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VYSOKOPEVNOSTNÍ SÁDROKARTON HABITO

Centrum technické podpory
Tel.: 296 411 800
Mob.: 724 600 800
E-mail: ctp@rigips.cz

www.pevnadeska.cz
www.rigips.cz

VÝHODY SNADNÉHO KOTVENÍ 
DO HABITA V PRAXI

VEŘEJNÉ BUDOVY, KANCELÁŘE, 
KOMERČNÍ PROSTORY

Habito je první sádrokartonová deska, která při 

použití vrutů umožňuje nejmenší rozteč kotevních 

bodů 30 mm již při jednoduchém opláštění. 

To představuje velkou výhodu v případech, kdy je 

použití hmoždinek z tohoto pohledu konstrukčně 

i montážně problematické.

Snadné kotvení je výhodou při zařizování 

kancelářských a komerčních prostor. Usnadňuje 

instalaci policových systémů, zábradlí, rozvodů 

elektroinstalací a datových sítí, hasicích přístrojů 

či navigace.

HABITO, DRŽÍ TO!

 Nová sádrokartonová deska Habito se vyznačuje vysokou pevností

 Vhodná pro interiérové stěny a příčky s vysokou odolností a únosností 

 Umožňuje kotvit předměty běžným vrutem bez předvrtání a bez hmoždinek

 Únosnost na jeden kotevní bod je 25 kg pro vrut, 108 kg pro kotvu Molly

 Díky výborným akustickým vlastnostem se hodí k odhlučnění interiérů

RYCHLÉ A SNADNÉ KOTVENÍ 
DO HABITA UMOŽŇUJE OHROMNOU 
FLEXIBILITU PŘI ZAŘIZOVÁNÍ BYTU.

TŘÍDA RC3

PŘÍČKA HABITO SPLŇUJE 
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU 
RC3, ČÍMŽ SE VYROVNÁ 
PŘÍČKÁM Z PLNÝCH CIHEL.
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Střešní byty mají jedinečný charakter. Vyrábíme pro vás posuvná střešní okna, opravdu velká a luxusní. Dodají bytu 
množství světla, maximální otevření střechy a panoramatické výhledy. 
Střešní terasy rozšiřují byty o další krásný prostor. Střešní dveře Solara umožní komfortní přístup na terasu z plochých 
i šikmých střech. 

1. Posuvný systém Solara PERSPEKTIV často 
kombinujeme s pevně zasklenými plochami. 
Tím dosáhneme velké prosklení střechy za 
rozumnou cenu.

2. Velkoformátové posuvné střešní okno
Solara PERSPEKTIV jsme dodávali do centra 
Mnichova. Křídla oken se odsouvají do stran 
nad plochu střechy, plné otevření promění 
byt ve střešní balkon.

3. Vyrábíme také střešní okna a prosklení 
pro památkově chráněné budovy.

4. Solara PERSPEKTIV jako posuvné střešní 
dveře. Umožňují komfortní přístup na střešní 
terasu a zároveň bohatě prosvětlují interiér 
podkrovního bytu.

POSUVNÁ STŘEŠNÍ OKNA  STŘEŠNÍ DVEŘE A VÝSTUPY

Zakázková výroba

Celoroční tepelný 
komfort

Zabudované 
elektrootevírače

225x300.indd   1 12.05.17   11:01Obsah_ST02.indd   1 14.06.17   11:37



2 STAVBA 2/2017

STAVBA
24. ročník 2017
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ROZHOVOR

Mariana Pančíková

Rozhovor  
s Dagmar Vernerovou

Ročenka byla teprve před pár týdny vydaná, 

ale současně už vzniká další výběr… 

Plánujete i něco dalšího, jako obvykle?

Po letošní ročence jsem si říkala, že si pří-

ští rok dám „klid na lůžku“, prostě si od-

počinu. A ono to zatím vypadá, že budeme 

dělat ne dvě, ale čtyři knížky. Ale samo-

zřejmě je to dobře – když práce je, zaplať-

pánbu za to.

Asi předbíhám, ale můžete prozradit, kdo 

bude vybírat po Marcele Steinbachové?

To zatím ještě nemůžu, ale samozřejmě 

„kádrové rezervy“ mám, ty mít musím. 

Vzhledem k pracovnímu nasazení, které si 

každá ročenka žádá, musíme být domluve-

ní s některými z našich editorů třeba i dva 

tři roky dopředu. Je totiž potřeba, aby si 

„před ročenkou“ mohli zorganizovat práci 

ve svém ateliéru (všichni jsou praktikují-

cími architekty) i rodinný provoz. Ročenka 

jim nezabere celý rok, ale ta nejtěžší část 

– výběr z nějakých dvou set realizací, které 

každý rok dostanou v nabídce, a následné 

návštěvy desítek z nich – několik měsíců 

trvá.

Vždycky jsem se snažila rozklíčovat, jak 

svoje „arbitry vkusu“ vybíráte. Podle 

generační příslušnosti, nebo musí mít něco 

v předchozí ročence?

Ne, to určitě ne. Ale každý editor – jak jim 

z nedostatku přesnějšího označení říkám 

– je činný architekt, který se pro ten svůj 

rok stává i neoficiálním kritikem. Musí 

mít názor na obor, který se jistě promítne 

do jeho výběru staveb. A ten by měl umět 

v úvodní eseji nebo rozhovoru určitým 

způsobem vysvětlit a obhájit. Ale hlavně: 

nesmí se bát! Protože vždycky si někoho 

z kolegů architektů znepřátelí a vždycky se 

mu stane, že mu jeho výběr (nebo ne-výběr) 

někdo vyčte. Za tohle nepohodlí všem edi-

torům nabízíme to nejcennější, co můžeme, 

a to svobodu. Skutečně si můžou vybrat 

stavby, o kterých jsou přesvědčeni, že za to 

stojí a že nejlépe charakterizují dané ča-

sové období. Nemusí to být stavby oceněné 

v soutěžích, nemusí být hojně publikované, 

klidně to může být stavba neznámá; vůbec 

to nemusí být práce věkem zralého auto-

ra. Řekla bych, že největší předností ediční 

řady je právě tato svoboda, kterou můžeme 

editorům i čtenářům – díky partnerům ro-

čenek – dopřát.

Proč a kdy vlastně nápad s ročenkou 

vzniknul?

Ročenka není v typologii publikací sa-

mozřejmě nic nového, ale my jsme s ní, 

zpětně viděno, přišli asi v pravou chvíli. 

Nebylo to těsně po revoluci v devadesá-

tých letech, ale až v roce 2000, kdy už se 

přece jen začalo stavět i něco jiného než 

jen banky a spořitelny. Jako první knihu 

jsme vydali výběr historiků architektu-

ry Petra Kratochvíla a Pavla Halíka z let 

1989–1999, na který časově navázala edič-

ní řada ročenek. A když si dáte vedle sebe 

výběr z této knihy a všechny následují ro-

čenky, uvidíte, jak moc se česká architek-

tura proměnila. Takže na otázku po úče-

lu edice můžu odpovědět, že je to vlastně 

tištěný časosběrný dokument, který v této 

Vydavatelka, která se s pozoruhodnou trpělivostí a vytrvalostí sedmnáct let 
věnuje vydávání už legendárních ročenek české architektury i dalších titulů, 
o sobě mluví jako o neviditelné „paní Columbové“ a zdráhala se rozhovor dát.

roZHovor
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chvíli trvá už 17 (27) let. Až mě to tro-

chu vyděsilo, když o tom mluvíme! Tonda 

Novák (editor letošní ročenky, pozn. red.) 

to pěkně spočítal na křtu letošní ročenky – 

všechny knihy měřil a počítal, a dokonce je 

i vážil. Já sama teď nejsem schopná se do-

počítat třeba ani publikovaných ilustrací, 

ale jsou jich tisíce.

Krom svobody ve výběru je pro editora asi 

neocenitelná i možnost „zanechat stopu“ 

a podat svědectví o jednom, resp. jednom 

a půl roku v oboru.

Samozřejmě, výběr je vždycky setkáním / 

utkáním se s egem člověka, který sestavuje 

hlavní kapitolu knihy. Za sebe můžu říct, že 

se po letech praxe raději snažím nechat věci 

plynout a musím ocenit fakt, že až na drob-

né výjimky svoji roli všichni editoři chápali 

jako službu oboru a ne jako možnost sebe-

prosazení. A musím samozřejmě taky ocenit 

i další věc, a to, že všichni akceptovali fakt, 

že z téhle práce nezbohatnou, protože je 

nikdy nemůžeme odpovídajícím způsobem 

honorovat. Kultura u nás je ze strany stá-

tu podfinancovaná, to je všeobecně známé 

a ročenku můžeme celé ty roky dělat jedi-

ně díky velkorysosti soukromých sponzorů. 

Kupodivu se ale naši editoři s touto skuteč-

ností srovnají daleko líp než s nabízenou 

svobodou, která s sebou nese skutečně vel-

kou zodpovědnost a stres. Naštěstí ohrom-

nou výhodou je, že praktikující architekti 

jsou zvyklí pracovat, navzdory nejrůzněj-

ším vnitřním nebo vnějším tlakům, v ter-

mínech. Ročenka prostě musí vyjít každý 

rok v dubnu a zatím jsme to všichni zvládli. 

Takhle fungovat by ale nebylo možné tře-

ba s kunsthistoriky, pro které (nebo alespoň 

většinu z nich) není pět let žádný termín. 

S těmi pracuji také moc ráda, ale na jiných 

titulech. A navíc jsem přesvědčená, že kni-

hy jako ročenka by historikům a teoretikům 

architektury díky malému časovému odstu-

pu dostatečný prostor k hodnocení ani dát 

nemohly. 

Návaznost a dodržování termínů bývaly 

při práci na ročenkách neúprosné…

Určitě si dobře pamatujete, že celý ročen-

kový proces od prvního oslovení architektů 

až po vydání a propagaci knihy je přesně 

rozfázovaná spolupráce a v momentě, kdy 

někdo svůj termín nemůže dodržet, vznikají 

problémy a časové prodlevy pak dohánějí 

další kolegové. Sice to celé částečně kopí-

ruje projekční proces, ale v něm jde o věci, 

které architekti běžně umí. Tohle vykročení 

do publikační činnosti je pro ně jiné a po-

dobnou zkušenost někteří z nich mají se 

svými vlastními knihami a jiní ne. Často si 

architekti také myslí, že se to celé dá nějak 

odložit, zastavit, odpočinout si, vyřešit si 

třeba rodinné problémy a zase se k práci na 

ročence vrátit. To ale u titulu, který je sou-

časně neperiodikem i periodikem, udělat 

nejde. A taky si myslím, že jsou přesvědčeni 

o tom, že „velký dům – hodně práce, malá 

knížka – málo práce“. Ale to je omyl, ro-

čenka je na tom hůř než i jen opravdu malý 

dům. 

Zmiňovala jste, že kultura je u nás 

podfinancovaná. Neměli by se na ročenku 

architekti skládat?

Když jsme dávali dohromady koncept prv-

ní ročenky, měli jsme v rukou pro inspiraci 

několik evropských ročenek a tuším i ra-

kouskou. V té byl tehdy ten, kdo si zaplatil 

příspěvek. Je to schéma výběru naprosto 

legitimní, ale touhle cestou jsme jít nechtě-

li, to je pak se svobodou ámen. A tak jsme 

si vědomě vybrali schéma opačné, kterému 

Michal Kuzemenský (architekt a editor ro-

čenky, pozn. red.) říká hezky „na krev“. Na 

každé vydání tak musíme každý rok znovu 

hledat finanční prostředky. Ročenka pak 

skutečně vychází jen díky osvíceným sou-

kromým sponzorům. Samozřejmě ročenku 

kteréhokoliv oboru by měla podporovat 

i příslušná profesní organizace, jako v na-

šem případě třeba komora architektů, ale 

také stát. Na vydání knihy v posledních 

pár letech přispívá stát prostřednictvím 

Nadace české architektury, ale ve srovná-

ní s celkovými náklady nejde o zásadní 

částku.

Podporuje vaši činnost třeba ministerstvo 

kultury?

Pokud žádáte o podporu příslušné státní 

instituce, tak buď neuspějete, protože ža-

datelů je skutečně mnoho, nebo ano, ale 

dostanete příspěvek tak symbolický, že jen 

jeho vyúčtování vám dá tolik práce, že to 

celé snad  ani neodpovídá vynaložené ná-

maze. Myslím, že podobné aktivity, zvlášť 

ty spontánní a „vzešlé zdola“ by měl stát 

bez debat podporovat, a to přímo a ne tak, 

aby se muselo každý rok žádat. Myslím si, 

že víc než o peníze jde vlastně o důvěru. 

Úředníci by se museli přestat bát, že udě-

lají chybu, a museli by nám věřit, že pe-

níze použijeme správným způsobem tak, 

jak nám už léta důvěřují naši partneři ze 

soukromé sféry. A museli by se samozřejmě 

Dagmar Vernerová (*1958)  
vydavatelka, působila po absolvování 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
např. v redakcích časopisů Architekt 
a Fórum architektury. Od konce 90. 
let se v neziskové společnosti Prostor 
– architektura, interiér, design věnuje 
propagaci především současné 
tuzemské architektury. Společnost, 
jejíž vlajkovou lodí je ročenka české 
architektury, zatím vydala víc než 35 
titulů a uspořádala několik výstav. 

ROZHOVOR
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smířit i s tím, že „investují, ale neovlivňu-

jí“, a to je taky někdy hodně těžké. 

Nedávno jsem spolupracovala s polským 

čtvrtletníkem o architektuře a ten byl 

bez jediné reklamy – kompletně placený 

ministerstvem kultury…

A když se podíváte na Slovensko, tak se 

také dokážou spojit – veřejné instituce 

a peníze z nich a výsledkem jsou hezké 

publikace o architektuře. U nás je situace 

jiná. Tady jsou vydavatelé odborných nebo 

populárně-naučných knih v malých ná-

kladech téměř jako psanci. Něco vyděláte 

prodejem knih, ale náklady vám to – pokud 

chcete prodávat za dostupnou cenu – nikdy 

nepokryje. Ale nestěžuju si, takovou cestu 

jsme si vybrali. 

Máte představu, kdo kromě architektů 

ročenku kupuje, dostane se mezi laiky, což 

je jeden z vašich deklarovaných cílů?

Na začátku jsme si řekli, že nechceme 

vydávat teoretickou publikaci. Ročenka 

vlastně vznikla jako reakce na podnikatel-

ské baroko 90. let a její hlavní myšlenkou 

bylo ukázat potenciálním laickým staveb-

níkům (kterých bylo tehdy poměrně hod-

ně), že by mohly domy vypadat taky jinak 

než tehdy třeba v „Schöner Wohnen“. To 

se mi pak stávalo, že k nám do kanceláře 

přicházely maminky s kočárky a listovaly 

si ročenkami a já jsem jim dávala tipy na 

architekty. To se po určité době překlopilo 

– kdo chtěl stavět, postavil nebo už „svého“ 

architekta má – a teď je nejdůležitějším ry-

sem celé ediční řady ona „časosběrnost“ 

a zachování její kontinuity.

Z ročenky je tradice, na kterou se mnoho 

lidí těší, a to musí těšit i vás.

Nemůžu si stěžovat – letos už nám začát-

kem dubna volali z knihkupectví, že se 

lidé po ročence ptají, protože jsou zvyklí, 

že v tomhle měsíci vycházíme. Když už je 

sedmnáctá, tak by bylo špatné, kdyby na 

ni lidé nečekali (smích). Přitom každý rok 

je reálné nebezpečí, že nedokážeme sehnat 

peníze a ročenka padne.  Naštěstí pořád se 

najdou šéfové firem, kteří uznají, že archi-

tekturu je třeba podporovat. 

Co říkáte na argument, že publikace typu 

ročenky „jen“ ukazují krásnou architekturu 

bez ohledu na souvislosti?

Pokud si dobře pamatuju, první z našich 

editorů, který zdůrazňoval kontext stavby 

a podle toho i domy vybíral, byl Svatopluk 

Sládeček (Česká architektura 2007–2008, 

pozn. red.) – a to mnohem dřív, než se 

stal veřejný prostor tématem číslo jedna. 

Michal Kuzemenský (Česká architektura 

2011–2012, pozn. red.) zase poprvé eman-

cipoval nejrůznější drobné objekty, já jim 

něžně říkám „boudičky“, na úroveň vel-

kých domů. Stejně tak byl třeba Zdeněk 

Jiran (Česká architektura 2012–2013, pozn. 

red.) první, kdo veřejně napsal, že způsoby 

nakládání s evropskými dotacemi městům 

leckdy moc neprospěly. 

Ne vždy se všechno díky dotacím povedlo, 

ale za poslední roky vzniklo hodně zdařilých 

staveb v regionech. Oproti tomu v Praze asi 

dotace získat nelze nebo komunita negene-

ruje zajímavá zadání a krásné architektury 

z veřejných peněz tolik nevzniká. Nakonec 

mě překvapilo, že v poslední ročence je do-

cela dost staveb v hlavním městě.

V tomhle směru editorům také neklademe 

žádné podmínky, ale bylo by fajn v knize 

vždycky ukázat celou škálu typologií i za-

stoupení podle regionů. Výběr staveb je ale 

závislý na tom, co a kde se zrovna „urodi-

lo“, resp. jak tu úrodu vidí editor. A taky na 

autocenzuře vyzvaných architektů, kteří své 

práce nabízejí. I proto, abychom usnadnili 

editorům trochu život, se nevybírá ze staveb 

za uplynulý rok, ale ze staveb dokončených 

za poslední rok a půl a pak se může stát, že 

co jeden nevybere, vybere následující rok 

druhý. O výběru s editory diskutuju a o za-

řazení pravidelně dvou tří staveb v každé 

ročence mám pochybnosti, ale definitivní 

výběr není můj, je jejich. A taky mám radost 

z toho, že v posledních letech čeští architek-

ti projektují víc v zahraničí, a takové práce 

rádi zařazujeme.

Poslední otázka – „kmotrem“ letošní 

ročenky byl Martin Rajniš a proslovy jeho 

i editora knihy během jejího křtu vyzněly 

neobvykle optimisticky. Máte také pocit, 

že česká architektura je krásnější, nebo se 

jen změnila rétorika?

Určitě je to tak, že se dělají pěknější věci. 

Architekti se taky sami zapojují do kulti-

vace staveb a veřejného prostoru, což zase 

dobře ukázala ročenka loňská, i do prezen-

tace své práce. Seznamování často laické 

zajímající se veřejnosti s oborem začínají fi-

nančně víc podporovat i soukromí investoři, 

situace dřív nepředstavitelná. Jsem optimi-

stický realista a pevně věřím, že nakonec 

všichni všechno ve zdraví přežijeme. 
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NEKROLOG

ROSTISLAV ŠVÁCHA

Za Janem Malým

Ivan Lutterer-Jan Malý-Jiří Poláček,  
z cyklu Český člověk

Ve věku dvaašedesáti let zemřel ve středu 

5. dubna 2017 Jan Malý. Absolvent FAMU 

v sedmdesátých letech 20. století se brzy zařa-

dil k předním českým fotografům. Reportážní 

soubory ze života noční Prahy předvedl v roce 

1981 na legendární výstavě 9+9 v klášteře 

Plasy. Se spolužáky z FAMU Jiřím Poláčkem 

a Ivanem Luttererem se o rok později pustil 

do monumentálního cyklu Český člověk, ve 

kterém tato trojice v neutrálním šedém pro-

středí a v jemném přirozeném osvětlení poří-

dila tisíce figurálních portrétů obyčejných lidí 

z ulice.  

Vedle této volné tvorby Jan Malý vynikl 

i jako fotograf architektury. O této části jeho 

díla bych rád podal stručné svědectví, protože 

jsem ji mohl sledovat od nejzazších počátků 

a protože to byl on, jemuž vděčí za svou origi-

nální podobu naše společné knihy o dějinách 

české architektonické tvorby 20. století, Od 

moderny k funkcionalismu (1985, 1995), The 

Architecture of New Prague (1995) a Lomené, 

hranaté a obloukové tvary (2000).   

Znali jsme se už od střední školy - Střední 

průmyslové školy grafické v pražské 

Hellichově ulici. Když jsem se stal studentem 

olomoucké univerzity a Jan Malý studentem 

FAMU, jednou nás napadlo, že by se námětem 

jeho ročníkové práce o architektuře mohly 

stát stavby pražského barokního mistra Jana 

Santiniho-Aichela, o němž jsem později na-

psal dizertaci. Ani jeden z nás tehdy nebyl na 

takový úkol zralý. Poctivě jsme však Santiniho 

stavby objížděli a oba si lámali hlavu, v čem 

spočívají jejich podstatné znaky. S fotogra-

fickým zobrazením těchto znaků Jan Malý 

experimentoval. Některé ze Santiniho děl 

snímal jenom z ruky a na kinofilm, různými 

druhy objektivů a v různém měkkém i velmi 

ostrém osvětlení, zvětšoval své záběry na zrni-

tý i citlivější papír. Ve srovnání s jeho pozděj-

šími fotografiemi architektury by velká část 

tohoto souboru vyzněla romanticky. V posled-

ních snímcích santiniovské série, které Jan 

sestavil do alba Tváře Jana Santiniho, se však 

už objevuje jiná, věcnější technika. Stavby 

jsou zachycované ze stativu, v nepříliš silném 

světle, v dlouhé expozici a na velkoformátový 

negativ. Když se k tomu připojila Janova záli-

ba ve frontálních pohledech, zobrazování lidí 

v cyklu Český člověk tak našlo blízkou obdo-

bu v jeho zobrazování architektury. 

