionální adaptace zůstávají na vystavovateli samém, aby tak byly zhodnoceny vzájemným kontaktem, porovnáním a zkušeností.
Sochařství má tendenci deﬁnovat tvar a konstrukci. Pokud tesáme do mramoru či kamene,
výsledek působí starobyle. Dnes patří mezi nejoblíbenějšími metody jak dosáhnout trvalosti
odlévání z moderních slitin a plastů. Pevné tvary
jsou propleteny s kovovými pláty a tubusy. Zpodobňovaná témata neznají hranic. S novými
materiály a nástroji, barevnými odstíny (chemickým barvením, kolorováním) a také s výsledky
velkovýroby zcela k dispozici umělci ožívá jeho
dílo myšlenkami. Kovové spreje a pistole pro
nanášení textur se po drobných úpravách staly
rovněž nástroji sochaře, malíře či řemeslníka.
Jeden z mladých umělců odlil do velkých průhledných nepravidelných krychlí jiné objekty jasných barev. Skrz transparentní plast lze spatřit
kouli, různě nakloněné roviny či měděný drát
tvarovaný do volných linií.
Z těchto experimentů s tvary se architekt nakonec naučí volit pro své stavby odpovídající dekorace. Doposavad je opomíjel. Jeho úsudek ho
vede k formám stojícím volně v prostoru.
Někteří mladší umělci jsou ovlivněni prací staršího tvůrce, který vyvinul teorii měřítka ve
vztahu k prostoru. Argumentoval, že jak se rozměr struktury zvyšuje, u menších děl se monolitický charakter neuplatňuje. Vybral si pro velké
práce malou konzistentní část nebo modul určitého tvaru, krychli, hranol nebo kouli, pomocí
nichž budoval blok za blokem celkový tvar,
s jemnými úpravami pro vyniknutí efektu světla
a stínu. Jeho práce, pozorovaná z velké dálky, si
zachovává texturně živou, pulzující kvalitu,
vytvořenou onou spoustou bloků a tím, jak na
ně působí sluneční svit.

Než se nám podaří zažít nový duch doby, jenž
zcela jistě obestře dny, co mají přijít, musíme se
připravit na inteligentní využití znalostí ze všemožných zdrojů. Nostalgické toužení po postupech minulosti najde jen několik málo úspěšných
podporovatelů.
Ocel, lehké kovy, beton, sklo, lamináty, azbest,
guma a plasty se stanou předními stavebními
materiály dneška. Nýtování bude nahrazováno
svářováním, práce s vyztužovaným betonem už
nebude v plenkách, ale objeví se v podobě předpjatého železobetonu, přičemž vibrování a kontrola kvality směsi přispěje k jeho maximálnímu
zdokonalení. Lamináty rychle vystřídají dřevo
a přitom jsou oku stejně příjemné, a plasty
budou mít tak rozsáhlé možnosti použití, že
celým množstvím časopisů a další periodik,
věnovaných pouze jejich rozsáhlým výčtům, lidé
budou listovat se zájmem a nadějí. Budou zkoumány zatím nevyzkoušené vlastnosti těchto
materiálů, přičemž zastaralé vzorce budou
zavrhovány. Nové slitiny z oceli, nerozbitného
a výborně izolujícího skla a umělých hmot
nespočtu druhů, spolu s již zmiňovanými materiály, vytvoří pro projektanta novou paletu možností.
Je prozatím otázkou, do jaké míry bude rozvoj
stavitelství brzděn vlastnickými právy, dogmaty,
pamětí stylů, předchozími, neověřenými stavebními materiály, nahodilými standardy, zastaralými zákony a omezeními, neškolenými dělníky
a umělci bez zručnosti či talentu. Nicméně
objevy vědy a jejich aplikace udělaly v posledních letech obrovský skok kupředu ve vývoji
materiálů potřebných ve válce, což prokazuje
narušení regulací pokroku platných za normálních okolností a zvyšuje naši naději až k optimismu.
Standardizace, prefabrikace, řízené pokusy
a testy ani specializace nejsou strašáky, kterým
by se citlivá vnímavost umělce měla vyhýbat.
Jsou to pouhé moderní nástroje, kterými se lze
dostat k obrovským možnostem materiálů pro
bydlení. Chemie, fyzika, inženýrství, výroba
a montáž, to vše se stává nezbytnými znalostmi umělce, které musí ovládnout, aby se
zbavil strachu je používat, rozšířil svůj tvořivý
instinkt a získal novou odvahu, a které jej takto
povedou k dobrodružství prozkoumávání zatím
nepoznaného. Jeho práce se pak stane součástí
jeho doby, umožní mu potěšit své souputníky
a sloužit jim.
Nechci naznačovat, že monumentality může
být dosaženo vědecky nebo že dílo architekta
dosahuje vrcholu své služby lidstvu tím, že
vede svého osobitého génia směrem k monumentalitě. Pouze hájím architekta – a to proto,
že jej obdivuji –, který disponuje vůlí růst spolu
se všemi aspekty našeho pokroku. Díky tomu
předhání takový člověk své spolupracovníky
o celé míle.

/Louis I. Kahn, Monumentalita. In: Paul Zucker
(ed.), New Architecture and City Planning, Philosophical Library, New York 1944, s. 577–588.
Překlad Tereza Kučerová, Irena Lehkoživová/

STAVBA
II 15

|13

architektura| D O M Y P Ř Í R O D Y

Tichá senzace/ Domy přírody
v Litovelském Pomoraví
MARTINA MERTOVÁ
Ochránci přírody, podobně jako třeba památkáři, se dle zaběhnutých schémat veřejné debaty
považují spíše za nepřátele současné architektury anebo za ty, co nerozumí současnému
umění a nechápou ho. Něco na tom bude, protože to sedí i naopak: jsem historička umění
a většinou trpím nad grafickou úpravou publikací, jež prochází rukama mého muže, biologa
a ekologa. Najdou se však naštěstí výjimky, kdy
si tyto dva světy porozumí, kdy si umějí vyjít
vstříc. Patří mezi ně i Sluňákov.
Už jeho název v sobě nese cosi z naivity a nadšení raných 90. let minulého století, i když bych
neměla pominout fakt, že nevznikl jako varianta slova „sluníčkový“, ale od křemencových
kamenů sluňáků. Začalo si tak říkat centrum
ekologických aktivit města Olomouce a zcela
zásadní postavou v tehdy započaté historii se
stal ekolog Michal Bartoš. Od počátků až do
dneška je hybatelem všeho sluňákovského dění.
Mimoto již po léta organizuje festival Ekologické
dny Olomouc, kde se tradičně schází „k společné poradě“ kroužek ekoskeptiků, jak si dovoluji nazvat členy katedry filosofie a dějin přírodních věd UK v Praze a jim blízké myslitele.
Odtud určitě pramení Bartošovo sympatické
pochybování nad enviromentalistikou manipulací s přírodou a relativizace smyslu vlastního
úsilí.1 Neváhá dělit se o své pochybnosti
s publikem, které pro ně má uši, anebo má oči

pro čtení jeho poeticky formulovaných textů.
Zároveň je – což je s jeho vstupní výbavou
zvlášť obdivuhodné – schopný přenést se přes
bahno byrokracie a své představy vyrůstající
mnohdy ze silně intelektuálních základů převést do reality.
Sluňákov na sebe mimo region prvně upozornil
v roce 2007, kdy hlavní cenu Grand Prix obce
architektů získala novostavba jeho výukového
centra v Horce nad Moravou, na samé hranici
chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.
Z podmáčených luk, v blízkosti rybníka a tůní,
které olomoučtí ekologové „vybudovali“ na místě
monokulturního pole, vyrostl nízkoenergetický
dům jako další z názorných kroků ekologické
výchovy. Z vyzvané soutěže na začátku vyšel
jako vítěz architektonický ateliér Projektil. Jeho
členové, Petr Lešek, Roman Brychta, Adam
Halíř a Ondřej Hofmeister, pak postavili dům,
který nechal „krajinu přelít přes sebe.“2 Ekologové a architekti našli společnou řeč a obě
strany vycítily, že by nebylo na škodu, v této
rozpravě pokračovat.
Sluňákov, jmenovitě Michal Bartoš, oslovil Projektil pro rozpracování další myšlenky rozvoje
areálu. Představa „parku“ se sedmi branami
k tajemství lužního lesa Pomoraví se postupně
proměnila v obraz komponované krajiny, doplněné o umělecká díla neobvykle velkorysého
měřítka. Současně se opět oslabilo pravidlo
o neochotě ochranářů akceptovat aktuální architektonickou a uměleckou tvorbu. Projekt vzala
pod svá křídla a ﬁnančně zaštítila odborná složka státní ochrany přírody (AOPK ČR) a zahrnula

je do budované sítě osvětových informačních
středisek, takzvaných Domů přírody.
Zázemí horeckému středisku poskytla stávající
budova Sluňákova. Jeho náplní, inovovanou
však v intencích sluňákovského uvažování, se
stává intenzivní prožitek přírody. Návštěvník
jej realizuje na vlastní kůži, veden mlatovou
stezkou mezi objekty a zastaveními, které
nenabízejí jednoznačný návod k použití. Nikde
školometské cedulky, nikde snaha po systematickém uchopení fungování přírody, jak je
známe z klasických učebnic. V době boomu
Technických světů, multimediálních expozic
a jiných senzací se tady zjevuje zděný koráb
s překvapivě intimními detaily, po louce kráčí
novodobý pohanský chrámek, temnota sluneční hory drásá zorničky a její vrchol láká
k tiché, bezpečné vyhlídce.
Hodnotit novostavby tohoto druhu na stránkách architektonického časopisu není úplně na
místě. Jsou jedinečné jako kreativita každého
z umělců, kterým byla dána důvěra. František
Skála a Miloš Šejn dostali příležitost uskutečnit ve velkém svoje dlouho zrající vize. Miloslav
Fekar, jehož práce asi nejvíc korespondují
s estetikou Projektilu, také nejčitelněji tematizuje Bartošovo libreto, jeho iracionální, místy
až mystické pojetí přírodních zákonitostí.
Poněkud ve stínu těchto prací stojí kamenná
spirála s ohništěm Marcela Hubáčka.
Co však na stránky architektonického časopisu
patří, je důraz na význam areálu jako celku.
Komponovaná krajina, která se otevřeně hlásí
ke svému předobrazu, nedalekému lichten-
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Silent Stunt. Houses of Nature
in Litovelské Pomoraví
MARTINA MERTOVÁ
According to well-established patterns of the
public sphere, environmentalists similarly to
conservationists are rather considered as enemies of modern architecture or as those who
do not understand contemporary art and do
not recognize it. Fortunately, there are exceptions when the two worlds understand each
other, when they can comply with one another.
Sluňákov is a project among them.
Already its name carries something of the
naivety and enthusiasm of the early 1990s. The
Olomouc Centre for ecological activities has
begun to call itself Sluňákov, the name of which
evokes something sunny in Czech language,
however, it has nothing to do with sunshine but
with quartzite stone called “sluňák”. From the
beginning until today, Michal Bartoš has been a
crucial ﬁgure and he is a prime mover of all the
events in the centre, including the Olomouc
Ecology Days Festival. Bartoš doubts over the
environmental handling of the nature and disputes the sense of his own eﬀorts, the approach
of which arises from the “common meetings” of
the circle of professionals around the festival.
He does not hesitate to share his doubts with
the public, if it is willing to listen to them and to
read his poetic texts.1 At the same time, he is
able to get over the morass of bureaucracy and
to translate his ideas which often grow from
strongly intellectual basis into reality.

The Sluňákov first drew attention outside the
region in 2007, when the new building of its
learning centre won the National Grand Prix
for architecture. The centre is situated in the
village Horka nad Moravou on the border of
the Protected Landscape Area Litovelské
Pomoraví. The low energy building grew from
the wet meadows, near the pond and pools
that the environmentalists from Olomouc
“built” on the place of a monoculture field as
an illustrative step of environmental education. The architectural studio Projektil won the
invited competition with a project of the house
that allowed “the landscape to overflow
across itself”.2 The environmentalists and the
architects have found common ground and
both sensed that it would not hurt to continue
in this debate.
Sluňákov, namely Michal Bartoš asked the Projektil for further elaboration of the idea of the
area development. The idea of "a park" with
seven gates to the secrets of the floodplain
forest Pomoraví was gradually transformed
into the image of a composed landscape complemented by artworks on an unusually generous scale. This again weakened the rule
according to which the environmentalists are
not willing to accept the current architectural
and art creations. The Nature Conservation
Agency of the Czech Republic has taken the
project under its wing, shielded it financially,
and included it in the rising network of educational information centres, the so called
Houses of Nature.