V uměleckohistorických publikacích o ar-

chitektonické moderně a avantgardě první 

poloviny 20. století bývá zvykem provázet 

je dobovými snímky. Jde o postup oprávně-

ný, protože styl zobrazených staveb dovedli 

Funke, Illek a Paul, Sudek nebo Sandalo 

postihnout adekvátním stylem svých foto-

grafických záběrů a jejich vidění se tak často 

shodovalo s architektovou intencí. U knihy 

Od moderny k funkcionalismu, na níž jsme 

začali pracovat asi od roku 1980, nicmé-

ně padlo rozhodnutí vsadit na záběry nové, 

zachycující pražské modernistické stavby 

dnešním pohledem, bez ohledu na jejich 

zasmušilou zchátralost. Pojetí snímků Jana 

Malého přitom vyznělo jako protiváha funk-

cionalistického stylu fotografování. Tam, 

kde Funke, Illek nebo Sandalo preferovali 

pohled na nároží v prudké perspektivě, tam 

můj zesnulý přítel často volil pohled frontál-

ní, „z očí do očí“. A tam, kde se projevovala 

záliba funkcionalistických fotografů v ost-

rých světelných kontrastech bílého objemu 

stavby a tmavé oblohy, tam si Jan Malý spíše 

oblíbil přechody mezi odstíny šedi, s jistým 

důrazem na potemnělost, ne-li ponurost. 

Osobité rysy tohoto fotografického stylu vy-

zdvihla u knihy Od moderny k funkcionalis-

mu typografická úprava Clary Istlerové, díky 

které dostaly Janovy snímky přiměřené šedé 

orámování.    

Nejraději Jan Malý vytvářel fotografie čer-

nobílé. Už kniha Od moderny k funkcionalis-

mu však přinesla důkaz, že našel způsob, jak 

převést svůj jedinečný pohled na architektu-

ru do barevného média. V monumentálním 

formátu v tom pokračoval v knize Lomené, 

hranaté a obloukové tvary, opět s typogra-

fickou úpravou Clary Istlerové, a v knize 

Petra Wittlicha Secesní Prahou z roku 2005. 

Tehdy už byla několik let v běhu Janova spo-

lupráce s několika soudobými architekty; 

s Ladislavem Lábusem, Emilem Přikrylem, 

Luďkem Rýznerem a především s Josefem 

Pleskotem. V raných devadesátých letech se 

Josef Pleskot stále zřetelněji přikláněl k mini-

malismu. Uvědomil si přitom, že ctnosti jeho 

nové cesty, s jejím důrazem na fyzickou pří-

tomnost stavebního díla a na tajnou poezii 

přísnosti, dovedou dobře vystihnout právě 

Janovy barevné fotografie. A třebaže Jan 

Malý upřímně nesnášel přehnaně hloubavé 

spekulace o fotografování - mezi teoretiky 

a historiky fotografie uznával snad jen Annu 

Fárovou -, byl to zase on, komu se u minimali-

smu v architektuře devadesátých let podařilo 

nejlépe fotograficky podchytit jeho koncep-

tuální rozměr. Na výstavě Pleskotova ateliéru 

ve Fragnerově galerii v roce 1997 i v katalogu 

této výstavy se spolu ocitly Janovy snímky 

Pleskotových staveb a jeho působivá zobra-

zení krajinných scenérií, do nichž architekt 

své stavby vsazoval. Fotografie tak vysvětlila, 

že je to právě krajina a její modelace, odkud 

Josef Pleskot čerpá koncept pro svá díla. 

V pochmurném ladění Janových fotografií 

z osmdesátých let 20. století se nepochyb-

ně odrážela pochmurnost doby jejich vzni-

ku. A nemusím asi zdůrazňovat, že do jeho 

stylu fotografování architektury, do jeho 

snímání staveb „z očí do očí“, se promítala 

jeho povaha. Byl to člověk přímý a dobrosr-

dečný, vždy ochotný komukoli pomoci. Bez 

jeho ojetého mikrobusu Volkswagen T2 by se 

zřejmě neuskutečnilo mnoho fotografických 

akcí z posledních čtyřiceti let. Pokud sklonek 

jeho života nebyl šťastný, kromě ryze osob-

ních problémů se na tom podílela jeho nechuť 

k digitálním fotografickým technologiím. 

Nakladatelům a redakcím architektonických 

časopisů, a to včetně Stavby, v níž publikoval 

možná nejčastěji, si zkrátka nenavykl ode-

vzdávat digitální produkty, nýbrž vysoce kva-

litní černobílé zvětšeniny a barevné diapozi-

tivy. V doposud nenapsaných dějinách české 

fotografie architektury tak bude jeho velké 

dílo figurovat jako snad poslední zástupce 

klasických fotografických technik.

NEKROLOG

8 STAVBA 2/2017

Nekrolog_Maly_ST02.indd   8 14.06.17   11:37



Clara Istlerová, obálka knihy Od moderny 
k funkcionalismu, 1985

Josef Chochol, Kovařovičova vila, snímek Malého, asi 1990

Jaromír Krejcar, 
lázeňský dům 
Machnáč 
v Trenčianských 
Teplicích, snímek 
Jana Malého, 
1985

František Jech-Hanuš Majer-Karel Storch, bytový 
dům na sídlišti Solidarita v Praze, snímek Jana 
Malého, kolem 2000

Josef Pleskot, tunel v Jelením příkopu pod 
Pražským hradem, snímek Jana Malého, asi 1998

Josef Pleskot, vila ve Vraném nad Vltavou, snímek Jana Malého, 1995
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Industriální architektura v poslední době 

zažívá zvýšenou vlnu zájmu mezi odborníky 

i laickou veřejností. Nejen u nás je patrná 

snaha na tyto dlouho opomíjené památky 

průmyslového dědictví upozornit a často 

je také zachránit před jejich definitivním 

zánikem. Přestože vznik industriálních sta-

veb souvisí především s rozvojem průmyslu 

a techniky, dnes již nelze pochybovat o je-

jich právoplatném místě v dějinách archi-

tektury. S tímto uznáním se také otevírá 

otázka, kdo vlastně byli tvůrci těchto staveb 

a jak svoji práci chápali. Znamenal pro ně 

návrh továrny úkol technický, či spíše ar-

chitektonický? Nelze opomenout, že mnozí 

z nich se pohybovali na hraně technického 

inženýrství a architektury.

Publikace Lukáše Berana „Bruno Bauer 

a industriální architektura v českých zemích“ 

je důkazem rostoucího zájmu o autory prů-

myslových staveb. Kniha sleduje práci pro-

jekční kanceláře, kterou Bruno Bauer (1880–

1938) založil v Praze roku 1908 a zasazuje ji 

do širšího kontextu technického, kulturního 

i historického vývoje v Evropě. Úvodní kapi-

tola pojednává o Bauerových předchůdcích 

a následně také o jeho největších konkuren-

tech. Stejně jako ve Velké Británii byl počátek 

továrního stavitelství v českých zemích neod-

myslitelně spjat s textilním průmyslem, který 

se stal prvním zcela industrializovaným prů-

myslovým odvětvím vůbec. Vznikaly tak nej-

různější tkalcovny a přádelny, jejichž rozmě-

ry i proporce určovaly zejména technologie 

a počet strojů, které uvnitř budov pracovaly. 

Přesto zušlechtění vnějšího vzhledu továren 

tvořilo důležitou součást návrhů a architek-

tonické pojetí průmyslových staveb se stalo 

předmětem odborných diskuzí.

Návrhy a plány továren prováděly ve vět-

šině případů specializované projekční kan-

celáře. Na základě druhu výroby, požadavků 

na výrobní kapacitu a nároků na celkový 

vzhled vzniklo určité schéma, podle které-

ho pak kancelář navrhla konkrétní řešení. 

Kromě anglického stylu k nám samozřejmě 

začaly pronikat práce kanceláří z německy 

mluvících zemí, avšak tyto kanceláře muse-

ly brzy na to čelit silné domácí konkurenci. 

Snad nikoho nepřekvapí, že první české spe-

cializované projekční kanceláře se zaměřily 

na stavbu pivovarů a že vycházely zejména 

z bavorských zkušeností. Mezi další často 

navrhované průmyslové stavby v českých ze-

mích patřily sladovny, cukrovary a lihovary. 

Typické pro kanceláře na našem území bylo 

také to, že mívaly přímou vazbu na stavební 

firmy nebo na strojírny, které dodávaly to-

várnám vybavení. 

Po tomto přínosném komparativním 

úvodu kniha přináší informace o osobnosti 

Bruna Bauera, ale především o práci jeho 

projekční kanceláře, která se ve světle dosa-

vadního bádání jeví jako jedna z nejúspěš-

nějších ve střední Evropě. Již roku 1911, 

tedy tři roky po založení, Bauer přesídlil 

kancelář do Vídně, aby mohl naplno praco-

vat pro místní druhou generaci vlastníků 

rakousko-uherských továren, kteří řídili 

podniky rozeseté napříč monarchií. Sám 

Bauer roku 1930 prohlásil, že se podílel na 

více než 380 stavbách. Z tohoto úctyhod-

ného počtu lze dnes s jistotou identifikovat 

pouze 75 staveb, z nichž 14 již bohužel ne-

existuje. Jak autor sám dodává, pátrání po 

dalších realizacích komplikuje fakt, že ar-

chiv projekční kanceláře se s největší prav-

děpodobností nedochoval. Dnes nalezneme 

pouze roztroušené zlomky dokumentů ke 

konkrétním stavbám a další materiály v ar-

chivech následnických firem a příslušných 

úřadů. I z těchto nekompletních zdrojů se 

však Lukáši Beranovi podařilo odhalit řadu 

zajímavých skutečností.

Stejně jako řada jeho vrstevníků na po-

čátku 20. století začal Bruno Bauer úspěš-

ně využívat nových možností železobetonu 

a stavby s touto konstrukcí také teoreticky 

obhajoval. Jeho stavby lze rozdělit do tří 

hlavních skupin: haly, šedové sály a více-

podlažní budovy (tzv. etážovky). V dobách, 

kdy se stavěly především levnější, přízemní 

šedové stavby, osobně upřednostňoval prá-

vě poslední jmenovanou skupinu – s pomocí 

železobetonových konstrukcí dokázal stavět 

vícepodlažní stavby, které dokázaly překonat 

dřívější problémy a nedostatky. Roku 1911 

pak Bauer přichází s vylepšeným návrhem 

betonových sloupů s hustým ocelovým ovi-

nutím nebo s novým typem konstrukce 

trámů. Mimo jiné také přišel s unikátním 

řešením střech ve tvaru jehlanu s dvojitým 

pláštěm, které dokázalo předcházet vzniku 

mlhy, což ocenily zejména textilní barvírny. 

Právě pro pokrokovost Bauerových návrhů 

najdeme některé jeho projekty otištěné v do-

bové odborné literatuře, zejména v rakous-

kých a německých inženýrských časopisech, 

odkud posléze pronikly také do stavebních 

příruček a učebnic.

Bohatost a rozmanitost Bauerovy práce 

završují také zmínky o jeho teoretických 

úvahách a působení v Inženýrské komoře 

pro Vídeň, Dolní Rakousko a Hradsko. Ve 

své přednášce „Problém průmyslové stav-

by“ z roku 1914 se zabývá otázkou, kdo 

a jak by měl navrhovat industriální stavby. 

Rozdělení vzdělání na stavební inženýrství 

a architekturu totiž považoval za obrovský 

omyl, který zapříčinil ve stavebním umění 

více než stoleté neplodné období. Zatímco 

se v projekčních kancelářích začalo prosa-

zovat projektování průmyslových závodů 

v podobě týmové práce inženýra, architekta 

a průmyslníka, Bauera samotného můžeme 

označit jako posledního z „průmyslových 

architektů“, kteří dokázali sami zastat 

všechny provozní, konstrukční i architekto-

nické aspekty navrhování továren. 

Závěr knihy začleňuje Bauerovy teore-

tické statě do kontextu diskuze o vztahu 

architektury, inženýrství, techniky a prů-

myslu, která ve své době vymezovala histo-

riografii moderní architektury. Jako celek 

publikace tvoří velmi zdařilý příspěvek 

do problematiky industriální architektury 

a představuje pohled na vývoj architektury 

továren v českých zemích skrze významnou 

osobnost Bruna Bauera, který k tomuto té-

matu sám významně přispěl. Pevně věřím, 

že každého, kdo se o industriální architek-

turu zajímá, tato kniha zaujme. 

RECENZE

Lukáš Beran: Bruno Bauer a industriální 
architektura v českých zemích
VCPD FA ČVUT, Praha 2016, 126 stran

JAnA TrTíkoVá

Bruno Bauer a industriální 
architektura v českých 
zemích

rECEnZE

10 STAVBA 2/2017

TrtikovaBauer_ST02.indd   10 14.06.17   11:37



RECENZE

KAROLINA JIRKALOVÁ

Překročit hranice 
navrhování

Pavla Melková je z těch architektů, kte-

ří své povolání pojímají velmi široce. Spolu 

s Miroslavem Cikánem pracuje ve vlastním 

ateliéru MCA, který se věnuje především ve-

řejnému prostoru a obnovám historických 

staveb. Zároveň nedávno dokončila doktorské 

studium na Fakultě architektury ČVUT, od 

roku 2013 vede Kancelář veřejného prostoru 

na pražském Institutu plánování a rozvoje 

a také píše eseje a další texty. Tomuto rozkro-

čení odpovídá i obsah její nové knihy. Úvodní 

stať je věnována teoretickým východiskům, 

druhá řeší roli architekta v současné tvorbě 

měst, třetí je zaměřena na veřejný prostor, po-

slední pak na ochranu památek.

Oproti předchozí publikaci Prožívat ar-

chitekturu z roku 2013 se Melková posou-

vá od úvah nad konkrétní architekturou 

do obecnější roviny, zároveň ale mnohem 

více čerpá ze své vlastní projekční praxe. 

Domnívám se, že kniha je především autor-

činým pokusem ujasnit si vlastní teoretická 

východiska, uspořádat myšlenky, které do-

provázejí její praxi, a zasadit architekturu 

do co nejširšího kontextu dnešního světa. 

Autorka si pokládá v zásadě etické otázky 

hodnot a principů, jež stojí v základech vy-

konávání architektonické profese.

Úvodní (a titulní) esej otvírá konstato-

váním, že dnešní společnost prochází krizí 

identity, jejíž součástí je i určitá vykořeněnost 

a nejasný vztah k vlastnímu prostředí. Podle 

Melkové se na tom významnou měrou podílí 

i „propast v komunikaci a porozumění mezi 

současnou architekturou a jejími uživateli“. 

Další text je pak jakousi obhajobou archi-

tektury jako spolutvůrce „existenciálního 

rozměru bytí jednotlivce i společenského pa-

radigmatu doby“. Autorka otevřeně vychází 

z fenomenologické tradice uvažování o archi-

tektuře, nesnaží se přinášet nějaké nové teo-

retické teze, jde jí spíš o hledání filozofického 

ukotvení vlastních myšlenek. V knize hojně 

cituje, především z textů Martina Heideggera, 

Dalibora Veselého, Karstena Harriese či 

Juhani Pallasmai. Ostatně i samotný pojem 

„humanistická role architektury“ si půjčuje 

od Dalibora Veselého, který je pro ni zřejmě 

iniciačním autorem.

Trochu uvolněnějším, osobnějším a dle 

mého vůbec nejzajímavějším textem knihy je 

druhá esej s názvem Role profese architekta 

v současné tvorbě města. Opět začíná nera-

dostným konstatováním, že „architektura 

dnes obtížně hledá svoji roli ve společnosti“ 

a že „většina zásahů určujících podobu našich 

měst a krajiny se v současné době odehrává 

mimo platformu architektury“. Tento text 

se mimo jiné opírá o rozhovory s architekty 

a teoretiky, které autorka vedla během svého 

stipendijního pobytu na Kolumbijské univer-

zitě v New Yorku, především s Kennethem 

Framptonem. Zabývá se zde otázkami a pro-

blémy, na něž naráží především při své kon-

cepční práci na IPRu a které se jí zřejmě 

osobně dotýkají. V obecné rovině pak promýš-

lí a profesi architektů doporučuje cestu, kte-

rou se sama vydala – totiž rozšířit pole svého 

působení, vykročit z „exkluzivního a někdy 

možná i pohodlného rámce samotného navr-

hování“. Vyzývá k angažovanosti a k hledání 

jiných platforem a nástrojů, které můžou ve 

svém důsledku vést ke zlepšení našeho vy-

stavěného prostředí. Má na mysli především 

politickou, ekonomickou, legislativní, ale 

i kulturní oblast, kde je možné změnit rámce 

a omezení, které brání kvalitnímu naplňování 

architektonické profese. 

Opět se zde opakovaně a zcela záměrně 

objevuje termín „role“, který v sobě nese 

aktivní rozměr, není to „funkce“ ani „roz-

měr“ architektury. Když Melková mluví 

o roli, jde jí primárně o samotné tvůrce, ar-

chitekty a jejich vztahy se společností. Opět 

se tu promítá fakt, že autorka je především 

praktikující architektka a její úvahy a tex-

ty z vlastní praxe pramení a opět se do ní 

vrací. Černobílé, převážně abstraktnější 

snímky realizací ateliéru MCA ostatně tvo-

ří samostatnou obrazovou linku knihy.

Zbývající dva texty jsou pak už trochu 

úžeji zaměřené na témata veřejného prosto-

ru a památkové péče a vyznívají místy tro-

chu školometsky – „je zapotřebí“, „mělo by 

být“, „podmínkou je“… Souvisí to s tím, že 

se autorka snažila o jasnou formulaci a hie-

rarchizaci pojmů a hodnot, což je důležitým 

krokem na cestě k jejich všeobecnému přijetí 

a prosazování. V praxi tak můžou architekti 

ocenit například srozumitelný výčet vlast-

ností, které by měla mít kvalitní veřejná 

prostranství. V oblasti památkové péče pak 

Melková apeluje na snahu o porozumění 

mezi architekty a památkáři – vždyť vychá-

zejí ze „stejných kulturních zdrojů a jim od-

povídajících hodnot“.

Celá kniha je zároveň svědectvím o au-

torčině srdnatém potýkání se s teoretickým 

jazykem. Zřetelná je její snaha o co nej-

přesnější a zároveň stručné vyjádření. Bez 

ukotvení v konkrétních příkladech to však 

místy vede k určitým truismům, pocitu, že 

čteme všeobecně známé, opakované pravdy. 

Naštěstí to však v žádném případě neplatí 

pro celek knihy, ve své podstatě je pod hlad-

kým stříbrným povrchem docela vzdorovitá.  

Na závěr nezbývá než se vrátit na úvod 

– totiž k předmluvě Rostislava Šváchy – 

a spolu s ním doufat, že nová kniha Pavly 

Melkové se stane podnětem k „dobré deba-

tě, protože také ona někdy u systému dove-

de podemlít jeho zkamenělost“.

Pavla Melková: Humanistická role 
architektury, Arbor vitae 2016, 144 str.