The Sluňákov existing building provides the
background for the Centre in Horka. It is
focused on intensive ﬁrst-hand experience of
nature. The solid path leads the visitor between
the objects and stops without oﬀering clear
instructions for use. One does not meet the
pedantic banners full of systematic eﬀorts to
grasp the functioning of nature as we know it
from traditional textbooks. Now, at a time
when World of Technology Centres, multimedia
exhibitions and other stunts are so popular,
here, the big brick ship with surprisingly intimate details reveals itself to visitors, the little
modern pagan temple as if walking through the
meadow, the darkness inside the sun mountain
irritates pupils and its peak attracts people to
climb up and enjoy a quiet and safe prospect.
Reviewing this kind of new buildings in the
architectural magazine is not fully fair. They
are unique, as the creativity of the artists,
who have been given the trust. František
Skála and Miloš Šejn got the opportunity to
realize their long maturing visions. Miloslav
Fekar, whose works perhaps best correspond
to the Projektil’s aesthetics, thematises most
legibly Bartoš’s programme, his irrational,
sometimes almost mystical conception of natural laws. The stone spiral with the fire by
Marcel Hubáček stands somewhat in the
shadow of these works.
But what surely belongs on the pages of the
architectural magazine, is the emphasis on the
importance of the area as a whole. The artificial landscape, which openly acknowledges its
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štejnskému areálu Nových Zámků, nemá v současné krajinářské tvorbě valnou obdobu. Ustavuje v této kategorii navíc jakýsi nový druh.
Nový typem objednavatele, způsobem financování a nový zejména svým novoromantickým
obsahem. K tradici anglických, přírodně krajinářských parků odkazuje scénografické pojetí
otevřené krajiny s takřka metafyzickou symbolikou staveb a hlavně úsilí o prohloubení sepětí
člověka s přírodou. Pohnutkami už však nejsou
myšlenky podobné těm osvícenským, nýbrž
vědomí postupující ekologické, potažmo společenské krize.
Architekti Projektilu se při komponování areálu
opřeli o dlouho promýšlený koncept architekta
a výtvarníka Tomáše Lampara a na pomoc přizvali také zahradního architekta Zdeňka Sendlera. Myslím, že nejvíc tady však udělala sama
příroda, která po letech úporného boje s přežitky polního hospodářství pomalu sama napověděla, kudy by měl téci potok, kde bude
mokřad a kde zbude prostor pro člověka a ztělesnění jeho tužeb. Autoři, poučeni teoriemi
„trvale udržitelného rozkladu“, jistě počítají
s faktem, že to bude nakonec právě příroda,
kdo rozhodne o finální podobě místa. Nakonec
současná recepce romantického areálu Nových
Zámků, kde už příroda pohltila mnohé ze stop
člověka, ukazuje jeden z možných a nikoliv
nešťastných scénářů.
Idea Domu přírody Litovelského Pomoraví však
Horkou nekončí. Projdete či projedete-li územím lužního lesa asi 12 kilometrů na sever,
směrem k Litovli, najdete jeho druhé zázemí.
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pattern – the nearby park of Liechtenstein’s
Nové Zámky (New Castle) –, does not have
a general equivalent within the current landscape design. Moreover, it establishes a sort of
new kind in its category: by a new type of the
client, ﬁnancing method, and mainly by its NeoRomantic content. The scenography concept of
an open landscape with an almost metaphysical symbolism of buildings and especially the
eﬀorts to deepen the links between man and
nature refers to the tradition of the English
landscape parks. The motives are no longer the
ideas similar to those of the Enlightenment but
an awareness of the advancing environmental
(and hence social) crisis.
When composing the complex, the architects
leaned on the conception, which the artist
Tomáš Lampar had been thinking up for long
time, and invited also the landscape architect
Zdeněk Sendler to help. But I think nature did
most here itself, which after years of tenacious struggle with leftovers of the crop production slowly hinted to the designers which
way a stream should flow, where wetlands
would be, and where space would be left for
man and the embodiments of his desires.
Learned from the theories of “sustainable
decay”, the authors certainly expect that
eventually it will be just nature that will decide
about the final form of the place. After all, the
current state of the romantic park in Nové
Zámky where nature has already engulfed
much of the man’s feet, shows one of the possible scenarios and not bad.

The idea of the House of Nature in Litovelské
Pomoraví does not end in Horka village. If you
walk or drive through the ﬂoodplain forest about
12 kilometres to the north towards Litovel, you
ﬁnd its second base. Near the dilapidated mill
that gave the place the name Šargoun and
within sight of the picturesque skyline of the
town Litovel, an orchard lies on the edge of the
woods. The plank fence rather symbolically (and
against wildlife) protects two objects, now the
real houses in nature. The architects’ brief was
to renovate the old forest house. Only the barn
of brick and stone remained preserved, which
was carefully repaired and is used as an outdoor classroom. The entire forest house was
replaced by the new building within the same
footprint. This new building is designed in a traditional chalet style, but the construction cannot deny the 21st century. In its details, the
belief of architects in the existence of contemporary vernacular architecture can be felt: clay
plaster recalling the original adobe bricks; hemp
from forgotten ﬁelds used as a thermal insulation; the wooden frame of the house visible
from inside. Also partitions, reception counter,
doors and shutters are from natural wood. The
softness of plaster, the curved cornice and the
smell of untreated wood underline the charm
of the whole. The poetic texts and quotations
on wooden posts satisfy the need of an educational character of the garden. The studio
Kultivar is the author of their supremely cultivated graphic design, the graphic design of all
new publications from Sluňákov as well.3

Another but kindred poetry can be felt in the
outdoor hives by Robert Smolík. The artist is
also the author of the interior exhibition of
beekeeping, to which a large desk dominates
with a sound shelter for a child/bee. You can
hear a soft voice of beekeeper only if you
really quieten. And what about the framed
herbarium sheets with honey flowers whose
true botanical names are deliberately kept
secret! Local variants of the poppy are as varied as the possibilities to cleverly interpret the
traditional rural architecture of Haná and
other regions. In this, architects with their colleagues passed with flying colours.
A sigh over the second part of the exhibition in
Šargoun House seems to be addressed elsewhere. There, the reality of subsidy programs
and an eﬀort to please an insistent “demand
for sensationalism” breathes upon us again:
the 3D ﬁlm about Litovelské Pomoraví for visitors who went through it huddled beneath the
shells of helmets and goggles against the
insects, a virtual water level on the interactive
whiteboard on which puny children pounce,
standardized information panels in aluminium
frames, so cold compared with warm clay plasters. The ﬂagpoles do not match at all with
pear trees and old varieties of apple trees. But
worth the eﬀort to do things diﬀerently and
bring people to nature, hence the world diﬀerently, as if from the other side, as was earlier
spoken about, for all this the Sluňákov and the
people clustered around it deserve undisguised
admiration.

STAVBA
I 15

|17

architektura

Název Šargoun zní skoro magicky, avšak v porovnání s kontemplativním areálem u Sluňákova
působí toto středisko mnohem zemitěji. Nedaleko od polorozpadlého mlýna, který dal místu
jméno, a na dohled od malebného panoramatu
Litovle se na kraji lesa rozkládá ovocný sad
obehnaný plaňkovým plotem. Spíše symbolicky
(anebo před zvěří) chrání dva objekty, tentokrát už opravdické „domy“ v přírodě.
Architekti Projektilu dostali krásný úkol rekonstruovat starou hájovnu. Po vzájemné dohodě
však všichni zúčastnění došli k rozhodnutí
o novostavbě. Ze starých objektů zůstala stodola z cihel a kamene, kterou autoři citlivě
vyspravili na venkovní učebnu. Hájovna se do
nového konceptu vepsala jen svým půdorysem.
Nahradila ji chalupa tradičního střihu, která
však v konstrukci nezapře 21. století. V detailech je cítit víra architektů v existenci soudobé
regionalistické architektury.
Vepřovice, jak se tady říká nepáleným cihlám,
se rozpustily ve vnějších i vnitřních omítkách,
konopí ze zapomenutých políček posloužilo
jako tepelná izolace. Obojí nese uvnitř viditelná
dřevěná kostra domu. Ze dřeva, které má přírodě nejblíž, jsou také vestavěné příčky, pult
recepce, dveře a pro výraz exteriéru určující
okenice. Měkkost omítek, obloukem vytažená
římsa a vůně neošetřeného dřeva podtrhují
kouzlo celku zahrady. Výborně je doplňují
poetické texty či citáty na dřevěných sloupcích,
které saturují potřebu po naučném charakteru
zahrady. Studio Kultivar se podepsalo pod
jejich po výtce kultivovanou grafickou úpravou,

která k chvále této volby zahrnula i všechny
nové tiskoviny Sluňákova.3
Jinou, ale vnitřně spřízněnou poezii cítíme z venkovních úlů Roberta Smolíka. Umělec pojednal
také záměrně skromnou interiérovou expozici
o včelařství, jíž kromě všech pomůcek dominuje
velký pracovní stůl s ozvučným úkrytem pro
dítě-včelu a doplňuje ji tichý hlas včelařův, který
uslyšíte, jen pokud se opravdu ztišíte. A co teprve rámované herbářové listy s medonosnými
květinami, jejichž pravé botanické názvy nám
jsou záměrně utajeny! Lokálních variant označení vlčího máku je právě tolik jako možností, jak
chytře interpretovat tradiční venkovskou architekturu Hané či jiných regionů. V tomhle architekti se svými kolegy obstáli na výbornou.
Patrně jinam má být adresováno povzdechnutí
nad druhou částí expozice šargounského domu.
Tam na nás zase dýchne realita dotačních programů a snaha zavděčit se neodbytné
„poptávce po senzacích“. 3D film o Litovelském
Pomoraví pro návštěvníky, kteří jím profrčeli
skrčeni pod ulitami cyklistických přileb a brýlí
proti hmyzu, virtuální hladina vody na interaktivní tabuli, na niž se sápají nedorostlé děti,
nebo typizované informační panely v hliníkových rámech, tak chladných proti hřejivým hliněným omítkám. Vlajkové stožáry s hrušněmi
a starými odrůdami jabloní teprve neladí. Ale
za tu snahu, za to velké úsilí dělat věci jinak
a přivádět lidi k přírodě, potažmo k tomuto
světu jinak, jakoby z druhé strany, jak o tom
byla řeč ponejprv, za to zaslouží Sluňákov
a lidé, kterými je obklopen, neskrývaný obdiv.

Poznámky / Notes
1 Michal Bartoš, Zahrada proti parku mezi divočinou
a obcí, Listy XXXIII, 2003, č. 3, s 24-30. – Michal Bartoš
(ed.), Krajinou pochybností. Sborník úvah z Ekologických
dnů v Olomouci v letech 2005 a 2006, Nymburk – Olomouc 2007. Týž, O přírodě s láskou. Eseje o vztahu lidí
a přírody, Olomouc, 2011.
2 Karolina Jirkalová, Projektil veřejný, architektura
inverzní stopy, in: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej
Hofmeister, Petr Lešek, Projektil 2007/2011. Ze života
lidí a domů, České Budějovice 2011, nestr.
3 Studio Kultivar (Zuzana Brychtová, Jana Delafontaine,
Jean-Marie Delafontaine) graficky upravilo také publikaci
Neobyčejnost přirozenosti. Dům – krajina – lidé – Sluňákov 1992-2012, za niž její editorka Irena Hradecká
dostala v roce 2012 první cenu v soutěži Nejkrásnější
české knihy v kategorii vědecká a odborná literatura.
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Dům přírody Litovelského Pomoraví
House of Nature Litovelské Pomoraví
Místo Location: Sluňákov, Horka nad Moravou, a Šargoun, Litovel
Klient Client: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; Tomáš Licek,
Michal Servus, Lenka Šoltysová
Autor ideového konceptu 7 bran Author of the concept 7 Gates:
Michal Bartoš
Autor prvotního konceptu areálu Author of the inicial area’s
concept: Tomáš Lampar
Architekti Architects: Projektil architekti; Petr Lešek, Ondřej Hofmeister, Tomáš Bouma, Helena Hejdová, Marek Sankot
Výtvarná díla Sluňákov Artworks in Sluňákov: Miloš Fekar,
Marcel Hubáček, František Skála, Miloš Šejn
Výtvarná díla Šargoun Artworks in Šargoun: Miloš Fekar,
Robert Smolík
Grafický design Graphic design: Kultivar, Zuzana Brychtová Horecká
Autor textů Author of texts: Michal Bartoš
Statika (kromě Sluneční hory) Statics (except the Sun Hill):
Václav Jandáček
Statika Sluneční hora Statics of the Sun Hill: Tomáš Bryčka
Komunikace Ways and paths: VIA, Jan Špilar
Sadové úpravy Landscaping: Zdeněk Sendler
Úpravy svahů Slope adjustment: Karel Zlatuška
TZB HVAC: PBA, Jiří Cajthaml; IDOP, Miroslav Hanák, Lenka Janečková, Emil Hučín, Karel Učík, Kryštof Chmelina, Helena Havlenová,
Josef Macháč
Projekt Design: 2009–11
Realizace Implementation: 2012–14
Dodavatel Contractor: Commodum, Petr Štencl
TDI CoW: Martin Janeček
Foto: Andrea Thiel Lhotáková
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Lokalita: Stavba se nachází v zahradě muzea
Karla Hostaše, jihovýchodně od centra města.
Je součástí městské památkové zóny, objekt
muzea spolu se zahradou jsou kulturními památkami.
Zadání: Rekonstrukce stávajícího pavilonu na
pavilon skla. Umístění kompletní soukromé
sbírky historického skla Loetz pro stálou expozici a vytvoření prostoru pro pořádání krátkodobých výstav současného skla.
Architektura: Pavilón byl postaven v roce 1959
v akci „Z“ pro potřeby výstav klatovských karaﬁátů. Od 80. let do současnosti byl v pavilonu
umístěn depozitář a dílny pro potřeby Vlastivědného muzea. K tomuto čistě technickému
účelu byl pavilon částečně stavebně upraven.
Figura pavilonu byla pro nás největší architektonickou hodnotou. Nejprve jsme odstranili
všechny přidané historické vrstvy, které pavilon díky úpravám zvenku i zevnitř proměnily,
aby vynikl čistý základní tvar pavilonu ve tvaru
písmene „U“. Zazdili jsme všechny původní
otvory, včetně centrálního vstupu a prolomili
symetricky dva nové otvory ve štítech. Jeden
otvor je vstupem. Oproti původnímu centrálnímu, je umístěn asymetricky, aby expozice
mohla vyplnit nerušeně celý prostor pavilónu.
Orientaci jsme zdůraznili organickou křivkou
chodníku, vinoucí se od vstupu z ulice zahradou k pavilonu. Druhý otvor je velké okno
s průhledem do zahrady, které dává tušit
světlo na druhé straně expozice při vstupu do
pavilonu a vytváří tak uvnitř výstavy „pauzu“
s posezením. Třetí otvor je velký kruhový svět-