RECENZE

11STAVBA 2/2017

MelkovaJirkalova_ST02.indd   11 14.06.17   11:37



TEORIE

Ondřej Beneš, jakuB Heidler, OldřicH ševčík

Rukověť urbanismu – pro toho, kdo 
chce do oboru urbanismus vstoupit, 
porozumět mu a jednat v něm

Urbanismus pokládáme za jeden z nejtěž

ších oborů, který existuje. Architekt to nemá 

rovněž snadné, ale obecně platí, že urbanis

ta vyzrává pomaleji. Míra rizik, do kterých 

vědomě i nechtěně vstupuje, je řádově větší 

a v jeho práci se mnohonásobně zhodnocují 

zkušenosti celých generací. 1)

Úvod je slabé slovo pro Rukověť urba-

nismu Jana Jehlíka, která vychází s upřes

ňujícím podtitulem „Architektura pozná-

vání a navrhování prostředí“. 2) V tom je 

ono „jádro pudla“, urbánní realitu je třeba 

znovu a znovu poznávat a během navrhová

ní ověřovat a znovu poznávat. Řada témat 

a problémů se může jevit jako čitelná, před

vídatelná a zdánlivě banální (ale stejně zá

sadní a se stejně fatálními důsledky, řečeno 

metaforicky slovy brněnského psychologa 

a sociologa města, jako odpověď na otázku 

„Vezmu si ji, nevezmu si ji“), do řešení vstu

puje systémová a zpětně vazební dynamika, 

vše se hierarchicky vrství, do hry vpadají 

další a další proměnné veličiny a některé se 

očekávaně, předvídatelně a jiné zcela pře

kvapivě etablují v nové situaci jako určující 

atd. Rukověť má nabídnout jistoty v oboru, 

který je ze své podstaty tak komplexní a zá

roveň tak naplněn tolika různými imperativy 

a proměnnými veličinami pro pobyt člověka, 

že se nejistotám nevyhneme. Odpověď, která 

do práce urbanisty může zásadním způso

bem přivést více jistoty, propojit vůli k ino

vaci s respektem k dědictví generací, odva

hu s uvážlivostí, je sám způsob „uchopení“ 

podstaty problematiky urbanismu. Rukověť 

se musí dobrat fundamentu a propojit jej 

s operativními řešeními. Jan Jehlík tuto od

vahu měl a výsledek můžeme popsat jako 

„otevřenou encyklopedii urbanismu“.3) 

Jak je publikace koncipována? Proble

matika je probírána tak, že se „třikrát po 

sobě v oddílech Prostředí, Sídlo a Projekt 

zopakují čtyři okruhy – podmínky, před-

mět, vlastnosti a výklad. Vždy z jiného 

úhlu, a přiměřeně tématu příslušného od-

dílu“. Pomyslnou červenou nití je postup 

od „obecného ke konkrétnímu, od narativ

ního k systémovému, od ideje k realizaci“ 

(s. 10). Aspirace dvousetpadesátistránkové 

Rukověti je více než mimořádná a prof. Ivan 

Reimann z drážďanské Technické univerzi

ty ji se zjevnou sympatií popsal: „... ucho

pit celý obor a všechny rámcové podmínky 

tvorby sídel, od základů lidské existence ve 

světě až k technickým a politickým rovinám 

rozhodování.“

Co je podmínkou úspěchu uvedeného 

konceptu? Důsledné provedení. Kategorie 

a pojmy jsou definovány, uváděny opako

vaně do vzájemných vztahů (zároveň se 

odkrývají variantní řešení) až s neúpros

nou systematičností, pregnantností, a s ne

méně důležitým průběžným rozbíjením 

zavedených klišé. Text je lapidární a často 

psán s Jehlíkovým espritem a „intenziv

ně“ („Když stavíme, rozhodujeme o světě. 

Když rozhodujeme, měli bychom si být jisti. 

Jistota myšlenky je ve vzorci, jistota činu je 

ve struktuře, jistota kvality je v rozhraní. 

Ve všech měřítkách, ve všech prostředích, 

ve všech projevech.“, s. 183). Naivně řeče

no: jasně se v Rukověti říká, co urbanista 

má znát, co může a co má činit, a co nikoli, 

a s jakými důsledky má počítat. Jehlíkem 

výslovně formulovaná metodologická zá

sada, že v Rukověti se „neusiluje o úplnost 

dat, ale o plnost výpovědi“ je jednou ze zá

ruk úspěchu. Rukověť urbanismu obsahující 

kategorie, pojmy, principy a s tím spojenou 

rozsáhlou fakticitu získává v Jehlíkově po

dání, přes veškerou náročnost textu, „kří

dla“; celistvý systém urbanismu se spojuje 

s inovativním přístupem. 

Jehlíkova obsáhlá publikace nehýří sa

moúčelně citacemi, těžiště je v originalitě, 

v původnosti práce s fakticitou. Proto i ci

tace klasiků (Aristoteles, Platón ad.), našich 

autorů (Zdeněk Neubauer, Václav Malina, 

Tomáš Valena ad.) a zejména zahraničních 

architektů a urbanistů, teoretiků těchto 

oborů, dále filosofů, sociologů (Hannah 

Arendtová, David Bohm, Ralf Dahrendorf, 

Aldo van Eyck, Martin Heidegger, Hans 

Kolhoff, Léon Krier, Kevin Lynch, László 

MoholyNagy, Manuel de SolaMorales, 

Karl R. Popper, Aldo Rossi, Richard Sennet, 

Alison Smithson, Heinz Wetzel, Paul Zucker 

ad.) a citace z dokumentů urbanismu vždy 

jen uvozují jednotlivé kapitoly a propůjčují 

Jehlíkovým vztažením ke konkrétnímu té

matu urbanismu hloubku. 

Co úvodům, příručkám a rukovětím hro-

zí? Zpravidla přes systematické sepsání 

a vydefinování kategorií a pojmů vsakuje 

do těchto příruček jistý stupeň odrazující 

sterility. Tomu je text Jehlíkovy Rukověti 

nebetyčně vzdálen. Ano, Jehlík pregnant

ně definuje pojmy, provádí výčty, ale – a to 

je pro celou publikaci podstatné – uvádí je 

mnohonásobně do vztahů; směřuje po spi

rále k již výše uvedené „teoretické repro

dukci skutečnosti“.

Rukověť urbanismu uvádí nezbytně po

drobný, přehledný obsah; vzhledem k tomu, 

že publikace typu rukověti nemá věcný 

a jmenný rejstřík, uvítá čtenář, že každý 

ze tří hlavních oddílů – Prostředí, Sídlo 

a Projekt – je znovu vybaven dalším po

drobným rozepsáním obsahu (do témat, ka

tegorií a pojmů). U několika kapitol rozpo

známe, že byly dodatečně vřazeny, nicméně 

i ty mají v publikaci místo, jakkoli platí, že 

jejich vypuštěním by se zvýšila přehlednost, 

požadovaná po „rukověti“. Knihu uzaví

rá doslov „Hmota, prostor, děje“ Adama 

Gebriana, nezbytná kapitola Prameny 

(včetně cenné bibliografie zákonů a norem 

spojených s tématem urbanismu) a „Mapa 

urbanismu“.
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Dovolíme si na závěr recenze uvést něko-

lik úryvků, které čtenáři přiblíží Jehlíkův 

styl a i dalšími recenzenty oceňovanou „in-

tenzitu“ textu:

 – „Navrhování je vlastně jen cestou na-

zpátek k tomu, co opravdu známe, k jis-

totě porozumění. A onou jistotou není 

vnější, ale vnitřní srozumění.“ (s. 13)

 – „Z mylné víry v objektivní principy, ve-

doucí k univerzální kvalitě v urbanismu, 

plyne stejně tak mylná víra ve vzdělanost 

jako jediné měřítko kvality architekta či 

jeho konání.“ (s. 14)

 – „Architekt přímo nenaplňuje funkce-

-potřeby lidí; jen reflektuje přirozené 

děje a tendence.“ Tzv. funkce, potřeby 

a zájmy nejsou „dané“ (a které jako 

takové bychom mohli pilně jednou 

provždy roztřídit a vřadit do tabulek 

úvodů do urbanismu), nelze je člověku 

přidělovat tak, jako by se vytahovaly 

hotové z černé skříňky, jsou výsledkem 

„vytváření smyslu pro …“. To urbanis-

ta Jan Jehlík velmi dobře ví a domyslí: 

„Představa, že existují obecně platná 

pravidla a ta je možné víceméně forma-

lizovat, je mylná. To, co dělá architek-

ta dobrým architektem, je schopnost 

poznat aktuální potřeby lidí v daném 

místě, pochopit ono místo v jeho vývoji 

a vnést do návrhu >trvání<, tedy vnitřní 

kvalitu.“ (s. 23)

Resumé? „Rukověť urbanismu“ artiku-

luje základní, archetypální a současná té-

mata urbanismu. Na dvou stech padesáti 

stránkách textu není místo pro oddech, 

a přesto budete právě díky Jehlíkovu in-

tenzivnímu stylu číst se zaujetím. 

poznámky
1. Problematika urbanismu je zpřístupňována 
cennými překladovými publikacemi (Jan 
Gehl, Leon Krier ad.), ale sympaticky narůstá 
i hodnotná produkce z řad českých urbanistů 
a architektů, mj. T. Valeny Město a topografie: 
evropské město v topografickém kontextu 
(1991), P. Hniličky Sídelní kaše: otázky 
k suburbánní výstavbě kolonií rodinných 
domů (2005), R. Kouckého Elementární 
urbanismus (2006), I. Hrůzy Svět měst (2014), 
M. Kohouta, D. Tichého, F. Tittla Hromadné 
bydlení – systematika prostorových typů 
(2015, a další velké monografie pod ed. M. 
Kohouta). Podmínkou úspěšného urbanismu 
je nezbytný „background“ – generační 
kontinuita v poznání příslušných témat 
a opora v osobnostech. Zdá se, že vývoj po 
listopadu 1989 přináší i v oboru urbanismu 
cenné výsledky.
2. Jehlík, Jan: Rukověť urbanismu. 
Architektura poznávání a navrhování 
prostředí. Praha, Ausdruck Books 2016, ISBN 
978-80-2609558-3.
3. Adam Gebrian výslovně píše o „Jehlíkově 
filozofii urbanismu“. Jde o oborovou filosofii 
sui generis, kterou není radno podceňovat; 
v Jehlíkově „filosofii urbanismu“ je důležitý 
a právem A. Gebrianem akcentovaný vůdčí 
motiv – „respekt ke kontinuitě vývoje“, 
který Jehlík překládá do kategorií a pojmů 
urbanismu a především do jejich interpretace. 
In: Gebrian, Adam: Hmota, prostor, děje. Srov. 
Doslov v recenzované publikaci, str. 224.

Nové téma, 
nová porota...
...periferie
periferie uvnitř i na okraji: disfunkční 
města a obce, opuštěná místa 
dopravních koridorů, místa na 
rozhraní.

...odborná porota
pracuje pod vedením Petra Stolína 
ve složení Zdeňka Vydrová, 
Jiří Opočenský, David Mareš 
a Josef Pechar.

...uzávěrka: 30. 6. 2017

...www.yaa.cz

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE

ZA FINANČNÍ PODPORY

Kvalita urbánního prostředí 

měst a venkova je určena 

především kvalitou jeho

architektury včetně

urbanismu.

Soutěží se vracíme k otázce,

jak může architektura přispět

k lepšímu životu lidí.

9. ročník

architektonické
soutěže

www.yaa.cz
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IRENA LEHKOŽIVOVÁ

Josep Lluís Sert a plánování 
nových komunit

Architekt a urbanista Josep Lluís Sert 

(1902–1983) patřil dlouhá léta mezi propa-

gátory nového a pečlivého plánování měst 

a jeho komunit. Zabýval se tématy, jako 

jsou městská udržitelnost, vhodná bytová 

typologie, vztah k lidskému měřítku, důle-

žitost komunit, sociální interakce a vztahy. 

Města měla mít pěší rozměr, dostupnou hro-

madnou dopravu a organicky kombinovat 

starou a novou zástavbu. Za svého půso-

bení ve skupině CIAM, jejímž byl v letech 

1947–1956 prezidentem, se této problema-

tice věnoval mj. jako spoluautor publikací 

Can Our Cities Survive? (1942) nebo CIAM 

8: The Heart of the City (1952).1

V roce 1953 se Sert stal děkanem školy ar-

chitektury Harvardovy univerzity (na tomto 

postu setrval až do roku 1969), kde v roce 

1960 inicioval světově první magisterský 

program urbanismu. Svou roli v založení 

programu sehrála nejen Sertova dlouholetá 

praxe a zájem, ale jistě i potřeba vzdělávat 

v tomto oboru nové osobnosti, a to zvláště 

v době veliké přestavby mnoha amerických 

měst, jako jsou New York či Boston, bourání 

jejich starých či chudinských částí a pře-

kotné výstavby dálnic a jiných dopravních 

staveb a administrativních a rezidenčních 

komplexů.2 

Přednáška Industrializace byla pro-

slovena v září 1974 na druhém Kongresu 

íránských architektů v Persepolis, na němž 

vystoupili také Balkrishna Doshi, Richard 

Buckminster Fuller, Oswald Mathias Ungers 

ad. Tyto kongresy byly jednou ze snah teh-

dejšího íránského šáha Muhammada Rezy 

Pahlavího a jeho manželky přitáhnout do 

země přední světové architekty, kteří by se 

zapojili do přestavby Íránu na moderní, zá-

padně orientovanou společnost. Zakázky v té 

době do Íránu přivedly kromě Serta a jeho 

firmy také Alvara Aalta, Georgese Candilise, 

I. M. Peie, Kenza Tange a mnoho dalších.3 

Jak Sert nabádá i v přeloženém textu, 

jedním z jeho cílů bylo vytvoření Charty 

městských práv, která by byla rozhodujícím 

prvkem při zakládání nových komunit a ur-

čovala směr velkých občanských projektů 

městského plánování, výstavby a bydlení. 

Sám se aktivně zapojoval do tehdy disku-

tovaných otázek o lidském osídlení, na kte-

ré se v roce 1976 zaměřila také konference 

OSN ve Vancouveru, známá pod názvem 

Habitat.

PŘEKLAD

J. L. Sert, kresby z Isfahánu a Šírázu, 
Írán, začátek 70. let.

Poznámky
1. Ernesto Nathan Rogers – Josep Lluís 
Sert – Jaqueline Tyrwhitt (eds.), The Heart 
of the City: Towards the Humanization of 
Urban Life, Pellegrini and Cudahy, New 
York 1952.
2. Jedním z prvních hlasitých kritiků 
těchto nepřiměřených zásahů byla 
americká publicistka a aktivistka Jane 
Jacobs, která v roce 1961 publikovala 
knihu Smrt a život amerických velkoměst. 
Kniha vyšla také v českém překladu.
3. V rámci spolupráce Íránu se zeměmi 
západními, ale i z východního bloku 
získalo několik velkých zakázek také 
mnoho předních českých výtvarníků. 
K tématu viz Daniela Kramerová, ‘We 
Sell Dreams’: Work Commissioned by the 
Shah of Iran from Czech Artists in the 
1970s, Umění LXI, 2013, č. 4, s. 341–355.

PŘEKLAD
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JOSEP LLUÍS SERT

Industrializace:  
Příležitost pro urbanismus 
nových komunit
Rád bych své postřehy uvedl ocitováním zá-

věrů z vašeho předchozího kongresu [Kongres 

íránských architektů] před čtyřmi lety:

„Naším odvěkým cílem je především vy-

tvořit lidské prostředí. Technologie užívané 

v plánování a výstavbě a veškerá industria-

lizace země musí být tomuto cíli podřízeny.“

Myslíte to doopravdy? Jste připraveni žít 

podle těchto prohlášení? Pokud ano, tak 

tato část světa může činit zázraky a jít pří-

kladem všem ostatním. Pojďme tedy společ-

ně rozebrat případné důsledky a možnosti, 

bez obalu a otevřeně…

Tato země se nachází v počátečních fázích 

procesu industrializace, kterými jiné země – 

západní Evropa, Spojené státy a Japonsko 

– prošly před mnoha lety. Může analyzovat, 

studovat a posuzovat, co se v těchto zemích 

odehrálo, co se za ta léta osvědčilo a co se 

ukázalo být člověku prospěšným, „a také 

jaké“ byly dopady některých obrovských 

chyb. Tyto přehmaty, které se zřetelněji pro-

jevily v posledních letech, začaly být teprve 

teď vyhodnocovány. Pokud by se v nich po-

kračovalo, důsledky pro lidské prostředí by 

mohly být katastrofické.

Znečištění ovzduší, vody a půdy, vizuální 

a hlukové znečištění, to vše vytváří prostře-

dí, v němž se nedá žít. Pokud chceme tyto 

problémy napravit, případně zabránit jejich 

opakování a rozšiřování, je třeba prozkou-

mat jejich příčiny a hnací síly, které přemě-

nily průmyslové země našeho světa.

Obzvláště mne znepokojují některé kon-

krétní okolnosti industrializace, protože 

ovlivňují fyzické prostředí člověka. Dopady 

využívání nových dopravních prostřed-

ků, přehlcení a zneužívání namísto užívá-

ní půdy, ekonomické a sociální podmínky 

v jednotlivých komunitách, vedoucí k ne-

přirozenému, odlidštěnému prostředí: toto 

vše ovlivňuje životy a štěstí milionů.

Sice v poslední době slýcháme o těchto 

pro člověka nevhodných životních podmín-

kách ve městech a množí se statistiky, které 

to prokazují, nicméně se proti tomu nic fak-

tického nečiní. Nemáme žádné skvělé plány, 

abychom s tím něco udělali; vše, co ohledně 

toho mocnosti tohoto světa v oblasti pláno-

vání konají, je pouhým „záplatováním“.

Moderní architektura, při všem využívání 

nových a pokročilých technologií, přinesla 

jen poměrně málo opravdu dobrých staveb. 

Oproti tomu naše doba zažívá největší dez-

integraci měst, kterou svět zatím poznal; 

dezintegraci jak formy, tak měřítka, znečiš-

tění životního prostředí. Životní podmínky 

ve městech jako Paříž, Londýn, New York, 

Chicago a další jsou dnes v mnoha ohledech 

horší než na přelomu 19. a 20. století. To pla-

tí obzvláště ve smyslu přehlcení, přílišného 

rozrůstání a znečišťování lokálního životní-

ho prostředí. 

Proč jednotlivé státy nezastaví tento po-

kračující rozklad životního prostředí a jeho 

upadání do chaosu? Všichni by si měli uvě-

domit, že podle toho, jak zaséváme, takovou 

pak neustále sklízíme úrodu. Zlo totiž spo-

čívá v samotných kořenech sociální a eko-

nomické infrastruktury našich měst.

Naše města jsou – fyzicky – přímým dů-

sledkem a téměř dokonalým vyjádřením 

systémů, jež je zrodily. Nafouknutá hodnota 

pozemků, absurdní zdanění, takzvané svo-

bodné iniciativy, které postrádají daleko-

sáhlejší vizi a starají se jen o okamžité zisky 

a rychlý návrat investic: to jsou toho příčiny.

Nedávno jsem doma v Cambridgi viděl 

v televizi záběry z egyptské Alexandrie. 

Toto město se vznešenou minulostí, dříve 

světové centrum vzdělanosti, tam vypadalo 

jako další bídná kopie Miami Beach. A to 

samé platí pro dříve úchvatnou Copacabanu 

v Riu. Hong Kong stále více připomíná 

Detroit a dříve slibné San Francisko bude 

brzo vypadat jako jakékoli jiné město. Tvar 

města, jeho podloží a pahorky, to vše zmizí 

pod změtí budov bez lidského měřítka.

Když Le Corbusier těsně po válce vysta-

věl marseillskou Unite d’Habitation, pustila 

se do něj celá Francie. Pojmenoval ji Unite 

de Grandeur Conforme, což znělo poněkud 

pompézně či až směšně. Měl však pravdu, 

o čemž se můžete sami přesvědčit, když 

dnes město navštívíte. Corbusierova budo-

va je rozsáhlá, ale stále si zachovává velmi 

lidské měřítko a rozměr; až pozdější roz-

voj zahaluje pahorky a krajinu obecně. Le 

Corbusierova budova je do krajiny usazena; 

ty nové jsou postaveny krajině navzdory.

Dospěli jsme do bodu, kdy technicky 

a ekonomicky – nikoli však sociálně či lid-

sky – tu pro nás nejsou žádné hranice, co 

se měřítek týče. Můžeme narušovat rozměr 

prostoru a prostředí podle libosti. Nicméně 

vše, co je proveditelné z ekonomického 

hlediska (studium proveditelnosti je vždy 

jednostranné), se stává možným, a tak vzni-

kají monstra. Do očí bijícími příklady jsou 

stále vyšší a rozsáhlejší kancelářské budo-

vy v centrech měst, takzvané CBD (central 

business districts – centrální obchodní čtvr-

ti), obytná zástavba s příliš mnoha obyva-

teli vměstnanými do budov, které jsou až 

příliš vysoké, a otevřené plochy, které jsou 

vyasfaltovány a užívány jako parkoviště. 

To vše je ještě lépe vidět v rekreačních re-

sortech (jako jsou Karibské ostrovy nebo 

Středozemí), kde mají hotely rozměry dané 

propočty hledícími na ekonomický, a nikoliv 

na lidský rozměr. Tato místa mají vlastnosti 

odpovídající souvislé betonové zdi nebo ba-

riéře, která odřízla pobřeží od vnitrozemí.

Kritiky je dnes víc než dost; co však schá-

zí, jsou činy. Rád bych nyní předložil něko-

lik konstruktivních návrhů, které by, jak 

doufám (byl jsem odjakživa optimistou), 

mohly být vaší zemi ku pomoci. Je totiž na 

počátku procesu industrializace, která bude 

pro životní styl svých obyvatel znamenat 

zásadní změny.

V oblasti navrhování mám dlouholeté 

a pestré zkušenosti, protože mají vliv na ar-

chitekturu viděnou jakožto součást většího 

komplexu města. Tyto zkušenosti jsem začal 

získávat v Evropě v proměnlivém obdo-

bí dvacátých let, pak je dál rozvíjel během 

patnácti let koncipování jihoamerických 

měst (ze své newyorské kanceláře), posléze 

v následujících šestnácti letech svého půso-

bení na Harvard Graduate School of Design 
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a nakonec ve své současné soukromé praxi. 

Zjistil jsem při tom následující:

Za prvé, že aby prostředí určené lidem 

nebránilo jejich „honbě za štěstím“, nesmí 

být určováno či ovládáno pouze tím, co je 

proveditelné z ekonomického hlediska. 

Bezpodmínečnými a zásadními součástmi 

našich životů jsou také obyvatelnost a ra-

dost ze života a spolu s tím i ochrana a zlep-

šování stavu a podmínek konkrétního mís-

ta, jako jsou jeho topografie, sluneční svit, 

stín či přítomnost stromů a vody.

Za druhé, že rovnováhu mezi otevřenou 

a zastavěnou krajinou je nutno stanovit 

s ohledem na lidské potřeby. A protože lidi 

svádí dohromady možnost mít prospěch ze 

samotného společného bytí, jsou součástí 

této potřebné rovnováhy i sociální podmín-

ky a vztahy mezi lidmi.

Za třetí, že rozptýlení podpořené exis-

tencí automobilu se staví proti komunitě 

a městům jako takovým. Žádná televiz-

ní obrazovka nemůže nahradit potřesení 

rukou. Život komunity, a to i když budou 

komunity zítřka naprosto rozdílné od těch 

dnešních, nelze nahradit vzdáleným systé-

mem řízení a ten jej také nikdy nenahradí.

Velkou výzvou dneška a současně obrov-

skou příležitostí pro země na cestě k indus-

trializaci je vytvořit vyvážená, harmonická 

společenství, která budou vyjádřením lepší 

životní cesty pro lidstvo jako celek. V této 

zemi máte možnosti a finanční zdroje nejen 

k tomu, abyste vylepšili již existující měs-

ta, směrovali a ovládali jejich rozvoj, ale 

i k tomu, abyste založili a rozvinuli nové, 

vyvážené komunity, městečka a města, či 

dokonce seskupení a soubory komunit, kde-

koli to bude třeba.

Klíčem k novým komunitám je vyváže-

nost, čímž mám na mysli správnou velikost 

či měřítko a odpovídající vztahy mezi všemi 

jejich součástmi, a dále odpovídající blíz-

kost a kompaktnost, které městské prostře-

dí vyžaduje: bez přelidnění a bez zničení 

těch nejhodnotnějších prvků, které na místě 

vytvořila sama příroda.

Komunitu je nutno měřit pěšími kro-

ky, musí to být místo, kde se rádi projdete 

ulicemi lemovanými sloupovím, arkádami, 

parčíky a pěšími zónami doplněnými po-

malými typy veřejné dopravy. Říkám „po-

malými“, protože rychlost ztrácí význam 

tam, kde jsou vzdálenosti malé, a dopravní 

prostředky nízké rychlosti se mohou v kom-

paktních komunitách dobře mísit s pěší do-

pravou. Kočáry a vozy tažené koňmi se pro-

plétaly s chodci bez velkých komplikací po 

celá staletí. Pomalé prostředky mechanické 

přepravy, jako jsou minibusy či pohyblivé 

chodníky, mohou být v kompaktním cent-

ru obce zcela dostačující. Automobily pak 

mohou být zanechány v dobře promyšleném 

systému veřejných parkovišť na okrajích 

města a do oblastí blíže centru jim může být 

vjezd zcela zakázán.

Parkovací prostory odpovídající velikos-

ti obce by měly být řízeny jedním správním 

orgánem a napojeny bezprostředně na sys-

tém rychlostních silnic. Veřejná doprava by 

pak měla být protažena od těchto parkovišť 

až do center či jader komunit. V závislosti 

na velikosti obce by pak veřejná doprava 

byla tvořena autobusovými linkami, pohyb-

livými chodníky a podobně.

Naplánovaná a omezená hustota obyvatel, 

která může být v jádru kompaktní komuni-

ty střední či vysoká (například 250–400 osob 

na akr1 v případě kompaktního plánu), by 

pomohla udržet malé vzdálenosti, dát lidi 

dohromady a podpořit vzájemné osobní kon-

takty. Pěší chůze, využívající systému ulic 

s arkádami a sloupovím (částečně klimatizo-

vanými), by se mohla stát skutečným potěše-

ním. Starším lidem a těm, kdo s sebou mají 

Sert, Jackson & Associates, bytový komplex Riverview, Yonkers, New York, 1973–74.

Poznámka
1. Cca 62 000–100 000 obyvatel na km2, pozn. překl.
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zavazadla či děti, by pomáhaly jednoduché 

mechanické systémy. Nebezpečí, hluk a zne-

čištění plynoucí z dopravy, jak ji známe dnes, 

by tím zcela odpadly. (Pohyblivé chodníky již 

dnes nalezly široké uplatnění na letištích.)

Nehovořím zde o nějaké utopické fantazii 

nebo vzdálené budoucnosti, ale o něčem, co 

může být ihned uvedeno do reality, a to s při-

jatelnými náklady. Některé hlavní linie po-

hybu lidí a jejich architektonické vyjádření 

mohou vyústit do lineárních výhonků páteř-

ního vedení, které by obci daly vizuální po-

dobu a jasný tvar, takový, jaký by byl utvořen 

a spatřen z ptačí perspektivy. Tyto hlavní li-

nie pohybu by měly silný, trojrozměrný výraz 

a byly by zaplněny oblasti stále kompaktní, 

ale se střední hustotou obydlení. Celek by 

kupodivu připomínal původní zástavbu ve 

vaší zemi i v dalších zemích této části svě-

ta. V těchto dříve nevyplněných oblastech by 

pak byly nejlepší volbou domy se zahradní-

mi terasami či dvory, protože poskytují sou-

kromí, regulovaný výhled a zahradní plochy, 

které je snadné udržovat. Stromy by měly 

převyšovat úroveň budov a plotů, takže ulice 

by ve výsledku měly být harmonické, tiché 

a neokázalé a současně by si každý za svým 

plotem směl postavit, co se mu zlíbí.

Plány takových vyvážených, kompakt-

ních komunit přinášejí úsporu v budování 

přípojek, silnic, chodníků a parků, což jsou 

všechno věci, které je snadné navrhnout, ale 

které jsou nákladné na výstavbu a údrž-

bu. Viděl jsem až příliš mnoho plánů ploch 

i proužků zeleně, které vypadaly skvěle na 

papíře, ale které se pak v reálu staly neu-

držovanými smetišti, kde se jen hromadí 

odpadky a prach, protože péče o ně nikoho 

nezajímá a radnice je udržovat nemůže či 

nehodlá. Při své práci pro města Latinské 

Ameriky, a to jak původní, tak ta nová, jsem 

velmi brzy dospěl k názoru, že veřejné plo-

chy by měly být redukovány do kontrolova-

telných proporcí a že veškeré další otevřené 

plochy by měly být součástí domů nebo bu-

dov, které je přímo využívají.

Co se zde snažím popsat je něco, co jsem 

za dlouhá léta navrhoval a velmi pečlivě 

proměřil pro celou řadu měst. Vzal jsem 

v úvahu faktor nákladů, životního stylu lidí, 

kterých se to týká, a také skutečnost, že se 

nalézáme v období přechodu. S některý-

mi z prvků, které by se mohly v takových 

komunitách vyvinout, jsem ve svém díle 

zkoušel experimentovat, kdykoli to jen bylo 

možné. V poslední době jsem pracoval pře-

devším na obytných domech, a to zvláště 

těch financovaných z veřejného rozpočtu.

Stejně jako u veškerého bydlení v cent-

rálních částech amerických měst (a to platí 

i pro západní Evropu) bývá v takovém pro-

gramu pro konkrétní stavbu požadavkem 

až příliš mnoho obytných jednotek, které 

by „vyvážily pozemkové a daňové náklady“. 

Dělal jsem, co jsem mohl v rámci daných 

překážek a omezení. Pracoval jsem smě-

rem zevnitř ven; to znamená od nejlepších 

možných půdorysů bytů k jejich seskupení 

a k napojení na proudění pohybu ve veřej-

ných prostorách, ať už otevřených nebo za-

svěcených komunitní vybavenosti. To proto, 

že bydlení je víc než budova samotná; je to 

součást – a také výraz – životního stylu.

Za ta léta práce jsem získal určitý smysl 

pro strukturu a rozměr komunity, která by 

mohla být příkladem lepšího a lidštějšího 

životního stylu. Jsem si vědom, že to, co se 

dnes děje (s výjimkou pár roztroušených 

a neucelených případů), jen podmínky v na-

šich městech nadále zhoršuje, a to obzvláště 

s ohledem na to, že toto dění ovlivňuje lidi, 

jejich životy, zdraví a spokojenost.

Rád bych zde přednesl dva návrhy:

1. Bez prodlení vystavět jeden nebo dva 

modely nových komunit, založených na ra-

dikálně nových a zásadně odlišných premi-

sách a programech.

2. Sestavit týmy architektů-urbanistů, 

kteří by spolupracovali s ekonomy, geografy 

(ekologického odborného směru), sociology, 

pedagogy, zdravotními experty a inžený-

ry (zaměřenými na dopravu atd.) a ujali se 

zodpovědně toho hrozivého úkolu, kterému 

dnes při plánování bezprostřední budouc-

nosti čelíme.

Skandál rozměrů Watergate týkající se 

těch, kdo jsou odpovědní za dnešní stále 

se zhoršující podmínky ve městech, už měl 

propuknout dávno. Nelze žádat po techni-

cích či jiných odbornících, aby napravovali 

nešvary našich měst, aniž bychom odhalili 

jejich kořeny. Rád bych, aby se spojily sku-

piny škol architektury a urbanismu po ce-

lém světě a připravily programy zkoumající 

příčiny, které vedly a stále vedou k urbani-

stické katastrofě dnešních dnů. Pak by se 

tyto příčiny mohly veřejně odsoudit, mohla 

by být formulována charta pro nové komu-

nity a zjednána náprava podmínek v těch 

stávajících.

Potřebujeme Chartu městských práv, stej-

ně tak, jako máme Chartu lidských práv, 

schválenou mezinárodními organizacemi, 

jako je OSN nebo UNESCO, a zeměmi, kte-

ré by stály o to se k ní připojit.

Co se týče škol zaměřených na studium 

životního prostředí, architektury, krajinné 

architektury a městského a místního pláno-

vání, dokonce i ty nejlepší z nich jsou dnes 

ve svém přístupu velmi konformní. Snaží 

se dělat, co mohou, a berou jako danost, že 

současné podmínky jsou neměnné a že síly, 

které formují naše prostředí, ačkoliv jsou 

tvořeny člověkem, nelze upravit či přesmě-

rovat. Myslí si, že legislativa a zavedené 

principy, o kterých se shledalo, že pracují 

proti zájmům člověka, jeho zdraví a spoko-

jenosti, nelze změnit. To je onen přístup ne-

smělé generace. Nicméně je třeba stanovit 

nové priority, přijmout nový soubor hodnot.

Z toho důvodu navrhuji, abychom při na-

vrhování nových komunit či přestavby těch 

starých aplikovali navrhovanou Chartu 

městských práv jakožto vedoucí prvek. To 

by v žádném případě nemělo vést k nějakým 

překážkám či omezením v technických či 

konstrukčních možnostech. Vše, co by Charta 

městských práv měla dělat, je něco podobné-

ho, co dělá Charta lidských práv: umožnit vět-

ší svobodu a pracovat s lidmi, aby jim pomoh-

la rozvinout jejich plný potenciál. Překážky 

a omezení zde máme dnes, protože jsme pod-

miňováni limity danými „developery“, řídící-

mi se takzvanými „reálnými podmínkami“.

Ve zkratce: rád bych doporučil, aby se 

tato země stala první na světě, která experi-

mentálně vybuduje skutečně novou komu-

nitu. Během vašeho procesu industrializace 

budete zkoušet různé experimenty: modely 

aut, letadel, strojů všech typů – to vše je 

součástí procesu. Navrhuji, abyste stejná 

kritéria použili pro svou novou experimen-

tální komunitu. Budete testovat metody 

prefabrikace a můžete těžit z toho, co bylo 

již započato v jiných zemích; a stejná kri-

téria budou platit pro celou infrastrukturu 

komunity: rozvody, silnice a tak dále. A jak 

bude nová komunita získávat tvar, bude se 

z ní stávat učebnicový příklad. A vaše nové 

programy v modernizovaných školách bu-

dou rovněž experimentovat s tím, jak dale-

ko se lze od úvodního experimentu posou-

vat stále kupředu.

Pro vaše obyvatele se mohou otevřít nové 

horizonty. Můžete se stát první zemí, kde 

industrializace staví – na základě nádherné 

architektonické minulosti – ten nejslibnější 

obraz lepší budoucnosti; kde příroda, lidé 

a stroje fungují pospolu a přispívají k har-

monickému životnímu prostředí.

Překlad: Tereza Pálková 

odborné korekTury: Irena lehkožIvová 

zdroj: joseP lluís serT, IndusTrIalIzaTIon: 

an oPPorTunITy for The desIgn of new 

CommunITIes (1974), In: erIC mumford (ed.), 

The WriTings of Josep LLuís serT, yale 

unIversITy Press, new haven and london 

– harvard graduaTe sChool of desIgn, 

CambrIdge, ma 2015, s. 133–142.
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RECENZE

KAROLÍNA VOJÁČKOVÁ

Soudobé školství na malé obci
Vzdělávací instituce budou mít vždy svou 

zásadní společenskou roli. Taková pozice 

se často přenáší i do objektu mateřské 

školky, školy, univerzity, a to i do jejího 

městotvorného charakteru. Školy mají 

různé objemové řešení od výplně blokové 

zástavby po solitéry. Vždy tu ale jsou dva 

základní prostorové požadavky. První je 

dělení objemu studentů a pracujících do 

malých skupin, učeben či tříd. Druhý je sdí

lený společný prostor, který užívají všichni 

a je okamžikem zásadních interakcí mezi 

jedinci, a to i napříč věkovým spektrem. 

Samozřejmě velikost a členění takových 

prostor se s různými stupni školství mění, 

reaguje na potřeby a režim věkových sku

pin, které ho užívají. Zajímavé je také 

tento vztah zkoumat, jak se propisuje 

do interiéru či exteriéru dispozice. S tím 

samozřejmě koresponduje i fakt, že děti 

předškolního věku mají pobyt venku jako 

součást výuky. Přechod na základní školu 

je v tomto směru radikální změna, kdy se 

pobyt venku odehrává spíše jen o tělesné 

výchově a mimo vyučování. Tomu může 

dispozice školy vhodně napomáhat. Často 

se tak v dispozicích škol objevuje školní 

dvůr s hřištěm či bez něj. U mateřských 

škol má tento prostor spíše uzavřený 

charakter, který je dobře opticky kontrolo

vatelný a umožňuje i ochranný dohled nad 

našimi nejmenšími. Samozřejmě tomu musí 

i vhodně odpovídat prostorové uspořádání 

na pozemku školy.

Tři projekty škol od týmu Pavla Hniličky se 

věnují tématu sdíleného prostoru i začlenění 

do města každý odlišným způsobem. Školy 

mají rozdílné užívání od mateřské školy přes 

základní až po základní uměleckou školu. 

Důležitá je i velikost obce a spádové oblasti. 

A fakt, že všechny tyto realizace jsou na ves

nicích či malých městech v okolí Prahy, tento 

parametr ještě umocňuje. Zatímco školka 

ve Svojeticích je kapacitně vytížena pouze 

vlastní obcí, základní škola v Mukařově 

již musí pojmout mnohem větší spádovou 

oblast, necelých 10 drobných obcí a vesnic.

Mateřská škola ve Svojeticích pracuje 

s vnitřním členěním jako s prostornými 

třídami, které obsáhnou potřeby dětských 

aktivit od her po rozložení spacích matrací. 

Místnosti jsou tedy nadimenzovány tak, že 

zabírají velkou část dispozice. Právně v nich 

se odehrává hlavní náplň aktivit. Chodby 

pak slouží spíše jako komunikační prostor. 

Hlavní sdílený veřejný prostor uvnitř dis

pozice je v podobě dvora, který jednak odka

zuje k dvorům jako vesnickému archetypu, 

jednak splňuje parametry pro chráněný ven

kovní prostor, kde jsou děti v bezpečí. Celková 

dispozice ho přirozeně obtéká. Mateřskou 

školu obklopuje zahrada se záhonky pro 

pracovní výchovu a další hřiště, tím se ob

jekt posunuje do pozice solitéru na parcele. 

Ta je zatím umístěna v poloprázdné okrajové 

části obce. Lokalita by dle nového územního 

plánu měla později zarůst další zástavbou. 

Tím by se i školka více integrovala. Zároveň 

by ale zůstávala v relativně klidové zóně. 

Program školky je doplněn o kuchyňský 

blok po přípravu čerstvého jídla, z něhož 

se pak jídlo rozváží do tříd. Ve vnitřním 

členění najdeme ještě dvě další zajímavé 

prostory. Menší třídu pro ještě mladší děti, 

které by zatím školka povinně absorbovat 

nemusela, ale dle blížící se nové legislativy 

bude tato nutnost čekat všechny mateřské 

školky. Další třída je zamýšlena jako volný 

Mateřská školka Svojetice
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prostor pro potřeby obce. Místnost je navíc 

přístupná odděleně a příchozí se tak nemusí 

místit s provozem školky. V běžný čas je tato 

místnost zaplněna jako tělocvična pro děti. 

Díky tomu tento objekt nabývá nový význam 

v kontextu celé obce. 

Sousední Mukařov je poměrně větším 

sídlem než Svojetice, a tak i zde umístěná 

základní škola má mnohem větší kapacitu. 

A zároveň i větší spádovou oblast. Přístavba 

navržená ateliérem architekta Pavla Hniličky 

pojmula druhý stupeň, šatny a několik od-

borných učeben a dílen. Přístavba, pojatá 

jako čistý až spartánský prostor s centrál-

ním schodištěm na čtvercovém půdorysu, 

splňuje běžné požadavky na propojení míst-

ností situovaných po obvodu stavby. Zásadní 

je prostor spojovacího krčku původního 

objektu, nové přístavby a jídelny. Z pavilo-

nových solitérů tak vytvořil srostlý organis-

mus, který nabízí nové interakce a unikátní 

společný chráněný prostor. Nejenže propojil 

hlavní objekty školy suchou nohou, ale stal 

se novým středobodem volnočasových ak-

tivit i chvil odpočinku. Díky prosklení je 

zde však zároveň přímý optický kontakt se 

světem venku, na hřištích i s širším kon-

textem školy. Kapacita instituce byla tak 

přeplněna, že dokonce první a druhé třídy 

musely být umístěny do buňkoviště vedle 

hřišť. I tento prostor, původně provizorní, se 

však stal autonomním útulným prostorem, 

který plní i funkci družiny. Organický pro-

storový krček tvoří vedle samotných objektů 

školy novou kontrastní entitu. 

Třetí školní typ je základní umělecká 

škola. Instituce v Dolních Břežanech byla 

naroubována do již stávajícího objek-

tu, původně zemědělského, který prošel 

přestavbou. Podélná dispozice, která má 

průběžnou chodbu se sadou drobných 

učeben, má specifický provoz i náplň. 

Více než na prostory interakce studentů 

je zde kladen větší důraz na komfort indi-

viduální výuky, případně práce malých sku-

pin. Sdílený prostor chodeb je zde spíš jen 

obslužného charakteru. Jako případné místo 

pro setkání větších skupin slouží taneční sál, 

který se dá využít i pro představení s větším 

publikem. Objekt ani nedisponuje žádným 

soukromým venkovním prostranstvím. Je to 

přímo městotvorný kámen zasazený v mo-

zaice jádra obce hned vedle městského úřadu. 

Tradiční architektura, která přímo navazuje 

na ulici a drobné náměstí, se musí sebejistě 

vypořádat i se sousedem umístěným naproti 

v ulici, laserovým centrem Hilase s dra-

matickou technicistní formou. 

Je nutné připomenout, že idealis-

tické představy architektů a vedení 

vzdělávacích institucí i mnoho dalších 

dotčených stran vždy limitují investice 

z veřejného rozpočtu. Ne vždy se tak 

podaří splnit přání všech zúčastněných. 

Z uvedených příkladů se realizované 

maximum dle přání autorů povedlo jen 

v Dolních Břežanech. Navíc sama tato 

obec teď prochází zásadním rozvojem. 

Jednotlivé objekty škol ani nejde spolu 

přímo poměřovat. Důležité je pozorovat, 

jak se vypořádaly s vlastními limitními 

možnostmi i v rámci kontextu celé obce. 

Zároveň krásně ukazují, jak prostor může 

formovat chování uvnitř i vně.

Základní škola Mukařov

Základní umělecká škola Dolní Břežany
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Zadáním projektu nové školky byly 2 kla-

sické třídy pro 25 dětí a jedna menší pro cca 

12 dětí. Součástí návrhu je universální sál 

pro děti a další společenské a výukové akce 

v obci. Sál lze využívat samostatně od pro-

vozu školky.