lík ve střeše v prostředku pavilonu s horním
rozptýleným světlem.
Expozice je umístěna do vitrín, které jsou součástí obvodových stěn. Návštěvník se díky tomu
pohybuje uprostřed expozice obklopen kolem
dokola pestrými tvary a barvami historického
skla. Tvarování vitrín vychází z geometrie pavilonu, mírně ji rozvíjí a dotváří tak podobu vnitřního prostoru interiéru. Ten je rovněž určen pro
krátkodobé výstavy, čímž je umožněno vystavování objektů různých měřítek. Součástí expozice je betonové točité schodiště do suterénu,
kde je umístěno technické zázemí s toaletami.
Další technické zázemí se šatnou je schováno
do zděné „kapsy“ u vstupu. Bílá sjednocující
barva v interiéru i exteriéru podtrhuje barevnost
exponátů i zahrady a zároveň nechává vyniknout tvaru pavilonu i vnitřnímu prostoru v jemných odstínech. Organicky tvarovaná zahrada
s ostrovy travin a sezením doplňuje a zároveň
rozvíjí základní geometrický koncept. Počítá se
s umístěním některých exponátů v prostoru
zahrady, která je přístupná veřejnosti a vytváří
tak další relaxační prostor v centru města. Důležitým počinem je graﬁka a vizuál pavilonu, který
v jemných detailech řezů písma gotham doplňuje
architekturu PASK.
Konstrukce a technologie: Konstrukce je
zděná, omítky štukové, bílé. Z vnější strany je
plášť zateplen minerální vatou. Podlahy, schodiště a rampa jsou betonové. Konstrukce střechy je původní, pultová ze sbíjených prkenných
vazníků. Vytápění je řešeno tep. čerpadlem na
vzduch v suterénu.

From the PASK websites: This exhibition
pavilion in the garden of Karel Hostaš Museum
was built in the 1960s within the so called “Initiative Z” 1 for the exhibitions of famous carnations from the town Klatovy. Later it served
mainly amateur art exhibitions, very popular
in those times. In the 1980s, the pavilion was
renovated but used only as a museum depository, and as a part of the museum it became
the property of the newly established Pilsen
Region. The town Klatovy regained the pavilion in 2012, which opened the way to the revitalization of the pavilion. Klatovy announced
the architectural competition for the adjustment of the pavilion in 2013, which was won
by the project of Atelier 25. The pavilion was
implemented within 2014.
From the authors’ report: We conceive this
pavilion as a small modern gallery that offers
a decent abode for the historical glass and
contemporary exhibitions. The shape of the
existing building is the greatest value of the
new pavilion. We removed the partitions and
the outdoor terrace. We modified the previous
symmetrical orientation of the building. The
visitors go into a space of “peace and light”,
which is not boring. The room is directed to
the light – a perspective of the exterior, where
the exposition culminates. Here, the large window opens the exhibition onto the garden.
We leave the interior as an integral whole. The
neighbourhood of historic and modern glass
creates the unique atmosphere of the pavil-
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ion. The permanent exhibition of the historic
glass is placed into showcases along the walls
and the window. This offers different light conditions for glass works. The shaping of the
showcases follows the geometry of the house.
The temporary exhibitions are set in the free
area among the showcases, which allows for
various scales of artefacts from tiny works in
mobile showcases to monumental objects.
One can view the glass works from all sides in
the changing light. The white colour of used
materials underlines the quality of the exhibited works.
From the exterior, we conceive the pavilion to
be a clean white object in the garden. The
original terrace is replaced by the new garden.
We cancelled the compositional order of openings, consolidated the walls, and sealed off
the niches. We assume that in the garden various events will be organized.
The depository in the basement is accessible
through the new side entrance and connected
with the gallery through the opening in the
floor.

1 The „Initiative Z“ used to be an unpaid work activity of
the population in communist Czechoslovakia. It was a help
to the state and municipal administration in tasks that
the administration mismanaged.
a uto r s k á zpr á va
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Původní stav

1 NP

Pavilon skla Klatovy – PASK PASK – Art Glass Pavilion in Klatovy
Místo Locality: Hostašova 917, 339 01 Klatovy
Investor: Město Klatovy
Autoři Authors: Martin Kožnar, Jiří Bíza / Atelier25
Spolupráce Colaboration: Pavel Táborský, Norbert Gáfrik,
Michal Slusar, Kateřina Margoldová, Marek Šilar, Myro Bachura
Zahrada Garden: Martina Forejtová, Sandra Chlebovská / A05
Grafika Graphics: Pavel Svoboda / Designjesvoboda
Zastavěná plocha Built-up area: 230 m2
Obestavěný prostor Inclosed volume: 1413 m3
Hlavní dodavatelé Main contractors: ALDAST, s. r. o. (stavba, zahrada),
LOTECH Design, s. r. o. (expozice)
Projekt Design: 2013–14
Realizace Implementation: 2014
Foto: Ivan Němec (realizace), Karel Nováček (původní stav)
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architektura| PLECHÁČ

„Plecháč“
ROMAN KOUCKÝ
Maříž. Dlouhá léta konec světa. Poslední statek a na začátku devadesátých let prapůvodní
keramická dílna pana Boháče (a tenkrát také
pana Trubáčka). Na přelomu tisíciletí stával
v zahradě velký stan. Sloužil jako letní prodejna a zákazníci (stálí i náhodou přišedší)
v něm malovali hrnky…
Obrat stoupal a zadání znělo „stan dřevěný“.
Netušili jsme, že taková malá a víceméně
dočasná stavba by mohla rušit „krajinný ráz“.
Jihočeské matky byly jiného názoru. Jak se to
dozvěděly, těžko říct. Pro Čechy klasický příběh
– stonásobný objem novostavby u sousedů
nenarušoval nic. Zdržet stavbu o několik sezón
se ale podařilo…
Je to kůlna. K ulici se obrací klasickým štítem,
který navazuje na štíty statku. Potom „tvarově
váhá“ a končí v klasické obrazovce (4:3) nad
hladinou rybníka. Ve směru domácích je průhledný, k sousedům se tváří uzavřeně – tušíme
proč. Příchozí láká svým nezvyklým, překvapivým a trochu tajemným tvarem. Je zapamatovatelný…
Stavba byla od počátku koncipována jako hravá
dřevěná, syrová (nehoblovaná) konstrukce.
Výsledkem je však „Plecháč“. Ocelový základový rám i dřevěnou konstrukci ve výsledku
zcela „zastínila“ plechová střecha / plášť do
deště. Celkem jeden a půl tisíce různě velkých
měděných plechů bylo, pod laskavým řemeslným dohledem pana Ceplechy žíháno v kera-

“A Tin Hut”
ROMAN KOUCKÝ
mické peci. Pan Boháč v izolačním kožichu (pec
musela být otevřena při teplotě 700°C) plechy
kalil v kolečku s vodou. Následně je potom sám
gumovou paličkou vytvaroval a desítkou tisíců
nýtků k podbití připevnil s pomocí syna Juliana.
Celkem čtyři měsíce „příjemné, i když zdánlivě
nekonečné, přesto ale tvůrčí práce“, dodává
dnes. Střecha je jeho „autorským dílem“…
Plecháč, umělecké dílo – provizorní stavba na
furt…
Poznámka Mileny Sršňové: O stavbě se zmiňuji
v knize Jiří Střítecký. Atelier 8000, Praha 2014,
na straně 174. Chybně tam za autora návrhu
stavby jmenuji Jana Boháče, o podílu studia
Romana Kouckého jsem tehdy bohužel nevěděla. Zato jsem radostně souhlasila s Jiřím
Stříteckým, který o pavilonu řekl: „Tomu bych
dal Grand Prix.“

Maříž Village. At the end of the world for many
long years. A farm on the border. The prime
ceramics workshop of Mr. Boháč in the early
1990s (and also of Mr. Trubáček at that time).
A large tent used to stand in the garden at the
turn of the Millenniums. It served as a summer
shop and the customers (both permanent and
passers-by) painted pots in it...
Its sales rose; and the brief sounded: “a wooden
tent”. We did not sense that such a small and
more or less temporary structure could interfere with “the landscape character”. The civic
association South Bohemian Mothers was of
a different opinion. Hard to say, how did the
Mothers find out about the project. A typical
story in Bohemia – a new hundredfold larger
neighbouring volume disrupted nothing. This
succeeded, however, to delay the implementation of a number of seasons...
It is an outhouse. It turns onto the lane with
a conventional gable which follows the farm
gables. Then “shape-hesitant” it ends in the
classic screen (4:3) above the pond. In the
home direction it is transparent, towards the
neighbours it is closed – we suspect why. It
lures the incomers with its unusual, surprising
and slightly mysterious shape. It is remarkable...
From the beginning, the building was conceived as a playful, wooden, raw (unplaned)
structure. But the result is the “Tin Hut”. The
metal roof, a sort of raincoat, fully “overshad-
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ows” the steel base frame and the timber
structure. A total of one and a half thousand
copper sheets were annealed in a ceramic furnace under the kind craft supervision of Mr.
Ceplecha. Mr. Boháč dressed in an insulating
fur coat (as the furnace had to be opened at
700° C) tempered the sheets in a wheelbarrow with water. Subsequently, he shaped
them with a rubber mallet and with his son
Julian anchored them with ten thousand rivets to the boarding. A total of four months’
“pleasant, although seemingly endless but still
creative work”, he says today. The roof is his
“author’s work”...
The Tin Hut, an art work – a temporary construction for all the time...
Milena Sršňová attributes: I have mentioned
the building in the book Jiří Střítecký, Atelier
8000, Praha 2014, p. 174. I mistakenly name
Jan Boháč as the author of the whole design;
I was unfortunately unaware of the Roman
Koucký Studio participation on it. But I gladly
agree with Jiří Střítecký who had said about
the pavilion: „This I would awarded with the
Grand Prix of Architecture! “

architektura

Pavilon keramiky v Maříži
Ceramic Pavilion in Maříž
Architektura Architecture: koucky-arch.cz, (Roman Koucký,
Šárka Malá, Lucie Faturíková a další)
Studie Project Phases: : 2005, DUR: 02-2006, DSP: 05-2007,
úpravy okolí 2009
Základy a ocelový rám Foundations and the steel frame: 2008,
Svépomocí, Lojza Černý a pan Gaisler
Dřevěná konstrukce lepených rámů včetně bednění Wooden structure
of laminated frames including boarding: 2008, Intertes, spol. s r. o.
(Jindřich Jirák)
Zasklení Glazing: 2009, Termetal, Praha
Celkové úpravy okolí The overall area treatment: úkol trvá, ‘Tak
malá stavba a deset let, kdo by to byl řek’ the task still continues,
Such a small construction, and ten years; who would have thought..
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V MOHREN