Školku jsme navrhli na východní okraj 

obce podél cesty na Louňovice. Navazuje na 

stávající umístění školky u fotbalového hřiš-

tě. Poloha je v obci dobrá a výhodně navazu-

je na systém komunikací tak, aby byla škol-

ka dostupná a přitom měla klidnou polohu. 

Při návrhu domu jsme se inspirovali tra-

diční vesnickou architekturou usedlostí. 

Tyto stavby mají obyčejně velmi příjemný 

venkovní prostor dvorů, kde se člověk cítí 

dobře. Pobyt venku a hry dětí se tak mohou 

odehrávat v chráněném prostoru dvora, od-

kud lze snadno přehlédnout všechny dveře 

a kde je kontakt s prostory uvnitř. Zahrada 

se otevírá a rozšiřuje na jih přes krytou ko-

lonádu. Kolem vnitřního dvora obíhá slou-

pořadí, které je dle umístění otevřené 

nebo zasklené. Hlavní vstup je přes dvůr, 

aby byla nastavena sociální kontrola při-

cházejících návštěvníků. Do sálu lze vstou-

pit naopak při kraji. Zásobování se děje ze 

zadní části, kde za domem vzniká menší 

zpevněná plocha.

Kuchyni jsme umístili tak, aby přímo 

navazovala na dvě hlavní třídy, do kterých 

jsme umístili do rohů podávací okénka. Do 

třetí, malé třídy, resp. do její přípravny, se 

jídlo bude přepravovat vozíčkem. Sál i třídy 

je možné otevřít do krovu, případně do nich 

vestavět mezipatra a hrací prvky, jako jsou 

skluzavky, domečky apod.

Dům jsme navrhli velmi prostě, s ohledem 

na investiční náklady. Je až na část půdo-

rysu jednopodlažní, zakončený sedlovou 

střechou, která bude tvořit zároveň stropní 

konstrukci. Předpokládáme vyzdění z kera-

mických izolačních tvárnic a založení na zá-

kladových pasech z prostého betonu. Stěny 

navrhujeme bíle omítnuté, okna a sloupy 

dřevěné z lepeného lamelového smrku, 

střešní krytinu pak ze šedých střešních ša-

blon skládaných nakoso (česká šablona). 

Dům jsme uvažovali v tzv. nízkoenergetic-

kém standardu, aby se snížily náklady na 

provoz stavby.

AUTORSKÁ ZPRÁVA

Mateřská školka
Svojetice
Pavel Hnilička, Daniela Šteflová

ARCHITEKTURA
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Mateřská školka svojetice
Klient / Client: Obec Svojetice
Autor / Architects: Pavel Hnilička, Daniela 
Šteflová 
Spolupráce / Cooperation: Adam Vojtek 
Projekt / Design: 2012-2013
Realizace / Completion: 2015 
Zastavěná plocha / Built-up area:  
školka a kuchyně 809 m², sklad 8 m² 
Hrubá podlažní plocha / Gross floor 
area: školka a kuchyně 915,2 m², sklad 8 m² 
Čistá podlažní plocha / Net internal 
area: školka a kuchyně 758,1 m², sklad 6 m² 
Obestavěný prostor / Enclosed volume:  
školka a kuchyně 2147 m³, sklad 22 m³ 
Foto: Lukáš Žentel

Řez podélný

Řez příčný

Půdorys 1. NP Situace

kindergarten in svojetice
The brief for a new project of a kindergarten 

required two standard classrooms for 25 chil-

dren and a smaller one for about 12 children.  

Further, the client demanded a universal hall 

for children and for other social and educa-

tional events in the village. The hall is inte-

grated into the kindergarten and may also be 

used separately thanks to its own entrance. 

We designed the kindergarten on the east-

ern edge of the village along the road to the 

Louňovice town. The school is easily acces-

sible by road and yet has a resting position. 

When designing the house, we found in-

spiration in traditional rural architecture. 

These homesteads usually have a very nice 

inner yard, where one could feel good. 

Children’s outdoor games may take place 

in a protected courtyard from where teach-

ers can easily overlook all the doors and 

have contact with the space inside. A peri-

style, partly open and partly glazed, revolves 

around the inner courtyard. The main en-

trance is through the yard due to necessary 

social control of arriving people. The school 

is supplied from the rear where a small hard 

surface serves as a driveway. The kitchen was 

placed directly next to the two main class-

rooms with pick-up windows. The third class 

is served by a trolley for food. The hall and the 

classrooms are opened to the roof; to build in 

them a mezzanine or play elements such as 

slides, little houses, etc. is possible. 

ARCHITECT’S REPORT
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Stávající základní škola o kapacitě 240 žáků 

se rozšiřuje přístavbou, která zvětší její kapa-

citu na dvojnásobek. Do nového domu pře-

sídlí žáci z učeben v montovaných buňkách. 

Přístavba propojí stávající školu a jídelnu 

spojovací chodbou. Dům má jednoduchý 

a přehledný půdorys ve tvaru čtverce. V sute-

rénu se nacházejí šatny žáků a sklady. Srdce 

školy tvoří výukové prostory na jednotlivých 

podlažích uspořádané kolem obdélníko-

vých hal, které se stanou důležitým místem 

pro neformální setkávání během přestávek. 

Dům jsme navrhli jednoduše, s ohledem na 

investiční náklady. Fasáda je omítnuta béžo-

vou kletovanou omítkou, světlé šambrány 

zvýrazňují okna, podlahy jsou pokryté lino-

leem v sytě žlutém odstínu v hale a vínovém 

ve třídách. Kompaktní tvar stavby snižuje ná-

klady na její provoz.

AUTORSKÁ ZPRÁVA

ElEmEntary school in mukařov
This school extension design doubles the ca-

pacity of the existing elementary school to 

almost 500 pupils. The new external corridor 

connects the old and new buildings of the 

school and the canteen. The new school build-

ing has a simple and clear square-shaped 

plan. The pupils‘ locker rooms and storage 

rooms are located in the basement. The heart 

of the school consists of tutoring spaces on 

the floors arranged around rectangular halls, 

which are an important place for informal 

meetings during breaks. We designed the 

house simply, with regard to investment costs. 

The facade is rendered with beige polished 

plaster; white chambranles highlight the win-

dows; the floors are covered with linoleum in 

a deep yellow colour in the halls and burgun-

dy in the classrooms. The compact shape of 

the building reduces the cost of its operation.

ARCHITECT’S REPORT

Základní škola 
mukařov

Základní škola 
Mukařov
Pavel Hnilička, Daniela Šteflová

22 STAVBA 2/2017

ARCHITEKTURA

Hnilicka_ST02.indd   22 14.06.17   11:36



Půdorys 1. NP

Řez B

Situace

Řez A

Půdorys 2. NP Půdorys 3. NP

23STAVBA 2/2017

Hnilicka_ST02.indd   23 14.06.17   11:37



Základní umělecká 
škola Dolní Břežany

Základní umělecká škola
Dolní Břežany
Pavel Hnilička, Marek Řehoř

Projekt se týká rekonstrukce budovy 

v bývalém areálu zemědělského družstva. 

Nachází se v bezprostředním sousedství 

radnice, zámeckého parku a areálu me-

zinárodního centra pro laserový výzkum 

ELI/HiLASE. Navrhujeme celkovou rekon-

strukci stavby, tak aby vyhovovala novému 

stavebnímu programu a reflektovala mo-

derní dynamický vývoj obce Dolní Břežany. 

V návrhu zachováváme současnou hmotu 

stavby, kterou na jižní straně doplňujeme 

zvýrazněním dvou vstupů do obou postran-

ních částí budovy – do základní umělecké 

školy a do společenského sálu. Před vstupy 

navrhujeme vstupní platformu, jako rozšíře-

nou součást veřejného prostoru ulice. Mezi 

vstupy umisťujeme podélnou lavici s výhle-

dem do prostoru před školou. Nepravidelně 

rozmístěná okna ve fasádách vycházejí 

ze současného stavu domu, různé rozměry 

oken jsou sjednoceny výraznými ustupujícími 

šambránami oken, které určují soudobý a jed-

notný charakter domu. Materiálové řešení 

vychází z přírodních materiálů – na stěnách 

hlazená omítka, střecha z pálené keramické 

tašky, lícová cihla na vstupech a soklu.

AUTORSKÁ ZPRÁVA

ElEmEntary art school  
in Dolní BřEžany
Our design concerns the reconstruction of the 

building in the former premises of the agri-

cultural cooperative. The building is situated 

in the immediate vicinity of the town hall, 

the castle park and the international centre 

for laser research ELI / HiLASE complex. 

We proposed an overall reconstruction of the 

building so as to accommodate the new build-

ing program and reflect the modern dynamic 

development of Dolní Břežany. We preserved 

the existing volume of the building, while 

slightly highlighting two entrances on the 

south side – in the art school and in the social 

hall. In front of the entrances, we proposed 

an open platform as an extended part of the 

street. The irregularly spaced windows are 

based on the current state of the house. The 

recessed chambranles unify differently sized 

windows, which determine the contemporary 

and uniform character of the house.

ARCHITECT’S REPORT
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ 
BŘEŽANY
Klient / Client: obec Dolní Břežany
Autoři / Architects: Pavel Hnilička, 
Marek Řehoř
Spolupráce / Cooperation: Vlastimil Pešl, 
Jana Kafková
Projekt / Design: 2011
Realizace / Completion: 2015
Zastavěná plocha / Built-up area: 413 m²
Hrubá podlažní plocha / 
Gross fl oor area: 1035 m²
Čistá podlažní plocha / Net internal 
area: 791,5 m²
Obestavěný prostor / Enclosed volume: 
4 623,2 m³
Foto: Lukáš Žentel

Půdorys 1. NP

Půdorys 2. NP Řez

Situace
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ARCHITEKTURA

Rodinný dům Boněcko
Zlín
chládek architekti

Protáhlá parcela, situována na rozhraní 

zahrádkářské kolonie a původní zástavby 

rodinnými domy, se svažuje k severozápadu 

a nabízí výhled na protější zalesněný hori-

zont a východní okraj města. Osazení domu 

využívá přirozený průběh terénu a rozdělu-

je jeho provoz do tří samostatných celků.

Vstupní část domu tvoří souvislá dlážděná 

plocha, na kterou navazuje garáž se vstupní 

halou, odkud je přístupná pracovna, situo-

vaná v severozápadním rohu objektu. Horní 

obytné podlaží je dostupné po schodišti za-

bírajícím úzký střední trakt domu. Obývací 

pokoj bezprostředně navazující na schodiš-

tě je otevřen na západ a nabízí panorama-

tický výhled a výstup na přilehlou terasu 

směrem do zahrady. Podél jižní stěny domu 

je dostupná kuchyň s jídelnou, otevřená na 

východ. Dětské pokoje, koupelna a ložnice 

rodičů jsou situovány v severním traktu, pří-

stupné chodbou z obývacího pokoje.

Autorská zprávA

Family House Boněcko
An elongated plot is situated on the edge 

between garden allotments and the origi-

nal development of family houses. It slopes 

northwest and offers views of the opposite 

forested horizon and the eastern fringe of 

the city. The house is placed according to 

the natural course of the ground and di-

vided into three separate units in terms of 

operation.

A continuous paved area forms the 

entrance part of the house followed by 

a parking room and an entrance hall from 

which a study is accessible situated in the 

northwest corner of the building. The up-

per residential floor is accessible by the 

staircase that occupies the narrow mid-

dle part of the house. The living room im-

mediately following the staircase is open 

to the west and offers panoramic views 

and an exit to the adjoining terrace fac-

ing the garden. A kitchen with a dining 

room open to the east are located along 

the southern wall of the house. The chil-

dren‘s bedrooms, bathroom and parents‘ 

bedroom accessible through the hall from 

the living room are located in the north 

wing.

Architect’s report

Rodinný dům Boněcko

ArchitekturA
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Místo / Location: Boněcko, Zlín
Generální projektant / General 
designer: chládek architekti
Autor / Architect: Pavel Chládek 
Dodavatel / Contractor: Sanace Zlín
Plocha pozemku / Plot area: 798 m2 
Zastavěná plocha / Built-up area: 149 m2 
Užitná plocha / Usable area: 167 m2 
Obestavěný prostor / Enclosed volume: 710 m3

Projekt / Design: 2009
Realizace / Implementation: 2010–2011
Foto: Pagáč Photoproduction

SituacePůdorys 1. NP

Řezy Pohledy
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Rodinný dům v Kostelci 
Zlín
chládek architekti

Rodinný dům v Kostelci
Parcela zvolená pro výstavbu rodinného 

domu se nachází v Kostelci u Zlína. Pozemek 

je součástí rezidenčního záměru na zástavbu 

v ploše původního sadu. Jedná se o protáh-

lou, obdélníkovou parcelu bez většího pře-

výšení s příjezdem podél její severní hranice.

Návrh domu vychází z malé šířky par-

cely bez výraznějších výhledů do krajiny 

z plochy zahrady. Navržené řešení sestává 

z úzkého dvoupodlažního objemu s atriem 

vloženým v jeho těžišti.

Provoz domu je rozložen do dvou výš-

kových úrovní. Přízemí domu tvoří vstup-

ní hala s garáží navazující na uliční čáru 

a obytný prostor rozložený kolem atria, 

otevřený do plochy zahrady. Druhé nad-

zemní podlaží je dostupné schodištěm 

umístěným v těžišti objektu a sestává z dět-

ských pokojů a ložnice rodičů se zázemím. 

Pracovna s knihovnou navazují na plochu 

schodiště a jsou otevřeny do prostoru atria. 

Autorská zprávA

Family House in Kostelec 
This family house site is part of an intention 

to develop residential houses in the area of 

a former orchard. The plot is elongated, 

rectangular, without noticeable eleva-

tion, with the approach along the northern 

border. The design of the house is based 

on the small width of the plot without any 

noticeable views of the landscape from the 

garden area. The proposed solution consists 

of a narrow two-storey volume with an 

atrium inserted in its centre of gravity. The 

house is divided into two height levels. The 

living space spread around the atrium on 

the ground floor is open to the garden. The 

first floor consists of children‘s rooms and 

a master bedroom with facilities. A study 

with a library is open to the atrium area on 

the upper floor.

Architect’s report

ArchitekturA
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Místo / Location: Kostelec, Zlín
Generální projektant / General 
designer: chládek architekti
Autor / Architect: Pavel Chládek 
Dodavatel / Contractor: Jiří Vinter
Plocha pozemku / Plot area: 598 m2 
Zastavěná plocha / Built-up area: 148 m2 
Užitná plocha / Usable area: 214 m2 
Obestavěný prostor / Enclosed volume: 962 m3

Projekt / Design: 2012–2013
Realizace / Implementation: 2014–2015
Foto: Pagáč Photoproduction

Situace

Půdorys 1. NP

Řezy

Půdorys 2. NP

ARCHITEKTURA
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Rodinný dům 
Přílepy
chládek architekti

Parcela se nachází ve střední části obce Přílepy. 

Jedná se o obdélníkový pozemek, svažující 

se jihozápadním směrem, s příjezdem podél 

severovýchodní hranice parcely. Rozložení 

provozu domu je do dvou výškových úrovní. 

Nástupní podlaží, navazující na niveletu ko-

munikace, sestává z dvou oddělených hmot. 

Protáhlého traktu krytého stání, na které na-

vazuje prostor skladu zahradní techniky a ná-

bytku doplněný o saunu se zázemím a fitness 

a samotný vstup do domu se šatnou, pracov-

nou a hygienickým zázemím, umístěný proti 

vjezdu na pozemek. Hlavní, obytné podlaží 

dostupné vnitřním jednoramenným schodiš-

těm zabírá takřka celou šířku pozemku a je 

rozložené do několika vzájemně propojených 

objemů vymezujících prostor terasy. Střed 

kompozice tvoří kuchyň s jídelnou, na kterou 

navazuje terasa, doplněná o venkovní scho-

diště propojující obě úrovně domu. Obývací 

pokoj vymezuje venkovní posezení ze západu, 

soukromá část s ložnicí rodičů, dětským po-

kojem a koupelnou je situovaná ve východní 

části parcely. Technické zázemí domu je umís-

těno vedle kuchyně. Původní zachovaný sklep 

v severním rohu parcely je překryt zeminou 

a doplněn o venkovní schodiště navazující na 

severozápadní hranu domu. 

Autorská zprávA

Family House PřílePy
A plot is located in the central part of the 

village Přílepy. The rectangular plot with the 

approach along northeast border slopes to 

the southwest. The layout of the house is or-

ganized in two levels. The entry level follows 

the street level and consists of two separate 

volumes. One is an elongated covered parking 

lot, to which a store for garden equipment, 

then sauna and gym are adjacent. The other 

is located opposite a driveway and hosts the 

entrance to the house with a dressing room, 

a study and social facilities. The lower main 

living level is accessible by inner one-wing 

staircase. It occupies almost the entire width 

of the plot and is distributed in several in-

terconnected volumes defining a terrace. 

A kitchen with a dining area is in the centre 

of the composition, which is connected with 

the terrace with an external staircase con-

necting both levels of the house. The living 

room is located in the part to the west of the 

terrace, the private part with a bedroom and 

a children’s room is in the eastern part of the 

house. The original cellar has been preserved 

in the northern part of the plot.

Architect’s report

Rodinný dům Přílepy
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Místo / Location:  
Přílepy, okres Kroměříž
Generální projektant / General 
designer: chládek architekti
Autor / Architect: Pavel Chládek 
Dodavatel / Contractor: Rapos
Plocha pozemku / Plot area: 1993 m2 
Zastavěná plocha / Built-up area: 240 m2 
Užitná plocha / Usable area: 243 m2 
Obestavěný prostor / Enclosed volume: 1005 m3

Projekt / Design: 2012
Realizace / Implementation: 2013–2014
Foto: archív autora

Půdorys 1. NP Půdorys 1. PP

Řezy
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Petr Šmídek

Tři zlínské domy Pavla Chládka
Příběh Baťova Zlína je nejzářivějším do-

kladem prvorepublikového podnikatelské-

ho úspěchu a současně poslední realizací 

Garnierovy vize průmyslového města, o němž 

mohl Karel Teige psát ódy a Le Corbusier jej 

pozorovat se spadlou sanicí. Zlín ve Vás za-

nechá hluboký otisk, i když předchozí jména 

vůbec neznáte, ale jen bydlíte v Gahurových 

kostkách, Karfíkových činžácích nebo jste 

chodili do Voženílkovy školky. Zlínská archi-

tektura nevědomě ovlivňuje další generace 

i po odeznění obuvnického zázraku. Baťa 

ke městu přistupoval poněkud jednostranně 

jako k dobře fungujícímu stroji. Osvícenost 

továrníka však dokládá, že si k projektům 

zval vždy ty nejlepší architekty své doby. Po 

druhé světové válce se ve Zlíně dařilo kva-

litní architektuře především díky Zdeňku 

Plesníkovi, jehož tvorba snesla ty nejpřísněj-

šími kritéria kladená na českou architekturu 

dvacátého století. Profesor Pavel Janák dal 

Plesníkovi v dobách jeho pražských studií 

jednu radu, které se pak držel po zbytek ži-

vota: „Dělat architekturu je odvaha. A ještě 

větší odvaha je dělat ji jinde, než kde žiju. 

Jedině člověk srostlý s prostředím může něco 

vytvořit. Chovejte se tak, abyste se přizpů-

sobil především sobě. To znamená, z toho co 

víte, čerpejte; co nevíte, zahoďte.“

V první polovině 70. let minulého století 

se v gottwaldovském Centroprojektu potkal 

se Zdeňkem Plesníkem architekt Zdeněk 

Chládek, jemuž rovněž nebyl lhostejný 

osud zlínské památkové zóny. Podobnou 

cestou se nakonec vydal i jeho syn archi-

tekt Pavel Chládek, který ještě během pra-

xe v amsterodamském kanceláři Schotman 

Architectenburo (2001–02) zvažoval, zda se 

má vrátit do České republiky. Nakonec se 

usadil v rodném městě, kde již čtrnáct let 

provozuje vlastní praxi a snaží se přispět ke 

zkvalitnění života ve Zlíně. 

Do tvorby Pavla Chládka se kromě prostře-

dí, kde vyrůstal, propisuje také akademická 

půda funkcionalistického Brna. Z návrhů 

lze vyčíst, jak nerad dělá kompromisy, které 

by narušily čistotu vnějšího vzhledu nebo 

kontinuitu vnitřní provozu. Úhledné kvá-

dry postavené na rovinu by mohly vyznívat 

jako umělecké kompozice Donalda Judda. 

Chládkovy rodinné domy však osvěžuje fe-

noménu zlínských svahů. Rovinu podél že-

leznice a řeky Dřevnice si zabral Tomáš Baťa 

pro svou továrnu. Od té doby se ve Zlíně bydlí 

převážně na okolních svazích. Čím složitější 

má parcela limity, tím větší je výzvou pro ar-

chitekty a zároveň nadějí, že může vzniknout 

pozoruhodná stavba, čehož budeme svědky 

rovnou třikrát. 

Všechny tři domy Pavla Chládka vznika-

ly v přibližně stejném období. Ekonomická 

krize, která se ve stavebnictví projevila 

před osmi lety, přiměla i velké společnosti 

neodmítat malé zakázky rodinných domů, 

což se kladně projevilo na výsledné kvali-

tě Chládkových realizací. Ironicky v dnešní 

době ekonomického růstu hrozí návrat sta-

vebního fušerství.

S
Dům v příkrém svahu ve čtvrti Boněcko 

(2009–11) navrhl Chládek pro svého kolegu, 

s nímž spolupracuje na dokumentaci zdravot-

ní techniky. Objekt vyrostl na rozmezí vilové 

oblasti a zahrádkářské kolonie, kde rodina 

vlastnila jednu z chatek. Pozemek svažující 

se severozápadním směrem k Jaroslavickému 

potoku možná nedisponuje nejlepší orientací 

ke světovým stranám, ale otevírá jedinečný 

výhled na město. Zatímco někteří architekti 

by se před stavbou pokoušeli pozemek zarov-

nat, tak Chládek využil terénní nerovnosti 

a dokonce převýšení ještě podpořil: příjezdo-

vou rampou se zanoříte hlouběji do pozemku 

a vytěžená zemina se přisypala v horní části 

pozemku. Objekt je zvenku jasně rozdělen 

“trhlinou“ na dvě poloviny, mezi nimiž pro-

chází schodiště a komínové těleso. Dům tím 

získal dvě tváře: spodní polovina reflektuje 

měřítko okolních dvoupatrových vil, zatímco 

druhá horní polovina se svou velikostí při-

způsobuje jednopodlažním zahrádkářským 

domkům. Absentující plot napomáhá v pro-

vázání domu se zahrádkářskou kolonií i pří-

rodou. Zatímco v obytné zóně dal klient prů-

chod svému koníčku, paludáriu, v přízemní 

technické místnosti zůstává ukrytá profesní 

obsese v podobě výkonného tepelného čerpa-

dla s vrtem hlubokým 142 metrů.

Recenze

rd kostelecrd Boněcko

recenze
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M
Dům v Kostelci (2012–15) na severozápadě 

Zlína vznikl pro dlouholetého přítele, s nímž 

Pavel Chládek navštěvoval základní školu, 

a oba vyrůstali na stejné ulici ve vilové čtvr-

ti v centru Zlína, kde měl architekt pro kli-

enta původně zrekonstruovat rodinný dům. 

Když byl však projekt hotový, klient s rodi-

nou usoudili, že přece jen bude lepší pustit 

se do novostavby. Nabízel se tak pozemek 

v sousedství manželčiných rodičů situovaný 

nedaleko vodní nádrže Fryšták a zoologické 

zahrady Lešná. Objekt vznikl na konci pří-

jezdové cesty nově vznikající obytné čtvrti 

šesti rodinných domů. Zpočátku se zdá, jako 

by dům zabíral téměř celou rozlohu jiho-

západně se svažujícího pozemku. Důvod je 

prostý. Klient při vzpomínce na dětství, kdy 

musel vypomáhat na velké zahradě, netou-

žil po rozlehlém pozemku. V případě domu 

v Kostelci tak komunikaci se zahradou ob-

starávají dvě terasy. Každá přitom nabízí 

zcela odlišnou atmosféru: široce otevřená 

terasa z obývacího pokoje směřuje východ-

ním směrem a uzavřená terasa z kuchyně se 

obrací do západního nádvoří. V přízemí jsou 

blízké pohledy do zahrady, zatímco v po-

kojích v horním patře se přes střechy okol-

ních domů otevírá západní panorama lesů. 

Finální podoba domu vznikala přes rok, až 

nakonec zvítězila třetí varianta, která se 

v průběhu stavby už nemusela nijak měnit. 

K řešení interiéru a zahrady si klient přizval 

jiné odborníky.

L
Rodinný dům v Přílepech (2012–14) se na-

chází na východním předměstí Fryštáku. 

Leží v centru obce nedaleko secesní školy 

na místě původní stodoly a bývalého domu, 

z něhož zůstal zachován jen klenutý sklep. 

Plošně největší ze tří prezentovaných domů 

Pavla Chládka je zároveň kompozičně nejro-

zehranější. V místech uliční čáry dům zacho-

vává stěny původního objektu v podobě plo-

tové zdi. Nově navržený dům však uskakuje 

do zahrady a ponechává velkorysý prostor 

pro dlážděný dvůr. Čtveřice kvádrů se různě 

zakusují do svahu, z něhož nad terén příjez-

dové komunikace vybíhají jen dva kvádry 

(vstup s pracovnou a technické zázemí s po-

silovnou). Celková kompozice je rozpůlena 

venkovním jednoramenným schodištěm. 

Každý z kvádrů slouží jiné funkci, čemuž od-

povídá i materiálové řešení (kámen v obytné 

části, dřevo v ložnici a bílé plochy v jídelně). 

Na rozdíl od vnějšku nepůsobí vnitřní dispo-

zice tak rozehraně, ale přirozeně na sebe na-

vazuje jednotlivé místnosti obrácené jižním 

směrem do zahrady ve spodní části pozemku.

XS a XL
Na doplňujících dvou stavbách Pavel Chládek 

dokládá, že měřítko nehraje roli. 

Dvoupatrová knihovna (2012–15) v Kostelci 

u Zlína vznikla pro potřeby zlínského filan-

tropa a nakladatele, který řešil otázku kam 

s knihami prostřednictvím minimalistické 

přístavby ke stávajícímu rodinnému domu 

(publikována v časopise Stavba 2/2016, pozn. 

red.). Objekt o jedné místnosti se stěnami tvo-

řenými pestrobarevnou mozaikou ze hřbe-

tů tisíců knih vytváří soustředěné místo ke 

studiu.

Na opačném konci pomyslného velikostní-

ho řazení stojí čtyřpodlažní polyfunkční dům 

na ulici Kvítková (2015–17) v centru Zlína. 

Přísný mřížkový rastr doplňuje blokovou 

zástavbu. Vysunutá hmota pomáhá zvýraz-

nit nároží. Převýšené okenní otvory dodávají 

objektu metropolitní charakter. O úspěšnosti 

projektu, který bude dokončen letos na pod-

zim, svědčí fakt, že stejný architekt byl po-

věřen projektem sousedního bytového domu, 

který bude mít naopak horizontálně oriento-

vanou fasády z černého režného zdiva.

Více než na funkci nebo umístění záleží na 

klientovi a jeho požadavcích, čehož je dodnes 

nejmarkantnějším příkladem meziválečná 

výstavba Zlína. Díky realizacím Chládkova 

ateliéru se nemusíme stydět ani za součas-

nou stavební kulturu smířenou s faktem, že 

už nikdy nebude masovou záležitostí, jako za 

Baťovy éry.

RD Přílepy

Přístavba v Kostelci BD ve Zlíně
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Bytový dům Bulovka
Praha
Aulík Fišer architekti

Místo / Location: Na Korábě, Praha 8
Generální projektant / General 
designer: Aulík Fišer architekti 
Autoři / Architects: Jan Aulík,  
Jakub Fišer, Leoš Horák,  
Jindřich Ševčík 
Spolupráce / Cooperation:  
Lucie Chroustová, Jana Poláková 
Investor: Real Treuhand Reality s.r.o.
Dodavatel / Contractor:  
SOD Holding
Plocha pozemku / Plot area:  
2.736 m2

Zastavěná plocha / Built-up 
area: 610 m2 (nadzemní část)
Užitná plocha / Usable area: 3140 m2

Obestavěný prostor / Enclosed 
volume:14210 m3 (nadzemní část)
Projekt / Design: 2010–2012
Realizace / Implementation: 2017
Foto: AI Photography

Bytový dům je solitérní bodový objekt. 

Navazuje tak na zastavovací podmínky v úze-

mí, přičemž umístění domu respektuje hranu 

ulice Na Korábě. Poměrně malá zastavěná 

plocha pozemku uvolňuje velký prostor pro 

velkorysou společnou zahradu pro obyvatele 

domu. Díky tomu také zůstává do určité míry 

zachován charakter místa, tedy místa pře-

chodu kompaktní zástavby přes rozvolněné 

formy k nezastavěnému ostrohu nad Vltavou. 

Také obvyklé přání lidí bydlet v bytových do-

mech spíše ve vyšších podlažích s výhledem je 

součástí zdůvodnění tohoto konceptu, pozice 

parcely na vyvýšeném hřebeni nad pražskou 

kotlinou tento předpoklad splňuje. 

Architektonické řešení je založené na 

jednoduchém strukturálním motivu rastru 

okenních otvorů integrovaných se zasklenými 

lodžiemi, přináležejícími k jednotlivým by-

tům, který racionálně propisuje vnitřní uspo-

řádání dispozice domu, ale umožňuje záro-

veň její proměny při zachování existujícího 

vzhledu. 

Hmota objektu, blízká rozměry kostce, je 

situována na podnož suterénu, který – díky 

konfiguraci terénu v místě – částečně vystu-

puje na severní straně na výšku jednoho pod-

laží nad jeho úroveň a vymezuje tak plochu 

zahrady. Zároveň je hmota dále modelována 

ustoupením posledních podlaží severním 

směrem a konzolou v místě vstupu do domu. 

Reaguje tak na urbanistické souvislosti místa 

(kryté předpolí vstupu, či ustoupení, a tudíž 

snížení hlavní atiky směrem k ulici Bulovka). 

AUTORSKá ZPRávA

Bytový dům Bulovka 

ARCHITEKTURA
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Půdorys 2., 4. a 6. NP

Situace

Půdorys 1. NP

Půdorys 3. a 5. NP

ApArtment House BulovkA
This detached apartment house follows 

the land use conditions in the area and re-

spects the edge of Na Korábě Street. The 

relatively small footprint of the building 

releases a large space for a generous com-

munal garden for residents. Thanks to this 

solution, the character of the place remains 

preserved to a certain extent as a place of 

transition from the compactly built area 

through the loose forms to the unspoiled 

headland over the Vltava River. The com-

mon wish to live in apartment buildings 

preferably on higher floors with views also 

became part of the rationale for this con-

cept; the position of the land on the raised 

ridge above the Prague basin meets this 

assumption. 

The architectural solution is based on 

a simple structural motif of a raster of win-

dow openings integrated with glazed log-

gias belonging to individual apartments, 

which rationally transmits the internal 

layout of the house allowing at the same 

time its transformation while preserving 

its existing appearance. The cube-like vol-

ume of the object is situated on a large un-

derground floor. The last two floors recede 

northwards. The pre-entrance is covered by 

the cantilevered volume of the house.

Architect´S rePort

ArchiteKtUrA
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Eliška VaryšoVá

Bytový dům Na Korábě 
– hravá jednoduchost 
ve složitém prostředí
„Jedinečná nadčasová architektura“ a „de-

signové provedení exteriéru i interiéru“ 

– takovými superlativy představuje deve-

loperská společnost Real-Treuhand Reality 

projekt bytového domu Na Korábě v praž-

ské Libni. Solitérní osmipodlažní objekt se 

soukromou zahradou má budoucím obyva-

telům poskytnout neopakovatelný výhled 

na pražské panorama, neboť je – podle pro-

pagačních materiálů – umístěný na přelomu 

městské zástavby a nezastavěné zelené plo-

chy ostrohu nad Vltavou. Je běžné, že rekla-

ma poněkud přikrašluje skutečnost, a síla 

architektury bytového domu Na Korábě tak 

spočívá především ve zmíněné solitérnosti 

objektu a v jeho umístění do velmi rozbité-

ho, až nepřátelského okolí. 

Developer vypsal na svůj záměr roku 

2009 architektonickou soutěž, ze které vyšla 

vítězně kancelář Aulík Fišer architekti ar-

chitektů Jana Aulíka a Jakuba Fišera, auto-

rů např. administrativního okrsku BB cent-

ra na Brumlovce. První vizualizace ukazují 

dvanáctipodlažní věžový dům, architektura 

se však zcela shoduje s konečnou realiza-

cí, jen za léta projektování došlo ke sníže-

ní objektu na dnešních osm podlaží, což 

lépe zapadá do rozdrobené lokality okraje 

Libně u nemocnice Na Bulovce. Architekti 

se odvolávají na návaznost na dvě nejbližší, 

taktéž solitérní budovy (ubytovna nemoc-

nice a administrativní budova CCS), což 

určilo charakter projektu, a mohlo by vy-

volat dojem, že v okolí už není nic dalšího, 

na co navazovat. Nutno říci, že hned napro-

ti budově CCS je poslední výběžek bloko-

vé zástavby v podobě školy, ale vzhledem 

k tomu, že pozemek bytového domu se již 

nachází na zlomu, kde bylo třeba velkoryse 

vyrovnávat terénní situaci, zvolili architekti 

charakter domu jako věže v zeleni jako asi 

jediný správný. Ona návaznost či sousedství 

se zeleným nezastavěným ostrohem nad 

řekou jsou vyjádření poněkud eufemistic-

ká. Zelené okolí představuje kromě vlastní 

přísně ohrazené zahrady také běžně nepří-

stupná oplocená školní zahrada a rozsáhlý 

libeňský hřbitov s navazující pečlivě ohra-

zenou zahrádkářskou kolonií. 

Území, do kterého stavba vstupuje, je 

tedy urbanisticky a architektonicky po-

měrně rozbité – bloková zástavba zde kon-

čí školou, která odděluje příjemné městské 

obytné ulice tohoto konce Libně, navazující 

na chaotickou a téměř balkánsky působící 

hlavní Zenklovu ulici, která vede od areálu 

nemocnice Bulovka, v jehož těsném soused-

ství se veškeré městské formy rozpouštějí do 

nekoordinované a těžko uchopitelné změti. 

Stavba bytového domu je situována přesně 

na hraně této neutěšené situace, obklopena 

dvěma nesourodými solitérními budovami, 

které domu dovolují bez potíží vyšplhat do 

jeho výšky osmi podlaží, aniž by výškově 

narušil okolí. Svou kultivovanou architek-

turou zároveň dům představuje zklidnění 

v tomto prostoru, soukromá zahrada přes-

ně zapadá do modelu okolí, kde je všechno 

přísně ohrazeno, jako kdyby zde nebylo zá-

hodno nechat cokoli veřejně přístupné. 

Samotná architektura domu budí zdání, že 

se hmotově odkazuje k socialistickému pane-

láčku vedlejší nemocniční ubytovny, nicméně 

v modernějším, „designovém“ hávu. Jako po-

desta slouží budově mohutný sokl garáží, na 

němž se nachází ona developerem opěvovaná 

soukromá zahrada. Toto řešení bylo však ne-

zbytné vzhledem k prudkému svahu, vedou-

címu k níže položené sousední budově záze-

mí nemocnice s parkovištěm sanitních vozů. 

Dům působí elegantně a fasáda si i přes 

svou jednoduchost nápaditě hraje s okenní-

mi a balkonovými výřezy, které tu obíhají roh 

a tu u něj těsně končí, poslední patra ustupu-

jí, aby poskytla obyvatelům prostorné terasy 

s výhledem na slibované pražské panorama. 

V komplikované okolní situaci tak architek-

ti vykouzlili příjemnou, jednoduchou, a pře-

ce hravou stavbu s jasným kubickým výra-

zem a zajímavou strukturou. Nicméně jak 

jsem již naznačila, síla architektury domu 

spočívá právě v jeho osamělosti. Kdyby 

byl zapadal do rozsáhlejšího projektu by-

tové výstavby, i přes svou kultivovanost by 

nevyhnutelně vytvořil dojem sídliště, jak se 

to stává mnoha zajímavým bytovým domům 

ve větších komplexech. 

Interiér domu ozvláštňuje ze všech stran 

prosklený kvádr vstupního atria se zajíma-

vě řešeným masivem poštovních schránek, 

uvnitř se pak nachází shora osvětlené scho-

diště s perforovaným plechovým zábradlím, 

které vytváří krásný hravý prvek v jinak 

sterilním prostředí čistě funkčních chodeb, 

čímž příjemně doplňuje hravý, a přece přís-

ně geometrický dojem z exteriéru. Většina 

bytů je vybavena zasklenou lodžií, v přízemí 

předzahrádkou, v horních patrech terasou. 

Jak je patrno již z fasády, je položen velký 

důraz na přirozené osvětlení vnitřních pro-

stor a výhled do okolí – ačkoli blízké okolí 

nutí k zamyšlení, kam ten výhled, především 

v nižších patrech, povede. Směrem do ulice 

je přízemí podsazeno pod konzolou vrchních 

pater, prosklené vstupní prostory jsou však 

zapuštěny pod úroveň ulice, čímž poněkud 

ztrácejí svůj potenciál odlehčit parter budo-

vy. Spolu s uzavřenou soukromou zahradou 

se tak dům trochu distancuje od svého okolí, 

které je přeci také odmítavě ohrazené. 

Celkově se dá říci, že bytový dům Na 

Korábě je povedená architektura, která ne-

uchvátí, ale ani neurazí, dům nenudí, ale 

zároveň ani příliš nevybočuje. Jde o stav-

bu příjemnou, klidnou, s potenciálem za-

ujmout. V porovnání s dalšími realizacemi 

ateliéru Aulík Fišer architekti se ukazuje, že 

jejich síla spočívá – navzdory realizacím – 

spíše v menších solitérech, jako je tento, než 

v sídlištích či megalomanských administra-

tivních budovách. Bytový dům Na Korábě, 

nápaditá, a přece jednoduchá architektura, 

se tak jako jeden z jejich nejkultivovaněj-

ších projektů může zařadit ke společenské-

mu centru na Brumlovce. Ve velmi složité 

a nepřátelské situaci libeňské periferie, na 

parcele, kam by se nepochybně vzhledem 

k okolí více hodila nebytová architektura, 

vytvořili elegantní stavbu, která přispívá ke 

zklidnění situace a ve které se budou obyva-

telé cítit komfortně a bezpečně.
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Projekt rekonstrukce Bílé věže v Hradci 

Králové - významné nadregionální nemovi-

té kulturní památky – je spojením památko-

vého přístupu k hodnotám stavby a aktivní-

ho využití této dominanty města v současné 

informační době. Goticko-renesanční 72 

metrů vysoká věž sloužila především jako 

zvonice pro druhý největší zvon v Čechách 

– Augustin. Celá věž je integrována do jižní 

části starší kaple sv. Klimenta, jejíž zbytky 

se zachovaly dodnes v konstrukci věže (na-

příklad opěrný pilíř s lomeným obloukem 

jižního průčelí kaple). 

Při velkých rekonstrukčních pracích v po-

slední čtvrtině 20. století došlo k zásadním 

zásahům do hmotné podstaty památky, které 

znamenaly statickou stabilizaci věže, ale i zá-

sadní úbytek autentických detailů, nevhodné 

technologické řešení. Čištěním povrchů došlo 

také k narušení historických materiálů a vzni-

ku dlouhodobých problémů. Společně s ne-

vhodnou přístavbou pokladny věže tak vznikl 

impuls ke kompletní rekonstrukci objektu. 

Původní účel věže – zvonice (kampanila), 

hlásná a strážní věž – byl historickým vývo-

jem změněn na současnou vyhlídkovou věž 

s funkční zvonicí. Základní koncept řeše-

ní vychází z celkové potřeby rekonstrukce 

stavby, doplněné snahou vnést nový život do 

kulturní památky. Restaurátorským způso-

bem byly kompletně opraveny všechny po-

škozené části. Do vyčištěného prostoru věže 

byl vložen nový současný prvek interiéru 

– schodiště a dále podesty, výstavní a in-

teraktivní prvky s výukovými a zábavnými 

programy. Díky nim, společně s odhalenou 

krásou historické stavby, se cesta k vyhlíd-

ce v nejvyšším patře věže stává zážitkem. 

Nová vstupní třípodlažní přístavba vznikla 

na místě nevyhovující pokladny z 80. let 20. 

století.

Havarijní stav zvonové stolice, především 

dřevěných konstrukcí skrytých pod pod-

lahou, byl odhalen až při zahájení rekon-

strukce. Nevyhovující prvky byly vyměněny 

za užití historických tesařských postupů 

a nástrojů, kdy se samotná příprava, tesá-

ní a osazování trámů staly na prostranství 

před katedrálou jakýmsi dlouhodobým 

happeningem. 

Novinkou jsou posuvná spodní rame-

na schodišť ve zvonovém patře. Toto řešení 

nabízí zvoníkům ideální manipulační pro-

stor pro zvonění, jež odehrává přibližně 

dvanáctkrát do roka při významných udá-

lostech. Nové bezpečnostní úpravy umož-

ňují přítomnost veřejnosti při zvonění pří-

mo v prostoru věže.

Do původně nepřístupné místnosti nad 

vstupem do kaple sv. Klimenta (skrze prů-

chod věží z jižního průčelí) byl umístěn 

artefakt – unikátní 3,8 m vysoký skleněný 

model Bílé věže v měřítku 1:20. Model za-

chycuje Bílou věž v prolnutí s předpokláda-

nou podobou původní gotické kaple, z níž 

věž vyrůstá. 