Novostavba nahrazuje tradiční dřevěný dům,
který zachvátil požár. Na místě zůstala pouze
stodola. Zadáním bylo vytvořit současný víceúčelový dům, který bude sloužit širší rodině
a který bude zároveň splňovat jak náročné požadavky místní památkové péče, tak i představy
investora o ekologicky šetrné architektuře.
Návrh stavby vychází z původní situace a kontextu a soudobým způsobem rozvíjí tradiční
architekturu regionu Appenzell ve Švýcarsku.
Jižní fasády jsou v této oblasti maximálně prosklené a okna jsou v nich skládána do horizontálních linií, ostatní fasády jsou více uzavřené
a většinou pokryty šindeli nebo obložené dřevem, s okny rozmístěnými podle potřeby. Nad
okny bývá pro tento region charakteristický
mírný převis.
Nový dům se stejně jako jeho předchůdce otáčí
za výhledem do údolí Rýna svou převážně prosklenou jižní stranou. Ostatní strany jsou pojaty
jako šindelové fasády se čtvercovými otvory
s atypickou šambránou, která dnešním způsobem interpretuje místní tradice. Dům stojí ve
svahu a má tři podlaží a podkroví. Jeho dvojtraktová dispozice s hlavními obytnými místnostmi na jih navazuje na půdorysy tradičních
domů. Obytné místnosti jsou soustředěny podél
strany se světlem a výhledem. Provozní severní
část pak sestává z koupelen a otevřeného
schodiště. Projekt je navržen tak, aby zde mohly
bydlet dvě rodiny nezávisle na sobě nebo aby
sloužil bydlení a práci. Univerzální obytný či
pracovní prostor v úrovni nejnižšího podlaží
propojuje se zahradou celoplošná skleněná

stěna s dřevohliníkových oken. Dispoziční uspořádání, založené na modulovém systému nosné
konstrukce proto umožňuje volně umísťovat
a přemísťovat příčky mezi hlavními místnostmi
a přestavět koupelny na bezbariérové.
Podzemní podlaží jsou z pohledového betonu:
stěny z železobetonových prefabrikátů a stropní
deska z monolitického betonu. Do stropu jsou
zapuštěna i atypická svítidla. Nadzemní část
domu tvoří dřevěná rámová konstrukce z předpřipravených stěnových panelů a trámové
stropy. Díky prefabrikovaným stěnám trvala
hrubá stavba jen několik týdnů. Obvodový odvětrávaný plášť má tzv. difuzně otevřenou
skladbu, díky níž se vodní páry nezachycují
uvnitř konstrukce, ale podobně jako u funkčního oblečení řízeně prostupují směrem ven,
takže dům dýchá. Proto je použita tepelná
izolace z konopí a z dřevovláknitých desek
(o tloušťce 180 – 220 mm). Udržet teplo v dřevěné stavbě pomáhá tepelně akumulační výplň
stěn z nepálených hliněných cihel. Zatímco většinu fasád kryjí pro místo typické třívrstvé alpské šindele z modřínu, jižní strana je obložena
panely ze smrkových prken různých průřezů
a uspořádání. Tato fasáda je pak členěna vodorovnými římsami a svislými profily na jednotlivá
pole odpovídající vnitřnímu uspořádání místností. Obklady, ostění a římsy z modřínového
dřeva navazují na práci se dřevem v místní tradiční architektuře.
V interiéru jsou použity jednoduché materiály
s přírodním vzhledem: v podzemní části broušené světlé anhydridové podlahy, v nadzemní

části podlahy z dřevěných prken, dřevěné stropy
a jako výplň dřevěných rámů vnitřní hliněné
omítky bez nátěru, které pomáhají zvlhčovat
vzduch. Vnitřní schodiště, dveře a masivní
zárubně jsou ze dřeva. Schodiště v suterénu je
monolitické betonové. Přesné hranaté profily
dřevěných oken jsou osazeny izolačními dvojskly. Veškeré dřevěné prvky jsou ošetřeny buď
pouze olejem, nebo jsou ponechány ve své přírodní podobě. Venkovní schodiště a kovové
prvky jsou z pozinkované oceli. Z tohoto materiálu jsou také zárubně dveří v suterénu, jejichž
křídla jsou vyrobena z MDF desek s přiznaným
povrchem.
Ústřední topení s kotlem na dřevěné špalky
doplňuje tradiční zděná pec. Pec je možné
použít také jako doplňkový zdroj teplé vody.
Kotel je zásobován ze skladu na dřevo, plněného oknem zvenčí. V celém domě jsou pak
použity výhradně lokální obnovitelné materiály
s minimem toxických látek a technologie šetrné
k přírodě. Na stavbě se podílely místní stavební firmy a řemeslníci, značnou část interiérů
si provádí investor svépomocí.
Okolí domu bylo přirozeným způsobem upraveno tak, aby navazovalo na již existující
stodolu. Na severní straně je zřízen příjezd
z mlatu, na jižní straně trávník a zahrada dosahuje až ke skleněné fasádě domu.

a uto r ská zp r áva
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This new house replaces the traditional
wooden house that was engulfed by fire leaving only the barn on the site. The brief
required the creation of a contemporary multipurpose house that would serve the extended
family while meeting both the demanding
requirements of the local monument care and
the investor ’s ideas about environmentally
friendly architecture.
The proposed house on a slope is based on
the original situation and context of the site
and elaborates on the traditional architecture
of the Appenzell region in a contemporary
way. The south facade is amply glazed with
windows set into horizontal lines providing
views of the Rhine valley; other facades tend
to be more closed and mostly covered with
shingles or panelled in wood with trimmed
windows spaced as needed.
Its layout with the main rooms oriented to the
south builds on the plans of traditional local
houses. The northern part of the building consists of bathrooms and the open staircase.
The house was designed to independently
serve two families or a combination of living
and work. At the lowest level, the floor to ceiling glass wall of wood/aluminium windows
connects the universal living/work space with
a garden. The layout based on a modular system of the bearing structure allows the placing of partitions freely and the bathrooms to
be rebuilt without barriers. The below-grade
floor is made of fair-faced concrete: the walls
of reinforced concrete prefabs and the ceiling

is a monolithic concrete slab. The atypical
lights are embedded into the ceiling here. Prebuilt wall panels and beamed ceilings create
the above-grade wooden frame structure.
Thanks to the prefab walls, the structural
work lasted just several weeks. The ventilated
building envelop has a so called vapour diffusion-open construction with thermal insulation of hemp and fibreboards (thickness
180–220 mm). The adobe heat accumulating
filler from adobe brick helps to keep the heat
in a wooden building. While most of the
facades are covered with three-layer alpine
larch shingles, the south side is lined with
spruce board panels of various sections and
arrangement. This façade is then divided by
horizontal ledges and vertical profiles into the
individual fields corresponding to the layout
of the rooms.

The interior materials are simple and naturallooking: bright polish anhydrite floor the in
bottom part, wooden plank floors in the
above-grade part; interior unpainted clay plasters inside wooden frames, which help humidify the air. Staircases, doors and windows are
also of wood. All the timber is treated with oil
or left in its natural state. Throughout the
house solely local renewable materials are
used with minimal toxic substances and environmentally friendly technologies. Local builders
and craftsmen were involved in the construction; a large part of the interior is done by the
investor himself.
The surroundings of the house were naturally
adjusted to be linked with the existing barn.
On the north side, the hoggin driveway is set,
on the south side, the lawn and garden
reaches up to the glass facade of the house.
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Rodinný dům v Mohren, Reute (AR), Švýcarsko
Family House in Mohren, Switzerland
Autoři Authors: Marcela Steinbachová, Martin Rusina / SKUPINA
Spolupráce Colaboration: Linda Kolomazníková, AED project,
Robert Marte (Marte Architektur – Sustainable design, Švýcarsko)
Investor: Arkasana SA
Náklady Costs: cca. 960 000 CHF
Zastavěná plocha Built-up area: 111 m2
Obestavěný prostor Inclosed volume: 1300 m3
Hlavní dodavatelé Main contractors: Graf Bau – Rehetobel,
Sturzenegger Holzbau, Huber Fenster - Herisau, svépomoc
Projekt Design: 2008 –12
Realizace Implementation: 2013 –14
Foto: Filip Šlapal
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architektura | V I L A V B E S K Y D E C H

Objekt je situován na severní hranici jižně se
svažujícího pozemku o velikosti cca 6500 m2,
v jehož spodní části je vzrostlý les. Pozemek je
součástí přírodního táhlého terénního útvaru –
rokle, svažující se ve východo-západní ose k nedaleké přehradě.
Navržený objekt je co do měřítka jednou z největších stavebních struktur v obci, ihned po
bývalé škole, nebo památce lidové architektury
– dřevěném evangelickém kostelíku z r. 1783,
se kterým je také v přímém vizuálním kontaktu.
Právě tento objekt se stal předobrazem pro
celkovou koncepci vily, která ve svém soudobém pojetí interpretuje dualitu exteriéru a interiéru, pro lokální architekturu tak typickou.
Výsledkem je 3D fasáda z trapézového perforovaného plechu versus celodřevěný interiér.
Perforovaný trapézový fasádní plech jako druhá
kůže objektu, sluno- a větrolam, bezpečnostní
bariéra v jednom, propůjčující hmotě novostavby specifické měřítko, technicistní prvek,
integrující dům do okolní přírody.
Konstrukčně se jedná o dřevostavbu, tedy
místně tradiční stavební techniku, avšak posunutou technologicky na úroveň současnosti
– křížem lepené dřevěné panely v kombinaci
s ocelovými nosnými prvky dávají vzniknout
dřevěnce III. tisíciletí.
Koncepce vnitřních prostor domu je variací na
téma „plan libre“ – všechny obytné místnosti
orientovány na jih, ze severu vstupní dvůr, garáž
a hospodářské prostory domu. Vstup na úrovni
ložnicového podlaží, obytné pak o úroveň níže,
jeden prostor s předsunutou terasou s obyt-

nou a sportovně relaxační částí s bazénem. Velkoplošné prosklení, zajišťující propojení exteriéru s interiérem – okolní příroda se stává integrální součástí interiéru domu. V jihozápadní
části domu prostorová koncepce graduje dvoupodlažní galerií s knihovnou a rohovým oknem,
zprostředkovávajícím nejatraktivnější výhledy
na místní krajinu, včetně nedalekého evangelického kostelíku.
Objekt je navržen jako pasivní dům s inteligentním systémem řízení budovy, solárním ohřevem
TUV a s vytápěním tepelnými čerpadly.
Materiály – dřevo, AL-plech, kov, sklo, kámen,
v různých variacích.

As regards the site plan, this house is situated
on the northern border of the southward sloping plot of approx. 6,500 m2. A grown forest is
found in the lower part of the area. The site is
a part of a natural elongated terrain formation – a ravine that slopes downwards in eastwest direction to a nearby dam.
In terms of the scale, the object is one of the
largest constructions in the village immediately after the school and the wooden evangelical church from 1783, a monument of
vernacular architecture, with which the house
has direct visual contact. Just this building
became a prototype for the overall concept of
the villa, which with its contemporary conception interprets the duality of the exterior and
interior that is so typical of local architecture.

The result is a 3D facade corrugated perforated sheet metal versus all-wood interior. As
the object second skin, a louvre, windbreak,
and the security barrier in one, the perforated
corrugated sheet gives the volume of the new
construction the specific scale and represents
a technicist element integrating the house into
the surrounding countryside.
Structurally, it is a wooden construction, typical for local buildings, however, moved to the
current technological level: cross-laminated
timber panels in combination with steel supporting elements give rise to the wooden
house of the 3rd Millennium.
The idea of interior spaces is a variation on the
theme “plan libre” – all habitable rooms are oriented to the south, to the north are the yard,
the garage, and the service rooms. The entrance
is on the bedroom level (ﬁrst ﬂoor), the living
space is situated on the lower ﬂoor together
with the terrace and sports and relaxation part
with the swimming pool. In the south-western
part of the house, the space concept culminates in the two-storey gallery with a library
and a corner window, which provides the most
attractive views of the surrounding landscape,
including the nearby evangelical church.
The house is designed as a passive building
with an intelligent building management system, solar DHW heating and heat pumps
a uto r ská zp r áva
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Vila v Beskydech Villa in the Beskid Mountains
Autor Author: Zdeněk Trefil
Spolupráce Colaboration: Petr Ramík, Zoe Malovcová, Patrik Obr,
Tomáš Chytka
Investor: soukromá osoba
Lokalita Location: Beskydy
Zastavěná plocha Built-up area:
1. Dům bez terasy The house without the terrace: 311 m2
2. Terasa bez částí překrytých domem The terrace without the
parts overlapped by the house: 160 m2
3. Plocha dvorní části Yard area: 114 m2
4. Plocha příjezd. cesty Driveway area: 138 m2
5. Plocha dle CUZK Area according to the State Administration
of Land Surveying and Cadastre: 297 m2
Podlahová plocha včetně lodžie Floor area, incl. the loggia:
1.NP Ground floor: 177,99 m2, 2.NP First floor : 215,65 m2
Celkem Total: 393,64 m2
Realizace Implementation: 2014
Foto: Robert Žákovič
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Osada Svatbín… krásné klidné místo, domy
ukryté v zeleni starých zahrad. Dnes tady žije
pár desítek obyvatel, je tu blízko do přírody
a kousek do Prahy. My jsme zde pro klienta
navrhli jednopodlažní rodinný dům, bungalov…
Zázemí pro velkou rodinu s dětmi, s bazénem
a zahradou navrženou tak, aby přirozeně navazovala na interiér domu. Je to dům maximálně
propojený s venkem, má velká posuvná okna,
krytou terasu, ze všech místností je přímý výstup do zeleně.
Měli jsme štěstí na osvíceného klienta, pochopili jsme se navzájem, a to je u domu na klíč to
nejdůležitější. Podařila se nám skvělá věc, obývací pokoj jsme otevřeli velkými okny na obě
strany, s výhledy do zahrad a na horizont lesa.
Bydlí se tedy doslova „od plotu k plotu”, což je
jedna z ústředních myšlenek, které provázejí koncepty našich domů. Jde o to bydlet v místě, ne
jen v domě, používat k životu celý svůj prostor.
Svatbín Village is a nice quiet place with houses
hidden in the old gardens. Several dozen residents live here today; they are close to nature
and not far from Prague. For the client, we proposed a one-storey family house, a bungalow,
here. A refuge for a large family with children,
where there is a swimming pool and a garden
designed to be naturally connected with the
interior of the house. The house is connected
with the outside to the maximum possible
extend, it has large sliding windows, a covered
terrace, and all the rooms have direct access
to the greenery.

We were lucky with the enlightened client, we
understood each other; and this is essential
with a turnkey house. We succeeded in a great
thing: we opened the living room with large
windows on two opposite sides, with views of
the gardens and the forest horizon. Thus, living is literally “from fence to fence”, which is
one of the central ideas that accompany the
concepts of our houses. It is about dwelling in
a place not only in the house, using for life
your whole space.

a uto r ská zp r áva

autho r ’s rep or t
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Rodinný dům Svatbín Family House Svatbín
Místo Locality: obec Svatbín
Investor: soukromá osoba
Autoři Authors: ATELIER KUNC architects,
Michal Kunc, Pavel Dostál
Hlavní dodavatel General contractor: svépomocí
Subdodavatelé Sub-contractor: Truhlářství J & J,
Podlahy Omega 99, okna Josko
Užitná plocha Usable area: 272 m2
Zastavěná plocha Built-up area: 509 m2
Obestavěný prostor Inclosed volume: 1100 m3
Realizace Implementation: 2009 –13
Foto: Jan Vrabec
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Porotherm Profi DRYFIX System
je rychlé, bezpečné a úsporné zdění

Pro svislé nosné konstrukce rodinného domu
v obci Svatbín byly použity keramické zdící
bloky systému Porotherm Profi DRYFIX:
Tloušťka Třída pevnosti
OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO
500mm
P8
Porotherm
VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO
300mm
P10 Porotherm
VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO
240mm
P10 Porotherm
VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY
115mm
P8
Porotherm

50 Hi PROFI DRYFIX, na zdicí pěnu
30 PROFI DRYFIX, na zdicí pěnu
24 PROFI DRYFIX, na zdicí pěnu
11.5 PROFI DRYFIX, na zdicí pěnu

Technologie zdění na pěnu Porotherm DRYFIX
je již několik let zavedeným způsobem výstavby nejen v České republice ale i v dalších
evropských státech a rychle si hledá nové příznivce.
Porotherm Profi DRYFIX System představuje
metodu zdění z broušených cihel Porotherm,
spojovaných jednosložkovou polyureta novou
pěnou. Broušené cihly jsou dostupné ve všech
vyráběných tloušťkách zdiva a součástí sortimentu jsou i cihly doplňkové, které umožňují
jednoduché řešení ostění, parapetů, koutů
i rohů. Díky tomuto jednoduchému, velmi rych-

lému a suchému zpracování cihel je možné
zdít i v zimním období až do -5° C. Mezi další
výhody zdění na pěnu Porotherm DRYFIX patří
výborná tepelná ochrana díky eliminaci tepelných mostů v ložných spárách mezi cihelnými
bloky, úspory energií, vody i mechanizace.
Doba výstavby je až o 50 % rychlejší než při
klasickém zdění a zdivo dosahuje vysoké pevnosti již po 20 minutách. Výsledkem je velmi
rovné zdivo s minimálními tepelnými mosty.
Cihly Porotherm představují nejvýšší úroveň
tepelné odolnosti. Broušené cihly Porotherm
50 Hi Profi DRYFIX jsou určené pro omítané
jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo
s nejvyššími nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Zdění je prováděno na
zdicí pěnu DRYFIX, která se nanáší ve dvou pruzích při vnějších okrajích cihel. Speciální dózy
s pěnou jsou v odpovídajícím množství zdarma
součástí dodávky broušených cihel Porotherm
Profi DRYFIX.

Výhody použití Porotherm Profi DRYFIX
– ekonomické – tepelný odpor zdiva přináší
úspory v nákladech na vytápění
– ideální spojení na pero a drážku
– pracnost zdění nižší o 25 % oproti klasickému zdění
– vysoká pevnost zdiva v tlaku
– ložná spára tloušťky do 1 mm – žádná malta
pro zdění (suchá stavba)
– možnost zdění do -5 °C!
– žádné tepelné mosty v ložných spárách, ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kompletním
systému Porotherm
www.wienerberger.cz
www.porotherm.cz
foto: archiv Atelieru KUNC architects, s.r.o.
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PANORAMA HX 300
nově definuje bezrámovou
skleněnou architekturu

OKNA a DVEŘE

pro zdůraznění architektury

www.internorm.cz

reference| INTERNORM

Okenní systém PANORAMA HX 300
nově definuje bezrámovou skleněnou
architekturu
Celoskleněným okenním systémem PANORAMA
HX 300 otevírá přední evropský výrobce oken
Internorm nové dimenze pro bezrámovou skleněnou architekturu: tento inovativní nový systém skrývá rám okna téměř zcela pod omítkou
a v podlaze, a umožňuje tak dosáhnout velkoplošného, průběžného zasklení s maximálním
podílem skla. Do systému PANORAMA HX 300
lze integrovat jak pevné zasklení, tak okenní
a dveřní systémy a zkombinovat je do individuálního komplexního konceptu otevřeného
prosvětleného bydlení. Možnosti, jak vytvořit prostor domova ještě otevřenější a transparentnější, nemají se systémem PANORAMA
HX 300 prakticky žádné limity. Nový systém je
k dostání od března 2015.
Maximální podíl skla pro otevřené,
prosvětlené domovy
„Velké prosklené plochy rozšiřují obytný prostor za jeho reálné hranice. Jasné, denním
světlem prosvětlené místnosti vytvářejí specifickou atmosféru domova. S naším novým
systémem HX 300 jsme princip ‚bezrámového‘
zasklení, který již používáme u pevných dílů
našich zdvižně-posuvných dveří, aplikovali nyní
i na naše okenní systémy. Znovu tak dokazujeme naši odbornost na poli architektury,“ říká
Christian Klinger, spolumajitel firmy Internorm.
Bezrámová optika uvnitř i venku
Nová celoskleněná okna PANORAMA HX 300
jsou tvořena rámovou konstrukcí z několika
sklížených vrstev, která je následně osazena
dveřními a okenními systémy a izolačními skly.
Systém se ukládá pod omítku, rám téměř kompletně mizí ve fasádě. Z pevných prvků je vidět
již pouze sklo. Zřetelné zůstávají pouze otevíratelná okna a dveře ladící se stylem budovy.
Stávají se tak optickými akcenty. Díky úzkým
přechodům mezi skly na sebe jednotlivé tabule
skla navazují téměř nepostřehnutelně.
Díky systému PANORAMA HX 300 je možné
použít skleněné tabule velké až 10,5 m² –
u velkoplošných zasklení stačí dělicí sloupky
o šířce pouhých 97 mm. Do nového systému
lze integrovat všechny dřevohliníkové okenní
a dveřní systémy Internorm. Parapety a terasové podlahy lze napojovat čistě a přesně.
PANORAMA HX 300 dosahuje díky sériovému
3násobnému bezpečnostnímu zasklení vynikajících tepelněizolačních vlastností Uw = 0,73 W/
m².K a zvukové izolace až 40 dB. Nový okenní
systém od Internormu tak nabízí nejen maximální otevřenost a průhlednost, ale také skvělou tepelnou a zvukovou izolaci.

1) Nový celoskleněný okenní systém PANORAMA HX
300 otevírá nové možnosti pro moderní bezrámovou
skleněnou architekturu
2) S celoskleněným okenním systémem PANORAMA
HX 300 rám téměř zcela zmizí pod fasádou. Patrné
zůstávají pouze otevíratelné okna a dveře –
z ostatních prvků pozorovatel vidí pouze sklo.

3) Na veletržním stánku Internormu na veletrhu BAU
2015 v Mnichově pozornost návštěvníků přitahovalo nové
dřevohliníkové celoskleněné okno PANORAMA HX 300

5) PANORAMA HX 300 dosahuje díky sériovému
3násobnému bezpečnostnímu zasklení vynikajících
tepelněizolačních vlastností UW = 0,73 W/m².K
a zvukové izolace až 40 dB

4) Nový systém pro celoskleněná okna PANORAMA HX
300 umožňuje pracovat s bezrámovou optikou v interiéru i exteriéru. Parapety a terasové podlahy lze
napojovat čistě a přesně.
6) Úzké přechody mezi skly umožňují
nenápadné napojení
skleněných tabulí

Další informace naleznete na
www.internorm.cz.
podle podkladů společnosti Internorm – okno
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Vysokohodnotné betony TOPCRETE
Ultra-vysokohodnotný beton, pod mezinárodně známou zkratkou UHPC (ultra high performance concrete), je jednou z největších
výzev moderní technologie betonu po celém
světě. UHPC je beton s pevností výrazně nad
normově danými třídami, s dlouhou trvanlivostí
a odolností pro nejnáročnější podmínky. Extrémně vysoká pevnost betonů TOPCRETE umožňuje zmenšit průřezy konstrukcí a snížit tak
vlastní hmotnost konstrukce.
V loňském roce byla slavnostně otevřena unikátní lávka přes Labe v Čelákovicích, pro jejíž
mostovku byl použit ultra-vysokohodnotný beton
TOPCRETE od společnosti TBG METROSTAV,
člena skupiny Českomoravský beton.
Nová lávka je unikátní stavbou jak z hlediska
své délky, tak i díky použití nově vyvinutého
materiálu mostovky. Lávka přes Labe v Čelákovicích je první konstrukcí v ČR, která má
nosnou konstrukci vyrobenou z ultra-vysokohodnotného betonu, jehož použití pro mostovku
vede k nízké hmotnosti lávky a tím i k možnosti
použití lehkých závěsů i pylonů. Zároveň jde
o závěsnou lávku pro pěší a cyklisty s největším rozpětím hlavního zavěšeného pole v ČR
(156 m).

Betonáže segmentů lávky z betonu TOPCRETE
(UHPC) byly cennou zkušeností pro celý tým
pracovníků TBG METROSTAV. Využití tohoto
typu materiálu ve světě strmě stoupá nejen
v mostním stavitelství, ale i v případě sanací
dopravních staveb nebo v případě tenkostěnných fasádních prvků. Materiál nachází své
využití nejen díky své vysoké pevnosti v tlaku
a tahu, což umožňuje provádět nevyztužené
tenkostěnné prvky, ale i díky své extrémní
odolnosti proti vlivům prostředí. Jedná se
o unikátní produkt v unikátní aplikaci v evropském měřítku. Mosty nebo lávky postavené
touto technologií se počítají na jednotky kusů
celoevropsky, z čehož jedna tato aplikace
s betonem TOPCRETE je právě Lávka pro pěší
a cyklisty přes Labe v Čelákovicích.
www.transportbeton.cz

reference| TBG

TOPCRETE vysokohodnotný beton získal Hlavní
cenu v soutěži Výrobek roku 2015.
podle podkladů společností TBG METROSTAV,
s. r. o., a Českomoravský beton, a. s.
Lávka přes Labe v Čelákovicích, pro jejíž mostovku byl
použit ultra-vysokohodnotný
beton TOPCRETE od společnosti TBG METROSTAV.