Vyhlídkový ochoz na vrcholu věže nabí-

zí úchvatný výhled do všech čtyř světových 

stran. Nový skleněný podhled pod bání 

v tomto patře navíc nyní odhaluje nevšední 

(„pátý“) pohled na krovovou konstrukci.

Celý interiér věže je nasvícen a ozvučen, 

včetně proměnlivého podsvícení schodišťo-

vých stupňů, nasvícení skleněného modelu, 

zvonu s krovovou konstrukcí, exponátu his-

torického hodinového stroje či krovu báně. 

Autorská zprávA

ARCHITEKTURA

Rekonstrukce Bílé věže 
Hradec Králové
architekti chmelík & partneři

Rekonstrukce Bílé věže

ArCHItEkturA
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The WhiTe ToWer 
reconsTrucTion in hradec 
Králové 
This project of the White Tower restora-

tion and retrofitting combines a monu-

mental approach to building values and 

an active use of this city dominance con-

venient for the present information age. 

The Gothic-Renaissance 72 meters high 

tower was used mainly as a bell tower for 

the Augustin Bell, the second largest in the 

country. Historic development has changed 

the original purpose of the tower (a cam-

panile and a watchtower) to its current use 

as a sightseeing tower with a bell function.

Unfortunately, during the large recon-

struction work in the last quarter of the 

20th century there was a fundamental in-

terference in the material essence of the 

monument, which statically stabilized the 

tower, but with a substantial loss of authen-

tic details. By cleaning the surfaces there 

was also a disturbance of historical mate-

rials. An unsuitable box office was added 

to the tower. All this eventually led to the 

initiative for a complete reconstruction of 

the building and an effort to bring new life 

to the cultural monument. All the damaged 

parts were restored and new contemporary 

interior elements – stairs, landings, exhibi-

tion and interactive elements with teach-

ing and entertainment programmes – were 

installed in the prepared historic tower 

space. The way to the lookout on the top 

floor of the tower becomes an adventure. 

The new entrance three-storey annex was 

built on the spot of the unsuitable box of-

fice from the 1980s.

The disrepair of the bell support struc-

ture, especially the wooden parts hidden 

under the floor, was only revealed when 

the reconstruction began. Inconvenient 

damaged elements were replaced with new 

ones using historical carpentry techniques 

and tools. The very preparation, carving 

and laying of the beams in the area before 

the cathedral, became a kind of long-term 

happening. As a novelty, sliding lower legs 

of stairs in the bell floor were used. This 

solution offers the ringers the ideal han-

dling space for ringing, which takes place 

about twelve times a year at major events. 

New security adjustments allow the public 

to be present directly in the bell-area when 

ringing.

A unique 3.8m high glass model of the 

tower at a scale of 1:20 was installed in the 

tower. The model displays the White Tower 

as blending with the presumed appearance 

of the former Gothic St. Clement Chapel, 

from which the tower grows.

A viewing gallery at the top of the tower 

offers breath-taking views in all directions. 

A new glass ceiling underneath the dome 

now reveals an unusual view of the roof 

structure.

The interior of the tower is equipped 

with AV techniques, which includes inter 

alia variable underlighting of the stairs 

and illuminating of the glass model, the 

bell with the truss structure, the exhibit of 

historic clockwork, and the dome roof.

Architect’s report
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Situace

Půdorys 1. NP

Pohled jižní před 
rekonstrukcí

Řez Pohled jižní po 
rekonstrukci

Legenda
 původní konstrukce
 nové konstrukce

Půdorys 2. NP

rekonstrukce Bílé věže v Hradci králové
Místo / Location: Franušova ulice, Hradec Králové 
Generální projektant / General designer: architekti chmelík & partneři
Autor / Architect: Jaromír Chmelík
Spolupráce / Cooperation: Bohumil Rusek, David Baďura, Michal 
Potůček, Kryštof Kreisinger, Alena Vojtíšková, Jan Ondrák
Investor: Statutární město Hradec Králové
Dodavatel / Contractor: Sdružení BAK - RenoArt
Zastavěná plocha / Built-up area: 101 (věž) + 32 (pokladna) m2

Obestavěný prostor / Enclosed volume: 5116 (věž) + 215 (pokladna) m3

Projekt / Design: 2007–2013
Realizace / Implementation: 2013–2015
Foto: Lukáš Pelech, Aleš Foff

ARCHITEKTURA
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Jakub Potůček

Přístavba pokladny a schodiště 
k Bílé věži v Hradci Králové

Letošní, v pořadí už třináctý ročník Ceny 

Klubu Za starou Prahu, jsem si prostě chtěl 

náležitě vychutnat, a tak jsem do „praž-

ské (Mlýnské) kavárny“, tradičního to místa 

slavnostního vyhlašování výsledků, vyrazil 

v sladké nevědomosti. A nutno dodat, dobře 

jsem učinil. Mezi nominovanými pracemi se 

totiž k mému úžasu a velké radosti objevila 

také realizace z rodného Hradce Králové, kte-

rá nakonec zvítězila. Není divu, vždyť drob-

ná a nenápadná přístavba pokladny s novým 

schodištěm do Bílé věže, majestátní rene-

sanční zvonice, se jako jediná z šestice staveb, 

které se do finále probojovaly, nachází přímo 

v srdci historického sídla, jež díky fundaci 

Přemysla Otakara I. patří mezi nejstarší a zá-

roveň nejvýznamnější královská města Čech. 

Úkol, před nějž byl královéhradecký archi-

tekt Jaromír Chmelík před několika lety po-

staven, se na první (zběžný) pohled zdá skoro 

banálním. Rekonstruovat roku 1581 dokonče-

nou a přes 70 metrů vysokou zvonici nesoucí 

mohutný renesanční zvon Augustin a vybu-

dovat nový vstup s návštěvnickým centrem. 

Z druhého, detailního pohledu je ale zřejmé, 

že tak jednoduché to architekt – na rozdíl od 

zbývajících finalistů ceny – neměl. Byl totiž 

značně limitován jak prostorem, který mu 

dovoloval navrhnout stavbu jen nepatrných 

rozměrů, tak místem, jehož význam vedle 

gotického chrámu sv. Ducha umocňuje také 

s Bílou věží fyzicky srostlá barokní kaple sv. 

Klimenta. Postavena byla v letech 1713–1716 

na popud královéhradeckého biskupa Jana 

Adama Vratislava hraběte z Mitrovic podle 

projektu architekta Jana Blažeje Santiniho, 

a to v místech, kde stávala původní kaple 

z druhé poloviny 14. století. Spolu s koste-

lem sv. Ducha, stavebně dokončeným v 60. 

letech 14. století, ji nechala postavit – jak se 

koncem 19. století domnívala řada význam-

ných historiků – královna Eliška (Alžběta) 

Pomořanská, která v Hradci Králové, věn-

ném městě českých královen, žila po smrti 

svého chotě císaře Karla IV. Jak se později ale 

ukázalo, kaple tu v době královnina pobytu 

již několik desítek let stála, vybudována totiž 

byla po zničujícím požáru, který ji zachvátil 

roku 1339. Omyl, kterého se dřívější badate-

lé dopustili, ovšem nemění nic na tom, že na 

přelomu 19. a 20. století byl královnin pobyt 

ve městě považován za vůbec nejvýznamnější 

okamžik v jeho dějinách, neboť „králov-

na (…) pečovala všemožně o město (…), jež 

obdařené četnými výsadami a svobodami, 

rozlohou, lidnatostí a bohatstvím, počtem 

kostelů, klášterů a špitálů, bylo ve XIV. sto-

letí největším po Praze“, čímž se dostáváme 

až k Ulrichovu Hradci Králové. Modernímu 

městu, které na její epochu nejen navázalo, 

ale také se jí náležitě inspirovalo, což nejlépe 

dosvědčují Gočárovy neomítané, v demokra-

tické cihle provedené stavby ze dvacátých let 

minulého století.

Jestli si této skutečnosti byl architekt vě-

dom, netuším, nicméně inspirace zdejší režnou 

gotikou, možná i Gočárem, je ve Chmelíkově 

rekonstrukci více než zřejmá. Prohlédneme-li 

si parter Bílé věže, postavené z kvádrů z ho-

řického pískovce světlé barvy, který zvonici 

s největší pravděpodobností propůjčil jméno, 

nemůže nám uniknout, že boční schodiště je 

provedeno z jiného, cihelného zdiva. Společně 

s fragmentem opěrného pilíře představuje je-

den z posledních autentických prvků Eliščiny 

domnělé kaple sv. Klimenta, která jako nej-

starší zde viditelná vrstva logicky vybízela 

k multiplikaci či rovnou k citaci. Nikoli do-

slovné, nýbrž symbolické, která by prostřed-

nictvím materiálu evokovala jednu z nejvý-

znamnějších, avšak už dávno zaniklých vrstev 

minulosti, kterou se současností spojuje ryze 

soudobé architektonické tvarosloví. 

Jaromír Chmelík s ním pracuje – kromě 

prosklené čelní stěny, v níž se zrcadlí protěj-

ší chrám svatého Ducha – především uvnitř 

stavby, kde se nachází pokladna a křivolaké 

schodiště, vedoucí přes dvě nízká, ke kontem-

placi jako stvořená patra do nitra Bílé věže. 

Puristicky čistému prostoru, kde se nacházejí 

jen dvě křesla, na něž se člověk může usadit 

a skrze skleněnou stěnu studovat stavební 

detaily gotického chrámu, dominuje pouze 

beton, černě natřená ocel a subtilní, do stro-

pu integrovaná osvětlovací tělesa. S identic-

kými prvky a materiály se pochopitelně se-

tkáváme i v samotné zvonici, již rekonstrukce 

nejen zbavila necitlivých zásahů z minulého 

století, ale především jí navrátila onu cha-

rakteristickou, světle béžovou barvu, dobře 

kontrastující s kovářskou černí zcela nového 

vnitřního schodiště. Ve věži, ze které se na-

skýtají fantastické výhledy na město a okolní 

krajinu, na jejímž horizontu lze za dobrých 

klimatických podmínek spatřit i Sněžku, se 

také nachází multimediální instalace přibli-

žující dějiny renesanční kampanily, o niž se 

zasloužil primas Martin Cejp z Peclinovce. 

Návštěvník se tu do její minulosti může po-

nořit díky interaktivním animacím, umocně-

ným jak tóny ambientně laděné hudby, tak 

množstvím světelných efektů, prostřednic-

tvím nichž dávají jejich tvůrci obzvlášť vy-

niknout dvěma klíčovým svědkům minulosti. 

Renesančnímu zvonu, zasvěcenému svatému 

Augustinovi, jehož stolice byla v průběhu re-

konstrukce věže obnovována formou tesař-

ského happeningu přímo na staveništi, a ho-

dinovému stroji, jejž po roce 1830 sestrojil 

pražský mechanik Josef Božek, autor vůbec 

prvního českého automobilu. 

Vynikajícím nápadem, který významně 

přispívá k oživení této stavební památky, 

bylo také užití skleněného stropu, skrze nějž 

se v posledním poschodí otevírá podmani-

vý pohled na komplikovanou vazbu krovu 

věžní báně. Vrcholný zážitek ale představuje 

skleněný, bezmála čtyři metry vysoký model 

Bílé věže, díky němuž si každý může udělat 

obrázek o tom, jakým způsobem byla kam-

panila před několika stoletími postavena. 

Umístěn je ve třetím patře kampanily nad 

průchodem do kaple sv. Klimenta, přístup-

né renesančním portálem, nad kterým je 

vytesáno krédo císaře Maximiliána II: Deus 

providebit, vigilandum tamen.1

Na Chmelíkově realizaci, která podle ver-

diktu poroty „dokládá, že dnešní architek-

tonické dílo dokáže citlivě vstoupit i do těch 

nejcennějších a nejmalebnějších zákoutí sta-

rých měst“, najdeme mnoho sympatického. 

Především její obyčejné, tradičnímu „zednic-

kému“ stavění tak blízké provedení, které zde 

ještě podtrhuje užití starých cihel klasického 

formátu, což samozřejmě má svůj půvab, ale 

i výhody. Díky přirozené nepravidelnosti 

a nestejné barevnosti cihel přístavba velmi 

dobře splývá – řekněme to narovinu; harmo-

nicky – s nejbližším okolím a jeho architek-

turou, přesto i málo školené oko pozná, že jde 

o novostavbu. O novotvar, který je s místem, 

Bílou věží a kaplí sv. Klimenta, spjat nejen 

fyzicky, nýbrž i metafyzicky.

PoznámKy
1 bůh bude prozřetelným, přesto je třeba bdít.

recenze

recenze
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Parkovací dům Domini
Brno
Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno

Parkovací dům, který se nachází na okra-

ji centra města v návaznosti na historic-

ký areál tzv. Nové radnice, dříve místa 

Zemského sněmu, je pojetím dostavbou 

městského radničního bloku. Jde o místo, 

které urbanisticky vzniklo jako příležitost 

pro uvolnění ostatních veřejných prostran-

ství, zejména Dominikánské náměstí. Toto 

využití místa odlišuje standardní situace 

urbanistické, kdy se akademicky nabízejí 

parkovací domy typu Park & Ride na okraji 

aglomerace. Jde o poskytnutí dostatečného 

počtu míst rezidentům i návštěvníkům, aby 

komfort stávajícího umístění radnice v cen-

tru podle hesla „radnice na radnici“ podpo-

řil původní smysl veřejných institucí. 

Ty patří již podle sémantického chápání 

jádra města tam, kde byly historicky, i když 

čelí účelově prakticistním návrhům umís-

ťovat je na periferii. Umístění parkovacího 

domu na dané místo u radnice odlišuje situ-

aci urbanistickou – harmonický řád města 

– od banalit gulášovitě se jevícího dnešní-

ho příměstského prostředí. Parkovací dům 

napomáhá udržet základní věcnost města 

bezprostřední blízkostí hodnotných a pa-

mátkově chráněných objektů. Jedním z nich 

je i středověká hradební zeď. A pak, místo 

synkreticky soustřeďuje vjem města z ob-

jektů z různých historických období. 

Parkovací dům není významný jen účelo-

vě pro vyčištění prostranství od aut, ale je 

i hlavním záchytným parkováním pro ob-

sluhu celého vnitřního města. Jiné objekty, 

vyjma nově budovaného podzemního par-

koviště v suterénu budovy brněnské filhar-

monie, jsou za psychologickou hranicí běž-

né komfortní použitelnosti. Parkovací dům 

má přiměřenou kapacitu 360 vozidel ve 

dvou vícepodlažních blocích parkovacích 

stání, posunutých vůči sobě výškově o polo-

vinu v jednosměrném provozu polorampa-

mi. Vjezd je v úrovni sběrné městské třídy 

Husovy ulice, která v malém plní charakter 

analogický vídeňskému Ringu s výstavnými 

veřejnými, dopravně dostupnými budovami. 

Budova je železobetonový monolitic-

ký betonový skelet, založený na pilotách. 

Stavba má dvě podzemní a osm nadzemních 

podlaží. Nosné konstrukce tvoří obvodové 

železobetonové monolitické stěny a stropy. 

Dvoudílné otvory v parkovacích podlažích 

jsou jako přirozené větrací otvory opatřeny 

kamennými prvky; je to vedle klasické vá-

penné ručně aplikované omítky jediný od-

kaz na koncepční východiska – jde o záměr 

souboru téměř klasických detailů v soudo-

bém pojetí celku. Obchodní prostory jsou 

zaskleny do hliníkových rámů. Zastřešení je 

plochými střechami i krovovou konstrukcí 

ve tvaru plochy konoidu pokryté měděným 

plechem.  

Objemově jde o jednu hmotu nahoře 

ustupující k převýšenému nároží. V přízemí 

ve vazbě na uliční niveletu u nároží je umís-

těno Turistické informační centrum města 

Brna a další komerční prostory. V 8. NP je 

kulturně koncipovaný nájemní prostor s te-

rasou na střeše a exkluzivními výhledy na 

vedutu města.  

Autorská zprávA, petr HrůšA

Parkovací dům Domini

ArCHItekturA
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Pohled

Půdorys 1. NP

Řez Situace

Půdorys 3. NP, typické

Parkovací dům domini
Místo / Location:  
Husova 536/14, 602 00 Brno-střed
Generální projektant / General 
designer: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno
Autor / Architect: Petr Hrůša
Spolupráce / Cooperation:  
Igor Bielik, Vít Zenkl
Investor: Brněnské komunikace
Dodavatel / Contractor:  
Sdružení Imos Brno, Metrostav
Plocha pozemku / Plot area: 1400 m2 
Zastavěná plocha / Built-up area: 1485 m2

Užitná plocha / Usable area: 11800 m2 
Obestavěný prostor / Enclosed volume: 
38350 m3

Projekt / Design: 2009–2014
Realizace / Implementation: 2016
Foto: Filip Šlapal, Jiří Hloušek (TIC)

ARCHITEKTURA
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Parking House Domini Park
This parking house is located on the edge 

of the city centre, adjacent to the historic 

complex of the New Town Hall, formerly the 

old seat of the Moravian Diet, in Panenská 

Street. The parking house is conceived as 

a completion of the town hall block. In terms 

of urbanism, the place has been established 

as an opportunity to release other public 

spaces, mainly Dominikánské Square. This 

location differs from the type Park&Ride on 

the fringe of the agglomeration. It should 

provide enough spaces for residents and 

visitors, so that the comfort of the existing 

location of the City Hall in the downtown 

according to the motto „the town hall in 

the town hall“ supports the original sense 

of public institutions. The core of the city 

semantically understood means that these 

institutions belong where they were histori-

cally, even when facing purposeful propos-

als to place them on the periphery.

The parking house has an adequate ca-

pacity of 360 vehicles in two multi-storey 

blocks of parking spaces shifted relative to 

each other vertically by half and connected 

with a system of semi-ramps in a unidirec-

tional traffic flow. The entrance is at the 

level of the Husova Street, which in a small 

way is similar to the Viennese Ring with 

imposing public buildings accessible by 

road.

The building is a reinforced concrete 

monolithic concrete skeleton based on piles. 

The building has two underground and 

eight floors above ground, incl. the ground 

floor. The supporting structures consist of 

circumferential reinforced concrete walls 

and ceilings. Two-part natural ventilation 

holes in the parking floors are provided 

with stone elements; along with a tradition-

al lime, hand-applied render it refers to the 

classical details within the contemporary 

conception of the whole. The commercial 

areas are glazed into aluminium frames. 

The roofing consists of flat roofs and a truss 

structure in the form of a copper-covered 

conoid. Volumetrically, the building is just 

one solid object with an elevated corner. 

The Tourist Information Center of Brno 

and other commercial premises are located 

on the ground floor at street level. Another 

rental space located on the 7th floor pro-

vides a roof terrace and exclusive city views.

Author’s report, petr hrůšA
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Název Domini park odráží blízkost parko-

vacího domu u Dominikánského náměstí. 

Od počátečního záměru do otevření uběhlo 

12 let, výstavba trvala dva roky. Prostor uli-

ce Panenské je z hlediska památkové péče 

velmi exponovanou oblastí samotného his-

torického centra města Brna. Z toho plynu-

ly maximální požadavky na architektonické 

ztvárnění a začlenění stavby. 

Vnitřní prostorové uspořádání parkingu 

je tvořeno systémem půl pater. To umožňuje 

intenzivní využití prostoru. Komplikovaný 

systém ramp vyvažuje vhodnost jeho pou-

žití ve stísněných poměrech v centru měs-

ta. Tvůrci se zde nechali poučit zkušeností 

z obdobných staveb a jednotlivé rampy 

a průjezdné prostory navrhli dostatečně 

prostorné i pro větší vozidla. 

Parkovací dům jako jeden z prvních 

v Brně nabízí navigačním systém s navá-

děním na jednotlivá volná parkovací místa 

a systém rozpoznání poznávacích značek. 

Parkovací systém je bezobslužný, s dálko-

vým dohledem. Kromě technologií souvisejí-

cích s parkováním je parkovací dům vybaven 

virtualizací systému MaR, záložním zdrojem, 

systémy EPS a EZS i kamerovým systémem 

se záznamem.

Uživatelská recenze, Jan strmiska 

(Brněnské komUnikace

The name Domini Park reflects the proximity 

between the parking house and Dominikánské 

Square. From the initial plan to the opening, 

12 years have passed, the construction lasted 

two years. The area of Panenská Street is 

a very exposed area of the historical centre of 

Brno in terms of heritage care. This resulted in 

the maximum requirements for the architec-

tural design and integration of the building. 

The interior layout of the parking house con-

sists of a half-floor system. This allows for the 

intensive use of the space. The cramped condi-

tions of the city centre justify such a solution 

despite the complicated ramp system. The 

creators learned lessons from the experience 

of similar buildings and designed the ramps 

and drive-through galleries spacious enough 

also for larger vehicles. The parking house 

as one of the first in Brno offers a naviga-

tion system with guidance on individual free 

parking spaces and a system of identification 

of license plates. The parking system is unat-

tended with remote supervision. In addition 

to parking-related technologies, the park-

ing house is equipped with Instrumentation 

and Control System virtualization, a backup 

source, fire and security alarm systems, and 

a recording camera system.