Rozdělení betonů dle pevnostních tříd dle ČSN EN 206

Lávka přes Labe v Čelákovicích
Investor : Město Čelákovice
Autor : Ing. Milan Kalný, Václav Kvasnička,
Ing. Jan Komanec, Prof. Akad. arch. Petr Keil
Dodavatel: METROSTAV, a. s., Divize 5
Dokončení nosné konstrukce: prosinec 2013
Kolaudace, uvedení do provozu: duben 2014
Slavnostní otevření po provedení navazujících
komunikací: červen 2014

MY JSME BETON
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Showroom Elements
Podlahové krytiny KÄHRS
Historie budovy
Jedná se o historickou průmyslovou stavbu
z režného zdiva, skeletového systému a dřevěné velkorozponové konstrukce. Dispoziční
uspořádání budovy má tvar písmene H. Hlavní
trakt je dvoupatrový a z přízemí jsou přístupná čtyři symetrická boční křídla. Objekt má
dva vstupy. Jeden je v podélné ose, ale bohužel ze zadní strany, z prostoru stísněného
budovou Penny a další budovou na sousedním
pozemku. Druhý vstup je z boku ze severozápadní strany směrem od parkoviště. Hlavní
trakt je zastřešen ojedinělou válcovou střechou na dřevěných obloukových vaznících se
záklopem. Plášť objektu je z režného zdiva
s naznačeným tektonický systémem.
Architektonické řešení
Cílem návrhu bylo vytvořit inspirativní prostředí, které bude funkčně a dispozičně splňovat požadavky investora. Návrh maximálně
využívá stávajícího dispozičního řešení. Jednotlivé funkční celky jsou rozděleny do bočních
křídel a patra hlavního traktu. Přízemí hlavního
traktu a část patra jsou sdíleným prostorem,
kde se jednotlivé oblasti prolínají. Zároveň
jsou zde jednací místa a hlavní zázemí pro
návštěvníky. Vstup jsme na základě několika
zpracovaných variant a po konzultaci s investorem zvolili z boku. Toto řešení má několik
výhod. Před vstupem je možné vytvořit hodnotný poloveřejný venkovní prostor, který je ze
tří stran chráněn objektem a ze čtvrté strany
je možné ho jednoduše uzavřít bránou. Další
výhodou je, že návštěvník je po vstupu do
budovy v samotném centru a ke všem funkčním celkům má stejně daleko. V neposlední
řadě je to nejblíže k přilehlému parkovišti.
Po stránce architektonické jsme se snažili
vytvořit jednotně výtvarně laděný prostor,

který bude vytvářet vhodné prezentační prostředí pro velmi designově pestrý sortiment.
Využili jsme maximálního uplatnění všech hodnotných architektonických prvků stávající
stavby. V interiéru byly částečně očištěny
obvodové zdi na režné zdivo a stejně tak byl
otryskán vestavěný betonový skelet. Materiály
jsou zachovány v jejich původní barevnosti
a struktuře. Základní podlahy jsou jednotné ve
všech částech budovy a tvoří je cemento-epoxidová stěrka v tmavě šedé barvě a struktuře
připomínající beton. Dalšími doplňujícími materiály jsou dřevo, v podobě dubové prkenné
podlahy a uplatněné i na stěnách a podhledu,
a šedé konstrukce expozitorů, parapetů, stěn
apod. Vše je doplněno architektonickým nasvětlením.
Velmi důležitým výtvarným, ale i funkčním
prvkem je nové zádveří. V rámci původní
dispozice nebylo zádveří ani závětří nijak
řešeno. Pro provoz objektu je však takový prostor velmi důležitý. Navrhli jsme proto řešit
zádveří v souvislosti s venkovní částí. Tvarově
a materiálově jednoduchý objem zádveří je
kontrastem k historické průmyslové stavbě.
Spolu s reklamním poutačem vytváří dominantu venkovního vstupního prostoru a zároveň místo pro vystavení předváděných
výrobků v exteriéru.
Jan Linhart
Prezentační a poradenské centrum moderní
domovní techniky Elements nabízí zkušenosti,
individuální řešení a komplexní servis zahrnující plánování a konzultace. Najdete zde nejnovější technologie a trendy v oblasti vytápění, instalací, koupelen, kuchyní, obkladů,
dlažeb i podlah. Při výběru vystavovaných produktů klade studio důraz na chytrá a energeticky úsporná řešení, nejvyšší kvalitu, atrak-

tivní design i skvělý poměr ceny a výkonu.
Součástí stylového showroomu Elements jsou
podlahové krytiny švédské značky KÄHRS.
230 m2 vícevrstvé dřevěné podlahy z kolekce
Spirit Rugged v dekoru Dub Safari dodala společnost Kratochvíl parket profi, s. r. o. Kromě
pokládky lepením k podkladu byla krytina
využita na podhledy a zakázkovou výrobu
interiérových doplňků. Jednolamelový dekor
má mořenou, kouřovou a řezanou strukturu,
kterou chrání vrstva přírodního oleje. Dílce
o rozměru 1200x125x10,2 mm vynikají nízkou
konstrukční tloušťkou, síla nášlapné vrstvy je
1,9 mm. Palubky jsou vybaveny zámkovým
spojem s možností pokládky plovoucím způsobem. Nově otevřené klientské centrum Elements najdete v Ostravě.
www.elements-cz.cz
www.kpp.cz
Poradenské a prezentační centrum Elemensts
bylo oceněno čestným uznáním v soutěži
Ostravský dům roku 2014.
podle podkladů společnosti Kratochvíl parket
profi, s. r. o.

Místo: Sokolská třída 1545/89, Ostrava
Investor: GIENGER, spol. s r. o.
Architekt / autor projektu:. Jan Linhart
Spolupráce: Viktor Šmidberger
Hlavní dodavatel: A-PRINT, spol. s r. o.
Termíny: soutěž, projekt 2013, realizace 2014
Plochy: 1218 m2
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AGC Technovation Centre
Evropské středisko pro vědu a výzkum
v oblasti plochého skla
Za přítomnosti četných osobností ekonomické,
politické a akademické sféry i tisku Jeho Výsost
belgický král Filip dne 5. listopadu 2014 v Gosselies (region Charleroi, Belgie) slavnostně
otevřel AGC Technovation Centre společnosti
AGC Glass Europe. Toto výzkumné středisko
soustředí ve zbrusu nových prostorách na 250
výzkumníků, techniků a inženýrů zaměřených
na zlepšení technologických postupů a vývoj
nových skel pro automobilový a stavební sektor.
AGC Technovation Centre je koncipováno jako
výkladní skříň inovační činnosti společnosti.
Většinu budovy tvoří sklo. Cílem architektů
i investora bylo vytvořit inspirující architekturu
v estetickém pojetí hodnou nejvýznamnějšího
výrobce skla na světě. Více než polovinu celkové plochy fasád, tj. celkem 4000 m2, pokrývá
šest typů skel. Největší plocha je pokryta izolačním dvojsklem Stopray Ultra-50 on Clearvision se třemi vrstvami stříbra. Tento povlak je
vždy na skle s nízkým obsahem oxidů železa
(Fe2O3 méně než 0,02 % z hmotnosti skla),
které se vyznačuje vysokou transparentností
a snižuje riziko termálního šoku. V místech
neprůhledných zasklení je sklo Stopray použito v kombinaci s tmavým sklem Blackpearl.
Koordinátor projektu Jean Rigaud říká: „Jde
o dvojsklo vyrobené naší nejnovější technologií. V zimním období má vynikající tepelně

izolační vlastnosti a v létě zajišťuje solární
ochranu, což umožňuje snížit energetickou
náročnost budovy. Navíc se díky použití BIPV
(Building Integrated Photovoltaics) na 240 m2
blížíme k parametrům budovy s nulovými
nároky na energie.“
Fasády jsou pokryty šedým smaltovaným
sklem Colorbel a zářivě bílým lakovaným sklem
Lacobel T Cool White, které také patří mezi
nedávné inovace společnosti AGC. Ve vnitřním nádvoří jsou na úrovni druhého poschodí
použita tzv. „chytrá okna“ s proměnlivou světelnou prostupností, která mohou být plně
transparentní, nebo až neprůhledná. Vnější
stínicí prvky z floatového skla Planibel v odstínech zelené, azurově modré a šedé, které jsou
umístěny svisle na západních fasádách, se
rovněž podílejí na ochraně proti slunečnímu
záření.
V budově byla důkladně řešena i dispozice jednotlivých prostor (kanceláře, laboratoře a zkušebny) tak, aby byla usnadněna komunikace
i logistika jak mezi jednotlivými výzkumnými
skupinami, tak i uvnitř pracovních týmů. Otevřený prostor kanceláří bez příček je doplněn
pracovními buňkami pro činnosti, které vyžadují koncentraci.
Uvnitř budovy našla uplatnění protipožární
skla a pro dekoraci byla použita skla Lacobel,
Matelac, Colorbel a Artlite Digital. Vstupní

část bude postupně upravena jako výstavní
prostor, kde budou mít návštěvníci možnost
seznámit se se současnou škálou výrobků
AGC.
Více informací na www.YourGlass.com
a www.agc-glass.eu
podle podkladů firmy AGC Glass Europe

AGC Technovation Centre
Projekt: Assar Architects
Kapacita: 250 zaměstnanců
Rozloha: 20 000 m2
Skleněná fasáda: plocha 4000 m2 je tvořena
6 typy skel, 240 m2 BIPV (1) – vrstvené sklo
s integrovanými solárními články
Realizace: 2013
Investice: přibližně 30 milionů EUR
Foto: © AGC Glass Europe
(1) Building Integrated Photovoltaics
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Business centrum Wallenrod
Bratislavský Wallenrod vrací městu život
Administrativní budova s romantickým, aristokraticky znějícím jménem Wallenrod je první
středoevropskou stavbou se „zelenou fasádou“. Za technicky i esteticky inovativním projektem stojí architekti, kteří se rozhodli být
i developery a provázeli Wallenrod od plánů
až po předání jednotlivým nájemcům.
Mickiewiczova ulice pro architekturu znovu
nalezená
Bratislava se stejně jako další socialismem
zasažená města potýká s devastací stylu
městské architektury a nedostatkem urbanistického myšlení této éry. Právě Mickiewiczova
ulice je příkladem, že v bezprostřední blízkosti
turistického centra chybí atraktivní prostor
pro běžný obchodní a administrativní ruch
i jakoukoli městskou zeleň. Přitom i zde za
prvorepublikové éry vzniklo několik architektonicky hodnotných staveb a bývalo to místo
oblíbených kaváren, což současná šedá
dopravní tepna už v ničem nepřipomíná. Vrátit do Mickiewiczovy ulice život, poskytnout
reprezentativní prostory pro podnikání – to
byla hlavní myšlenka vzniku budovy. Název
dostala podle postavy pokrokového šlechtice
ze slavného Mickiewiczova románu a autoři
projektu se tím přihlásili k odkazu jeho vizionářství, s nímž bojoval o svou zemi.

Wallenrod – fasáda podle ročních období.
Wallenrod byl projektován jako komerční administrativní objekt, který bude i příjemným místem pro setkávání a každodenní život. Díky
tomu, že architekti se stali zároveň i developery, byl také zcela v souladu s tímto návrhem
realizován. Poprvé ve střední Evropě se rozhodli pracovat se zelenou architekturou, která
je bezesporu výrazným trendem současného
městského bydlení.
Vertikální zahrada je dominantním prvkem
stavby a dozajista se již dostává do povědomí
návštěvníků Bratislavy. Zeleň se ukrývá v prostoru dvojité fasády, odvětrávané vnitřní vrstvy
a vnější vrstvy ze skla. Je zde umístěn zavlažovací systém a skladba rostlin počítá
s teplotními výkyvy od mrazů až po tropická
vedra. Údržba probíhá dvakrát ročně. Výhody
pro obyvatele netřeba zdůrazňovat – představte si pracovní den v kanceláři, která je
odstíněna a odhlučněna fasádou a zelení,
navíc vybavena stíněním. Velký význam má ale
i po urbanistické a estetické stránce. Fasáda
se mění podle ročních období a je jediným místem s rostoucí zelení v širokém okolí.
Ytong – řešení pro skeletové stavby
Wallenrod je po konstrukční stránce skelet
s vyzdívkou z pórobetonu Ytong. Výhodou
tvárnic je vysoká produktivita práce, které je

možné dosáhnout díky větším formátům komponentů i tenkovrstvému zdění. Takto mohou
stavební firmy plnit nároky současných investorů na tempo výstavby a zprovoznění budovy
v co nejkratším čase. Projektanti pak na systému Ytong ocení, že stavbu není nutné přizpůsobovat výškovým ani délkovým modulům
a nejsou třeba speciální doplňky.
Od téhož výrobce stavebního materiálu zde
byly použity vápenopískové tvárnice Silka,
které poskytují vynikající protihlukovou ochranu.
Z jeho sortimentu pochází i zateplení stropů
garáží minerálními deskami Multipor. Jejich velkou výhodou je požární odolnost třídy A1.
Navíc snadná aplikace bez nutnosti kotvení
a povrchových úprav šetří čas i náklady na
práci.
Wallenrod stavbou budoucnosti,
nebo již dneška?
Ačkoliv by se zdálo, že se jedná o poněkud
romantickou myšlenku, která bude plně doceněna v budoucnu, skutečnost ukazuje, že i slovenští nájemci ve svých nárocích dozráli.
Obsazenost Wallenrodu a poptávka po prostorách v něm již rok po jeho otevření dává za
pravdu jeho projektantům. Komunita těch,
kteří zde pracují a podnikají, se úspěšně rozrůstá.
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Business centrum Wallenrod
Místo: Mickiewiczova ulice, Bratislava
Autoři: Igor Lichý, Tomáš Šebo, Emanuel Zatlukaj
Investor: ITB Development
Začátek výstavby: srpen 2012
Konec výstavby: podzim 2013
Celková investice: 6 miliónů eur
Zastavěná plocha: 622,7 m2
Obestavěný objem: 17 572 m3
Plochy na pronájem: 2650 m2
Počet parkovacích míst: 48
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Sono Centrum Brno
K výjimečné akustice Sono Centrum
pomohly desky Knauf Diamant
Jsou stavby, které si každý zapamatuje díky
jejich velikosti, objemu prací a třeba i z pohledu
finanční atraktivity. Existují však stavby, které
jsou krásné hlavně proto, že vznikly. Mají myšlenku, koncept, jsou výjimečné svým architektonickým ztvárněním a také svou účelovostí.
A jsou stavby, na které je každý, kdo se na nich
podílel, hrdý. Z hlediska kumštu. Mezi ně bezesporu patří multifunkční kulturní prostor –
SONO Centrum v Brně. Již na první pohled se
jedná o velmi netradiční stavbu, a když k tomu
přidáme nadstandardní komfort, pojetí prostoru hudebního sálu a technické vybavení
včetně ozvučení, máme před sebou jeden z nejmodernějších evropských hudebních klubů
vůbec. Koncertní sál má celkem tři podlaží se
dvěma velkými balkony a čtyřmi bary. Co je
však důležité, je neobvyklý tvar, který výraznou
měrou přispěl k perfektní akustice. Investorem
je společnost SONO Records, architektem projektu byl Ing. arch. František Šmédek. Na stavbě
se podílela významně i firma Knauf, která
dodala na sádrokartonovu konstrukci vnitřního
opláštění anuloidu materiály a společnost JOK,
která byla realizátorem opláštění.
Knauf desky součástí tvůrčí práce
„Stavba Sono Centra je unikátní nejen z hlediska konstrukce, ale i statiky a především akustiky“, vysvětluje Ing. Jiří Janota, výrobní ředitel
ﬁrmy JOK, a. s. „Na samém začátku, když jsme
poprvé vstoupili do prostoru, který byl vymezen betonovou skořepinovou konstrukcí anuloidu, jsme si uvědomili, že tohle bude zcela
výjimečná a ojedinělá stavba. O to víc jsme si
přáli ji realizovat. Byla to pro nás velká výzva“.
Bylo zřejmé, že se nebude jednat o žádnou
známou a systémovou konstrukci podle manu
álů Knaufu, ale o anuloid, plný poledníků a rovnoběžek, který bylo zapotřebí vytvarovat. Byla
to od začátku do konce doslova tvůrčí práce.
„Nebyli jsme schopni stanovit předem nějakou
cenu a tak jsme požádali investora, aby nás tu
nechal týden pracovat a zkoušet jak konstrukci
vytvarovat a sestavit. Nesmělo dojít k žádné
chybě, protože nároky byly vysoké, především
z hlediska statiky, nosnosti a také akustiky. Ta
hrála velikou roli. Během toho zkušebního týdne
jsme si sestavili asi 6 dolních polí, a na základě
toho vznikla reálná spotřeba materiálu, predikovali jsme, jak to asi bude vypadat nahoře,
a navrhli jsme finální řešení včetně rozpočtu.“
Investora se podařilo přesvědčit, že nepůjde
o standardní jednoduchou záležitost, ale že je
potřeba vše udělat velmi kvalitně tak, aby se
dospělo k odpovídajícímu výsledku.
Proč padla volba na Diamant?
Statika vnitřní konstrukce musela jednak unést
vlastní materiál, ale také akustické zatížení
v sále. Volba padla na sádrokartonové desky

Knauf Diamant se zvýšenou pevností jádra
a tvrdostí povrchu, které mají navíc vynikající
akustické vlastnosti a jsou rovněž velmi houževnaté.
Nejprve bylo nutné namalovat vodicí rovnoběžky a posléze i poledníky, podle kterých se
postupně vytvořila struktura nosných CD
profilů, které byly různým způsobem tvarované
a ohýbané, včetně speciálně vyrobených úchytů
tak, aby bylo možné připevnit sádrokartonové
desky Knauf Diamant. Desky bylo samozřejmě
nutné nařezávat do různě velikých pětiúhelníkových celků, jež se začaly instalovat odspoda
nahoru, kde se poledníky sbíhaly a současně
také uhýbaly, až se postupně vytvořil požadovaný tvar. Opláštění sálu bylo nakonec tvořeno
vrstvou minerální vaty, následovala mezera
vymezená CD profily s přímými závěsy, pak přišla na řadu deska Knauf Diamant 12,5 mm,

další mezera 50 mm, pak opět Knauf Diamant
12,5 mm, další sádrokartonová deska Knauf
White 6,5 mm a na to všechno akustický potah.
Pro představu, celá plocha je veliká zhruba
520 m2.
Nejtěžší na celé zakázce bylo podle slov Jiřího
Janoty rozhodnutí, jestli celou zakázku vůbec
dělat a jak se domluvit s investorem. Všechno
ostatní byla krásná řemeslná práce. „Při našich
výpočtech jsme často používali selský rozum,
ale tak, aby vše sedělo v každém ohledu.“
Stavba dnes slouží svému účelu. Podle slov
návštěvníků je zážitek z akustiky koncertů
naprosto ojedinělý.
www.knauf.cz
Ivan Sklenář, foto archiv firmy JOK
a Jiří Hloušek
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Stavba vnitřního opláštění z desek Knauf Diamant postupovala zespodu nahoru

Detail uchycení profilů

Detail složité konstrukce. Desky Knauf Diamant byly zvoleny nejen kvůli akustice,
ale rovněž pro svoji pevnost.

Řez konstrukcí se dvěma sádrokartonovými deskami a profily Knauf

Schéma tvořeného elipsoidu
Finální uzavření elipsoidu
byla opravdu "kumštýrská" práce

Anuloid plný poledníků a rovnoběžek bylo potřeba
postupně vytvarovat

Sádrokarton prostě "umí všechno"

Místo stavby: Brno
Investor : Sono Records
Generální dodavatel stavby: není
Autor projektu: Ing. arch. František Šmédek
Dodavatel materiálu: Knauf
Realizátor KNAUF: JOK, a. s.
Termín realizace: 04/2013 – 04/2014
Materiál: Knauf Diamant, Knauf White
+ příslušenství, tmely atd.
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Sono Centrum Brno, Veveří 115
Objekt byl navržen jako reprezentativní stavba
nahrávacího studia Sono Records s víceúčelovým využitím (hotel, restaurace, parkování,
nahrávací studio, koncertní a divadelní sál).
Autorem architektonického návrhu je František
Šmédek, statické řešení prováděla ﬁrma Hladík
a Chalivopulos, s. r. o., dodavatelem hrubé
stavby byla ﬁrma BRESTT, s. r. o.
Firma CEMEX Czech Republic, s. r. o., dodala na
tuto stavbu pro zhotovitele monolitické konstrukce (ﬁrmu BRESTT, s. r. o.) celkem 6300 m3
betonu, převážně v těchto třídách: C30/37 XC1,
C30/37 XF1, C30/37 XD1, C30/37 XA3. Dále
bylo na stavbě použito 750 tun betonářské
oceli a 4,4 tuny předpínací oceli.
Firma CEMEX byla rovněž dodavatelem materiálu pro podlahy v objemu cca 350 m3. Především se jednalo o dodávku materiálu Anhylevel
20 (anhydrit ) a Cemlevel 20 (samonivelační
cementový potěr).

Konzola galerie nad 2. NP – armování a montáž předpětí

Práce na stavbě začaly v létě 2011, kdy byl
v předstihu realizován dilatační celek SO 02 –
jednopodlažní objekt v zadní části parcely,
určený pro parkování. Práce na hlavním dilatačním celku SO 01 začaly v prosinci 2011, přičemž
hrubá stavba monolitického skeletu byla dokončena v únoru 2013.
Dominantou a nejsložitější částí objektu je
rotační elipsoid. Vzhledem k tomu, že její půdorysný řez v jakémkoli místě je elipsa, avšak
příčný řez kružnice, nemá stěna sálu po obvodě
nikdy konstantní zakřivení. Proto byl vypracován 3D model skořepiny sálu, s vykreslenými
průniky s jednotlivými navazujícími konstrukcemi. Na základě tohoto modelu byla zpracována dokumentace na výrobu jednotlivých
dřevěných ramenátů, které byly na stavbě

Skořepina – vnitřní bednění a armování vrchlíku 5. NP

fotograﬁe archiv ﬁrmy BRESTT

Bednění,výztuž s předpětím a betonáž konzoly galerie nad 3. NP
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postupně osazovány jako žebra, tvořící „poledníky“ elipsoidu. Na ramenáty byly při vnějším
povrchu skořepiny postupně přikládány desky,
řezané na stavbě přímo na míru. Realizace
stěn bednění skořepiny připomínala výstavbu
dřevěné lodě. Po provedení armovacích prací
včetně osazení kanálků svislého předpětí skořepiny byly osazeny ramenáty vnitřní strany.
Betonáž probíhala po pásech vysokých cca
300 mm, přičemž postupně bylo doplňováno
vnitřní bednění rovněž z jednotlivých prken na
míru. Spodní část stěn skořepiny až do úrovně
stropní desky nad 3. NP je svisle dodatečně
předepnuta třílanovými kabely (systém VSL),
celkem 19 kabely. Ty začínají v průniku dna
a stěn skořepiny a vytvářejí poledníky skořepiny. Vynášejí tak zatížení spodní části kopule
do horní části. Pro umožnění předpínání byl ve
stropní desce, která tvořila dno skořepiny,
vynechán pruh desky. Ten se dobetonoval až
po předepnutí skořepiny a provedení injektáže.
Vrchlík skořepiny je železobetonový, byl postupně v pruzích betonován do jednostranného bednění.

fotograﬁe archiv ﬁrmy JOK

Výpočetní 3D model
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Beta

Přístavba pavilonu domova důchodců
v Proseči u Pošné
Domov důchodců v Proseči u Pošné se nachází
v budově zámku, který je nemovitou kulturní
památkou evidovanou pod rejstříkovým číslem
26040/3-3265. Přístavba nového plně bezbariérového pavilonu nepředstavuje rozšíření
kapacity domova, ale má rozvolnit obsazenost
současných zcela zaplněných pokojů v domově
a především má zajistit ubytování pro seniory
s Alzheimerovou chorobou.
Novostavba nesměla vytvořit novou dominantu zámeckého parku a narušit pohledy na
zámek. Proto byl navržen zapuštěný objekt
s rovnou zatravněnou střechou. Nový nepodsklepený jednopodlažní pavilon nepravidelného
obloukového tvaru je do terénu zakomponován tak, že viditelná zůstala pouze jižní fasáda,
u které jsou situovány pokoje klientů. Se stávající budovou zámku je pavilon dispozičně propojen dvěma vnitřními vstupy.
Z konstrukčního hlediska je objekt kombinací stěnového a sloupového nosného systému a kombinací podélného a příčného nosného systému.
Nosné stěny jsou převážně zděné z vápenopískových cihel, částečně monolitické železobetonové. Sloupy jsou kompletně zhotoveny
jako monolitické železobetonové. Stropní konstrukce je v celém rozsahu provedena jako
monolitická železobetonová deska.
Součástí projektu jsou i dvě nové vzpomínkové
trasy. Venkovní v podobě nekonečné smyčky
vedoucí kolem altánu, jezírka, záhonů, laviček
a jiných paměťových prvků. Vnitřní trasa
určená pro nepříznivé počasí a především zimní
období bude vybavena originálními paměťovými prvky, např. napodobeninou starší autobusové zastávky a telefonní budkou, tedy
předměty, které budou klientům připomínat
jejich dětství a mládí. Tento projekt zaměřený
na vyvolávání vzpomínek byl inspirován zahraničními zkušenostmi. Zařízení tak pomáhá
lidem vybavovat si vzpomínky na dřívější život
a tím se orientovat ve skutečném světě, který
je v současné době obklopuje.
KM Beta SENDWIX
Pro svislé konstrukce přístavby byly vybrány
vápenopískové cihly: lze je použít nejen pro
obvodové i vnitřní zdivo, ale pro svou pevnost
v tlaku a především zvukově izolační vlastnosti
se dají zároveň užít v interiéru pro nosné
i výplňové dělící stěny. Z uvedených důvodů
jsou vápenopískové cihly také ideálním materiálem pro vyzdívání tepelně izolačních vícevrstvých obvodových stěn. Stavební systém KMB
SENDWIX je tak výborným materiálem pro
výstavbu energeticky úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů.
Obvodové nosné stěny nového pavilonu o tl.
240 mm jsou zhotoveny z vápenopískových
kvádrů v provedení P+D, pevnosti P15 MPa,
vyzděných na systémovou vysokopevností ce-

mentovou maltu (tepelná vodivost zdiva 0,38
W/m.K). Obvodové zdivo je opatřeno kontaktním zateplovacím systémem (ETICS).
Zdivo v úrovni střešního pláště (atiky) je rovněž vyzděno z vápenopískových kvádrů tl.
240 mm.
Obvodové zdivo v úrovni výplní otvorů (parapetů) je vyzděno z vápenopískových kvádrů
tl.115 mm v provedení P+D, pevnosti P20
MPa, vyzděných na systémovou vysokopevností cementovou maltu. Tepelná vodivost
zdiva je 0,46 W/m.K, zvuková neprůzvučnost
zdiva R’w=42 dB.
Vnitřní nosné zdivo tl. 240 mm je zhotoveno
z vápenopískových kvádrů v provedení P+D,
pevnosti P15 Mpa, vyzděných na systémovou
vysokopevností cementovou maltu (tepelná
vodivost zdiva 0,38 W/m.K).
Mezipokojové nosné zdivo tl. 240 mm je zhotoveno z vápenopískových akustických kvádrů
v provedení P+D, pevnosti P20 MPa. Objemová hmotnost tvárnic je 1600 kg/m3. Zdivo je

vyzděno na systémovou vysokopevností cementovou maltu. Tepelná vodivost zdiva je 0,61
W/m.K, zvuková neprůzvučnost zdiva R’w=54
(-2) dB.
KMB SENDWIX je prvním uceleným systémem
vícevrstvých konstrukcí na českém trhu.
Podle podkladů PROJEKT CENTRUM NOVA,
s. r. o.
Investor: Kraj Vysočina
Architektonický návrh: Senior Holding, s. r. o.
Projekt: PROJEKT CENTRUM NOVA, s. r. o.
Odpovědný projektant: Jaroslav Rybář
Zastavěná plocha: 1904 m2
Obestavěný prostor: 9464 m3
Počet funkčních jednotek: 18 pokojů
– 15 dvoulůžkových, 3 jednolůžkové
Počet uživatelů: 35 žen a 10 mužů
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• PEVNOST ZDIVA – Vysoká pevnost zajišťuje
kvalitu nosné části stavby a umožňuje
výstavbu i sedmipodlažních objektů z nosných stěn v tloušťkách 175, 240 a 290 mm.
• AKUSTIKA – Výborný akustický útlum
nosných stěn i příček poskytuje vyšší komfort
pro uživatele.
• AKUMULACE – Vysoká tepelná jímavost
materiálu přináší stabilní vnitřní teplotu
prostředí v zimním i letním období a přispívá
k úsporám nákladů na vytápění nebo chlazení
interiéru.
• ENERGETICKÁ ÚSPORA – Díky vysoké variabilitě možností zateplení objektu si investor
může sám vybrat, jak velké náklady na vytápění bude muset v budoucnu řešit.
• VĚTŠÍ PODLAHOVÁ PLOCHA – Pevnost cihel
umožňuje postavit velmi štíhlé nosné stěny
již od tloušťky 175 mm, výsledkem je zvětšená užitná podlahová plocha při stejném
obestavěném prostoru.
• POŽÁRNÍ ODOLNOST – Zdivo splňuje požadavky norem na protipožární odolnost.
• MRAZUVZDORNOST – Díky své mrazuvzdornosti je vápenopískové zdivo výborným
materiálem pro použití v exteriéru (ploty,
lícové zdivo). Stejně kvalitní zdivo se používá
i pro vyzdívky obvodových i vnitřních stěn
staveb.
• JEDNODUCHÁ REALIZACE – Přesné rozměry jednotlivých cihelných bloků umožňují
velmi přesné zdění na lepidlo. Rovný povrch
stěn je vhodný pro aplikaci tenkovrstvých
omítek nebo přímé lepení obkladů a zateplení.
• SNADNÁ KONTROLA KVALITY – Jednoduchost konstrukce obvodových i vnitřních
nosných stěn díky přesným tvarům cihel
a přesnému zdění na lepidlo umožňuje v průběhu stavby snadnou kontrolu správnosti
a kvality provedení. Zdivo plní funkci hlavně
statickou a konstrukční, nikoliv tepelně-izolační (tuto funkci plní zateplení).
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reference| S C H I N D L E R

Obnova Vily Löw-Beer
Vilu pro svou rodinu v roce 1903 postavil
továrník Moritz Fuhrmann. Autorem projektu
byl pravděpodobně vídeňský architekt Alexander Neumann. Po Fuhrmannově smrti
jeho dědicové prodali objekt v srpnu 1913
textilnímu podnikateli Alfredu Löw-Beerovi,
který věnoval na konci 20. let 20. století část
pozemku své dceři Gretě. Ta zde společně
s manželem Fritzem Tugendhatem vybudovala
v letech 1929-1930 rodinný dům – dnes světoznámou Vilu Tugendhat. Ve 30. letech
nechal Alfred Löw-Beer dům částečně stavebně upravit podle projektu vídeňského
architekta Rudolfa Baumfelda. V roce 1940
zabavili vilu Němci pro potřeby gestapa.
V roce 1946 byla nad objektem ustanovena
národní správa a v roce 1954 se stal majetkem československého státu. V letech 19622012 zde sídlil domov mládeže. V současnosti
je Löw-Beerova vila v majetku Jihomoravského kraje a je nejmladší pobočkou Muzea
Brněnska.
Díky dochovaným původním stavebním konstrukcím a dalším prvkům se vila v roce 1958
stala nemovitou kulturní památkou (r. č. ÚSKP
ČR 41917/7-6987), objekt byl ale přesto dlouhodobě neudržován a podfinancován.
V květnu 2013 byla zahájena památková
obnova, která trvala až do prosince 2014.
Autorem projektu kompletní rekonstrukce je
společnost Arch.Design, s. r. o. Realizací byla
pověřena stavební společnost Tocháček, s. r. o.

Model Schindler 3300. Méně prostoru pro techniku poskytuje více místa pro
cestující. Výtah byl speciálně navržen tak, aby byl minimalizován prostor potřebný
pro technické vybavení. Ovládací jednotka se vejde do rámu šachetních dveří
a pohon je instalován přímo v šachtě.
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Díky nově zřízenému výtahu firmy Schindler
je objekt nyní bezbariérový. Složitým podmínkám vyhověl výtah S3300 s plynulým a tichým
chodem, speciálně navržený tak, aby byl minimalizován prostor potřebný pro jeho technické vybavení. Ovládací jednotka se vejde do
rámu šachetních dveří a pohon je nainstalován přímo v šachtě. Díky lehké konstrukci, precizní stavbě a úsporným systémům dosáhl
tento výtah třídy A energetické náročnosti.

Z větší části prosklený výtah je umístěn v prostoru světlíku, ve kterém byla zachována původní okna.
Souběžně s rekonstrukcí hlavního objektu probíhala od jara 2014 i rekonstrukce zahradního
domku, tzv. Celnice. Objekt s kavárnou Lev
a Medvěd v přízemí a výstavou „Brněnské
stopy rodiny Löw-Beerů“ v patře je pro veřejnost otevřen od 27. května 2015.

Návštěvníci mohou relaxovat i na zahradě,
navrácené do podoby, kterou měla na počátku
30. let 20. století, s výhledem na vilu Tugendhat. Vila Löw-Beer s expozicí „Svět brněnské
buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat“ bude
pro veřejnost otevřena na podzim roku 2015.
podle www.vilalowbeer.cz
a podkladů společnosti Schindler CZ, a. s.
www.schindler.com/cz
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r e f e r e n c e | J. A. P.
Skryté zárubně AKTIVE od J.A.P.
Konstruktérskou revolucí si procházejí zárubně
interiérových dveří, které se v duchu moderního designu skryly dovnitř příček. Jaké jsou
vlastně výhody a možnosti absolutně bezobložkového řešení dveřních průchodů AKTIVE
od společnosti J.A.P.?

Zárubně J.A.P. umí reverzní otevírání dveří

Bezpolodrážkové dveře 40mm (k sobě) a dveře s polodrážkou 15mm (od sebe)

Designové dveře MASTER jsou novinkou firmy J. A. P.
Dveře STRONG a detail konstrukčního řešení

„Skryté zárubně AKTIVE dělají čest svému
jménu. Jsou v podstatě celé uschované ve zdi
a neruší pohled na dveřní křídlo. Velmi působivý je zejména ostrý přechod mezi omítkou
a dveřmi – čistý a jasný, bez klasické vystouplé
dřevěné nebo kovové zárubně,“ říká na úvod
pan Petr Paksi, výkonný ředitel společnosti
J.A.P., která je inovátorem v sortimentu dveřních systémů, a pokračuje: „Skryté zárubně
představují designové řešení pro otočné
i posuvné dveře, a to přesně v duchu evropských minimalistických trendů, které pronikají
také na český trh – viditelná je pouze vnitřní
konstrukce zárubně v příčce. Skryté zárubně
vyrábíme z taženého hliníku s eloxovanou
(matně stříbrnou) povrchovou úpravou. Pokud
by ale zákazník vyžadoval jiný barevný odstín,
stačí si vybrat ze vzorníku barev RAL.“
Skrytým zárubním je směr otevírání dveří…
jedno
Tam, kde chcete mít vedle sebe dvoje dveře,
které se otevírají každé na jinou stranu, oceníte skryté zárubně AKTIVE také. A proč?
Standardní věcí je, že dveře, které se v zárubni
otevírají každé na jinou stranu (tedy jedny
otevíráme k sobě a druhé od sebe), spolu nelícují z čelní pohledové strany. Oproti tomu
u novinky skrytých zárubní AKTIVE pro jednokřídlé otočné dveře je jedno, zda dveře otevíráme „do“ nebo „z“ místnosti – z pohledové
strany vypadají stejně a opět lícují s příčkou,
která může být zděná i z SDK profilů. Co se
týká samotných dveří – pro klasické otevírání
ve směru k sobě slouží dveře bezpolodrážkové
o tloušťce 40 mm. Pro druhé dveře, s otevíráním od sebe (reverzně), je nutné použít dveře
s polodrážkou 15 mm.
„Předností zárubní AKTIVE je kombinovatelnost
s dnes velmi často vyhledávanými vysokými
dveřmi, které mohou dosahovat až do stavební výšky 3,7 m. V nabídce J.A.P. jsou hned
dva takové modely – MASTER a STRONG,“ říká
pan Petr Paksi.
Rám dveří MASTER je oboustranně opláštěný
moderními materiály dle individuální volby
(sklo, laminát, kovolaminát, vždy v síle 4 mm)
a tvoří ho profily z eloxovaného hliníku, které
mohou mít popřípadě i komaxitovou úpravu dle
vzorníku barev RAL. Vnitřní prostor mezi plášti
je potom vyplněn extrudovaným polystyrénem.
Dveře si prošly také zkouškou mechanických
vlastností a mají zvukový útlum 34 db.
Varianta dveří STRONG je zase výjimečná pro
elegantní a jednoduché spojení skla s hliníkovým profilem – opět z eloxu s možností
komaxitové úpravy RAL, který tvoří rám dveří
a v jehož středové části je umístěna skleněná
výplň. Samozřejmě – na výběr je z nepřeberné
škály skel: čirých, barevně tónovaných, či pískovaných atd.
Oba typy dveří je možné volit ve variantě
otočné a posuvné.
Více na www.skrytazaruben.cz
Podle podkladů společnosti J.A.P.
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Schindler 5500
Výtahgeneration
nové generace
Next
mobility
The
advanced
elevator
that brings your
Moderní
osobnípassenger
výtah, který
dodá solution
vaší obytné
high-end
androzměr.
commercial
building
to the next
i komerčníresidential
budově nový
Schindler
5500
level.
Offering
superior
flexibility
configurability, the
představuje
ideální
volbu.
Snadnoand
se přizpůsobí
Schindler
5500
is the perfect
easymožnosti
to integrate into any
libovolnému
prostoru
a nabízífit:
široké
designu. design
Řešení and
je určeno
pro reprezentativní
building
optimizes
rentable space.
vzhled při maximálním využití plochy.
www.schindler-cz.cz
www.schindler.com
Schindler 5500: Dopravní výška až 150 m, rychlost 3 m/s, konfigurace s ministrojovnou nebo bez strojovny,

Schindler
5500: Up
to 150 m,A3podle
m/sec,VDI
mini-machine-room and machine-room-less configuration, VDI A-Class rating
třída energetické
náročnosti