User’s review; Jan strmiska  

(Brněnské komUnikace)

arcHitektUra
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RECENZE

Petr Vorlík

Brno motoristům

Hromadné garáže, jako v zásadě nový typolo-

gický druh, prošly v posledních sto letech pře-

kotným vývojem. Na úplném počátku u nás 

měly podobu otevřených garážových dvorů 

s cihelnou a dřevěnou konstrukcí. Velmi záhy, 

v meziválečné éře, se však etabloval typ po-

učený zkušenostmi ze zahraničí i z prvních let 

provozu. Jeho konstrukci tvořil nespalný že-

lezobetonový skelet, pokrytý elegantním mo-

dernistickým pláštěm v duchu nové věcnosti 

nebo art deco, s pestrou mozaikou motoristic-

kých reklam a nápisů. Atraktivní, živé průčelí 

bylo klíčem k úspěchu. Garáže jako službu 

náročným majitelům automobilu totiž budo-

vali ambiciózní podnikatelé s cílem prostřed-

nictvím nového fenoménu rychle zhodnotit 

své finance. Budovy, s ohledem na křehkost 

raných automobilů ještě vytápěné a vybave-

né neobyčejně pokrokovým technickým za-

řízením, zahrnovaly i širokou škálu služeb. 

Kromě čerpací stanice, umývárny a servisu, 

případně také zapůjčení řidiče, nabízely ab-

solvování autoškoly nebo nákup autopotřeb 

a vhodného oblečení. Situovány byly v cent-

rech měst a například v Praze, kde se tehdy 

nacházela 1/3 československých automobilů 

a předpisy zakazovaly dlouhodobé parkování 

na ulici, se jejich kapacita pohybovala obvyk-

le v rozsahu od 50 do cca 200 vozů.1 Architekti 

a městotvůrci navíc už tehdy snili o komplex-

ním urbanistickém řešení, s celou sítí velko-

kapacitních záchytných garáží. 

Poválečný vývoj bohužel přinesl stagnaci. 

Padesátá léta vlastníkům automobilů u nás 

příliš nepřála, eufemisticky řečeno, a zdárně 

nakročený fenomén prakticky zanikl. Když 

poté v šedesátých letech vzrostla produkce 

domácích vozů a automobil zlidověl, otázka 

parkování rozhodně nepředstavovala ústřed-

ní bod socialistického plánování; s čestnou 

výjimkou několikerých unikátních sídlištních 

velkogaráží, realizovaných zpravidla záslu-

hou prozíravého přičinění architekta (např. 

na sídlištích Slovany v Plzni, Lesná v Brně 

nebo Březinovy Sady v Jihlavě). Z parkování 

na ulici, nebo přinejlepším ve svépomocí vy-

stavěném boxu na okraji sídliště, se bohužel 

stal hluboce zakořeněný zvyk a úzus, ze kte-

rého jsme se dodnes nevzpamatovali.

Odolnější poválečný automobil už mohl být 

samozřejmě vystaven povětrnosti a odstaven 

na ulici. V rozvinutých západních zemích se 

však téma garáží začalo stále více spojovat 

s kvalitou pobývání ve veřejném prostoru. 

Města proto začala po obvodech historic-

kých jader budovat strategicky rozmístěné 

záchytné garáže (zejména v sousedním, a pře-

ce pro nás tehdy tak vzdáleném Západním 

Německu), jejichž vzhled doznal vzhledem 

k odolnosti moderních vozů dramatickou 

proměnu – přidružené služby i s vytápěním 

postupně zanikaly a více otevřené, perforova-

né průčelí dostalo charakteristickou syrovou 

podobu, obvykle ve formě plastické stavebni-

ce z betonových prefabrikátů. 

Nekompromisně brutalistní a technicistní 

pojetí se však v exponovaném historickém 

prostředí, kam hromadné garáže bytostně 

patří, rychle přežilo a od osmdesátých let se 

začal v Evropě prosazovat náročnější přístup 

vizuálně citlivějšího, kontextuálního začleňo-

vání mezi ostatní typologické druhy. Průčelí 

začaly pokrývat ušlechtilé omítky, kámen, 

dřevo, rafinované kompozice z tahokovu 

apod. – vše s úmyslem polidštit a zpříjemnit 

svérázný typologický druh (o jehož obecném 

vnímání půvabně vypovídá četnost filmové-

ho ztvárnění jako místa kriminálního činu). 

Do hromadných garáží se postupně vracejí 

i služby zákazníkům, případně hybridní mí-

šení s jinými funkcemi a jejich organické za-

čleňování do infrastruktury či parteru města.2

V prvních letech po Sametové revoluci se 

i u nás zdálo, že s pomocí inspirací ze zahrani-

čí dovedeme navázat na meziválečné úspěchy. 

Automobilismus a parkování se staly ústřed-

ním tématem rehabilitace městského prostře-

dí. Pozornost hybatelů se však překvapivě 

obrátila ke Spojeným státům, ke zcela odliš-

nému kulturnímu prostředí a životnímu sty-

lu. Na dlouhou dobu se zde usadil jako vzor 

a ideál model záchytných parkovišť na peri-

ferii, integrovaných garáží v novostavbách, 

případně placených stání či vyhrazených zón 

pro rezidenty. Nejenom, že toto krátkozraké 

řešení problém dopravy v klidu v historic-

kých centrech měst neřeší, ale vyhrocuje navíc 

i protichůdné argumenty zastánců a odpůrců 

parkování v ulicích. Pozornost, jež je v po-

sledních letech věnována veřejnému prosto-

ru, jeho hodnotám a probíhajícím aktivitám, 

naštěstí přináší jisté přísliby koncepčnějšího, 

vrstevnatějšího uvažování.

Tento historický exkurz byl nutný, abychom 

pochopili, do jaké situace nové parkovací 

Parkovací dům DominiParkovací dům Pinki park
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domy v Brně vstupují. Autoři i investoři totiž 

museli překlenout několik etap zameškaného 

přirozeného myšlenkového vývoje a vstoupit 

rovnou do vypjaté, netrpělivé současnosti.

Ze současných realizací v Brně s přehledem 

vyčnívá zejména novostavba Parkovacího 

domu Domini park (Architekti Hrůša & spol., 

Ateliér Brno, s. r. o., 2012–2016). Dlouho oče-

kávaná záchytná garáž s kapacitou více než 

350 vozů vznikla v náročné a zároveň napros-

to ideální lokalitě v Panenské ulici, s vjezdem 

z okružního městského bulváru, na úpatí 

Špilberku a na dohled od náměstí Svobody, 

v sousedství hotelu International a přede-

vším souboru budov brněnského magistrátu. 

Parcela má optimální obdélníkový tvar i ve-

likost pro uplatnění nejefektivnějšího sou-

časného řešení, tj. železobetonového skeletu 

s obvodovými stěnami založenými na pilotách 

a tzv. Humyho ramp (krátkých ramp umístě-

ných mezi středními stáními) a výškového 

posunu stropů o půl podlaží. Bezobslužný 

provoz se snímáním poznávacích značek a in-

formací o volných místech, velkoryse dimen-

zované komunikační uzly, výtečně strategicky 

umístěná bezbariérová a kočárková místa, 

stání pro elektromobily, přehledné značení, 

svěží design interiérů atd. už dnes rovněž pa-

tří ke standardu a ani v tomto ohledu Domini 

park rozhodně nezklame (na rozdíl od většiny 

našich nových hromadných garáží).

Domini park však zaujme především svým 

začleněním do okolního kontextu. Respektuje 

a rehabilituje zbytky historické hradební 

zdi, prostory v parteru jsou otevřené do ulice 

a slouží jako Turistická informační kancelář 

a veřejné záchodky (!), část nejvyššího pod-

laží s krásným výhledem na městské pano-

rama lze navíc využít k různým kulturním 

a společenským aktivitám. Záchytná garáž 

v tomto pojetí už není jen „těžkotonážním, 

uzavřeným, užitným balvanem“ v historické 

zástavbě, ale zapojuje se samozřejmě a ne-

násilně do organismu a života města. Tento 

dojem ještě umocňuje mimořádně kultivova-

né průčelí, jehož plné stěny pokrývá poetická 

dvouvrstvá probarvená omítka perforovaná 

rafinovanou osnovou střílnových oken s ka-

menným sloupkem. Výsledné ornamentální 

plochy se dobře snoubí nejenom s historický-

mi budovami v sousedství, ale i s plastickými 

průčelími poválečného hotelu International. 

Pozorovatel tak může i v případě hromad-

né garáže pocítit hřejivý a uklidňující dojem 

blízkosti Wagnerovské Vídně a atmosféru, jež 

navozují v současnosti například realizace 

Davida Chipperfielda nebo švýcarské archi-

tektonické scény.

Další přesvědčivou brněnskou realizací je 

Parkovací dům Pinki park (AGP Architekti, 

2012–2014), s kapacitou 88 vozů, umístěný 

poněkud stranou v Kopečné ulici. Ve srovná-

ní s Domini parkem by se chtělo říct břitká, 

chladně neosobní, technicistní architektu-

ra, avšak pouze pokud pozorovatel přehlí-

ží urbanistickou situaci a vnitřní provoz. 

Pinki park totiž na jižní straně spoluutváří 

běžnou obytnou ulici a na severní praktic-

ky zaniká v neobyčejně strmém svahu při 

serpentině stoupající pod Novými sady. Jeho 

nosnou strukturu tvoří věcný železobetono-

vý obvodový plášť a vnitřní ocelový skelet 

s mechanickým, automatickým zakladačem. 

Méně exponovaná stavba má tak přirozeně 

charakter nenápadného, a přesto svébytného 

stroje, který „jen“ hladce, neosobně slou-

ží a zároveň si uchovává svou autentickou 

podstatu.

Do třetice je nutno zmínit nedávné úpravy 

parkovacího domu Rozmarýn (BOOS Plan, 

2015–2016, původní budova z roku 2005). 

První moderní parkovací dům v Brně se v po-

sledních letech potýkal s problémy naplnit 

svou kapacitu. Dietní prosklená nárožní bu-

dova totiž svými parametry přestala vyhovo-

vat nafukujícím se současným automobilům 

a mnoho potenciálních klientů začalo dávat 

přednost dostupnějšímu parkování na ulici. 

Majitel se proto rozhodl snížit kapacitu ga-

ráže a ubouraná horní patra nahradil novou, 

vizuálně robustnější strukturou čtyř pronají-

matelných kancelářských podlaží typu open 

space. V dané situaci jistě správné rozhodnutí, 

architektonicky precizní a vůči původní sub-

stanci citlivé, z dlouhodobého ohledu však 

vyvolává otázky: Skutečně je reálné a udrži-

telné razantně přebudovávat domy už po de-

seti letech provozu? Nenastane za dalších de-

set let podobná situace a nebude nutné opět 

ubořit tato kancelářská podlaží ve prospěch 

garáží nebo bydlení?

V závěru je nutné zmínit jednu podstatnou 

skutečnost. Investorem a provozovatelem par-

kovacích domů Domini park a Pinki park je 

společnost Brněnské komunikace, tj. institu-

ce založená městem Brnem.3 Parkovací domy 

navíc svým umístěním a ve spojení s venkov-

ními parkovišti a garážemi integrovanými 

v rámci jiných budov začínají vytvářet kom-

plexní záchytnou a uživatelsky přístupnou 

síť. Zdá se, že město Brno to s dopravou v kli-

du a kultivací veřejného prostoru myslí vážně. 

V této souvislosti si nelze odpustit rýpnutí – 

pražské garáže se souhrnnou kapacitou při-

bližně 1200 míst, vybudované v rámci tunelu 

Blanka na Letné a na Prašném mostě, dosud 

zejí prázdnotou a uvedení do provozu se i na-

dále nepochopitelně odkládá. V dlouholeté 

tiché rivalitě vítězí jihomoravská metropole 

„na body“.

Zároveň si však nelze odpustit i další po-

známku pod čarou. V posledních letech se sna-

žíme vyrovnat s dopravou v klidu a se souvise-

jící kultivací veřejného prostoru. Relativně se 

ctí, ale se značným zpožděním a nepříliš ino-

vativními metodami dvacátého století. Jsme 

však připraveni na dramatické změny jed-

nadvacátého století, které se neúprosně blíží? 

Jmenujme alespoň nové formy dopravy – car-

sharing, elektromobilita, reforma taxislužby 

i hromadné dopravy, autonomní a obecně 

umělou inteligencí ovládané automobily, ge-

nerační preference pěší a cyklistické dopravy 

versus mobilita stárnoucí populace atd. Nelze 

opominout ani zásadní revizi pracovních vzta-

hů – automatizace výroby, práce z domova, za-

jištěný příjem, alternativní kultura a občanské 

aktivity, nákupy a administrativa přes internet 

apod. To vše s razantním dopadem na životní 

styl a pohyb obyvatel po městě a na podobu 

budov či veřejného prostoru. Vždyť myšlenka 

pražského okruhu vznikla už v meziválečné 

éře, uzrála v šedesátých letech a obchvat přes-

to nebyl dosud dokončen. Neměli bychom pro-

to při formování dopravních strategií hledět 

více dopředu, překročit dosud přetrvávající 

skálopevnou rutinu inženýrství a ekonomicky 

orientované politiky a usilovat o mnohem vět-

ší zapojení sociálních věd?

Text vznikl v rámci SGS15/219/OHK1/3T/15 

Průmyslové dědictví v ohnisku kulturní kraji-

ny (hl. ř. P. Boudová).

Poznámky
1 Petr Vorlík, Meziválečné garáže v Čechách / 
Zrod nového typologického druhu a proměny 
stavební kultury, VCPD FA ČVUT, Praha 2011; 
Petr Vorlík (ed.), Architektura ve službách 
motorismu, VCPD FA ČVUT v Praze, 2013.
2 Simon Henley, The Architecture of Parking, 
Thames & Hudson, London, 2007; Shannon 
S. McDonald, The Parking Garage: Design 
and Evolution of a Modern Urban Form, 
Urban Land Institute, Washington D.C., 2007.
3 www.bkom.cz a www.brno-autem.cz 
[vyhledáno 21. 5. 2017]
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Parkovací domu s automatickým zakla-

dačovým systémem pro 88 vozidel. Stavba 

se nachází v centru města Brna, na svažité 

parcele. Příjezd vozidel a dopravní obslu-

hy do parkovacího domu z ulice Kopečná. 

Parkovací dům tvoří 3 parkovací věže se 

samostatným vjezdem. V každé věži je 

navrženo 7 vrstev parkovacích stání nad 

sebou. 

Kromě parkování samotného spoju-

je bezbariérově veřejným výtahem ulice 

Kopečnou a Husovu. Novostavba je na-

pojena v nejvyšším podlaží bezbariérovou 

lávkou pro pěší na ul. Husovu. Do bu-

doucna je navržena i druhá lávka vedoucí 

z pochozí střechy parkovacího domu  do 

Denisových sadů. To umožní chodcům 

pohodlné přímé spojení centra a Starého 

Brna. Na střeše objektu je kavárna se 

zázemím. 

AUtORSKá ZPRávA

Parking House Pinki
This parking house with an automatic load-

ing system for 88 cars is located on a sloping 

plot in the centre of Brno. The arrival of ve-

hicles to the parking house is from Kopečná 

Street. The parking house consists of three 

towers with separate entrances. Seven lev-

els of parking above each other are designed 

in each tower.      

Apart from parking, a public lift is in 

the building, which connects the streets 

Kopečná and Husova without obstacles. The 

new building has a pedestrian footbridge on 

the top floor, which leads to Husova Street. 

In the future, a second pedestrian foot-

bridge leading from passeble flat roof  to 

park Denisovy sady is designed to create 

a direct connection between the city centre 

and the district of Staré Brno. A café is situ-

ated on the roof.

AUthOR’S REPORt

Parkovací dům Pinki
AGP Architekti
Brno

Parkovací dům Pinki
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Parkovací prostor

Řez Situace

Kavárna

Plánované přemostění Husovy ulice
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Přestavba parkovacího domu Rozmarýn
Brno
BOOS plan

První parkovací dům v Brně, otevřený v roce 

2005, byl v roce 2016 částečně zbourán – byly 

odstraněny konstrukce od osmého patra výše. 

Parkování zůstalo zachováno v šesti podzem-

ních a sedmi nadzemních podlažích. Čtyři 

nově zbudovaná nadzemní podlaží jsou urče-

na pro kancelářské prostory. Základní hmo-

tově–prostorové řešení kontextuálně reaguje 

na okolní zástavbu na obou stranách ulic 

Kounicova a Koliště. Nejvýraznějším prvkem 

je nové nároží do Kounicovy, které vytváří ak-

cent nejen samotného objektu, ale i z hledis-

ka širších urbanistických souvislostí a nový 

orien tační bod. Nároží tvoří jednoduchá ku-

bická hmota s transparentní fasádou, rytmic-

ky se opakující ve třech podlažích. 

Celková koncepce interiéru budovy vy-

hovuje nárokům na účelné a flexibilní řeše-

ní pracovišť. Fasádní moduly i světlá výška 

stropů umožňují jednoduché členění prostoru 

podle požadavků uživatele. Prostor lze po-

nechat volně otevřený nebo rozdělit na sa-

mostatné kanceláře, případně kombinovat. 

Podhledové konstrukce a systémy TZB jsou 

v podhledech rozděleny tak, aby dělení kan-

celáří bylo možné po 3,0 m. Uprostřed dispo-

zice je vnitřní atrium o velikosti 14,9 x 6,2 m, 

které zajišťuje přístup světla do vnitřní části 

každého patra. V 8. NP je recepce jako součást 

společných prostor. Vstup do recepce a kance-

láří je novými výtahy buď vstupem pro pěší 

z Moravského náměstí, nebo z parkovacího 

domu. 

Nové konstrukce jsou železobetonové mo-

nolitické, lokálně ocelové. Po obvodu jsou 

umístěny horizontální exteriérové hliníkové 

žaluzie, zajišťující stínění prostor. Svislé kon-

strukce jsou v polohách původních svislých 

podpor, kromě nové výtahové šachty a scho-

dišťových prostor, které jsou posunuty mimo 

původní polohy.

V rámci přestavby došlo k úpravám pů-

vodních nosných konstrukcí spodních podla-

ží. Jedná se o zesílení sloupů v prostoru pod 

novou částí nad vjezdem, zesílení stropních 

konstrukcí kolem nové výtahové šachty. Ta je 

založena na trubkových ocelových mikropilo-

tách. Bourací práce horních podlaží proběhly 

postupnou demontáží, aby bylo zabráněno 

pádům bouraných konstrukcí a vznikání ne-

žádoucích otřesů. Zatížení nástavbou je nižší 

či stejné jako od původního zatížení. V mís-

tech, kde dochází k většímu zatížení původ-

ních konstrukcí, došlo k jejich zesílení.

AutOrSká zprávA

 
Rebuilding of the RozmaRýn  
PaRking house
The first parking house in Brno, opened in 

2005, was partially demolished in 2016. The 

structures from the eighth floor above were 

removed. Parking has been maintained on six 

underground and six floors above the ground 

storey. The four newly built upper floors are 

designed for offices. Their basic volumet-

ric and spatial solution responds to the sur-

rounding area. The new corner of Kounicova 

Street is a striking feature here, which creates 

the accent of the building and a new land-

mark. The corner consists of a simple cubic 

form with a transparent facade.

The office interior design meets the require-

ments for efficient and flexible workplace so-

lutions. Fa ade modules as well as a clear ceil-

ing height allow a simple division of the space 

according to the user requirements. The space 

can be left open or split into separate offices, 

or combine both options.

Suspended ceilings and HVAC systems 

within them are designed in such a way that 

the division of offices is possible every 3.0m. 

An inner atrium sized 14.9x6.2m is located in 

the middle of the layout, which brings light 

into the inner part of each floor. The common 

reception is on the 7th floor. The access to the 

new offices is by new elevators through the 

pedestrian entrance from Moravské Square 

or from the parking house.

New structures consist of monolithic re-

inforced concrete, locally of steel. Horizontal 

exterior aluminium blinds are fitted around 

the perimeter. The vertical structures are in 

the same positions as the original supports, 

except for the new elevator shaft and the 

staircases that are moved. The original sup-

porting structures of the lower floors were 

modified during the reconstruction.

Architect’S repOrt

Přestavba 
parkovacího  
domu 
Rozmarýn

Přestavba PaRkovacího 
domu RozmaRýn
Místo / Location: kounicova 
1007/2a, 602 00 Brno-střed
Generální projektant / General 
designer: BOOS plan
Autor / Architect: Martin Mrlík
Spolupráce / cooperation:  
richard Strnad, veronika 
hasíková, Stanislav Smolík
Dodavatel / contractor: iMOS Brno
plocha pozemku / plot area:  
1244 m2 
zastavěná plocha / Built-up area: 
1244 m2

užitná plocha / usable area:  
4600 m2 
Obestavěný prostor / enclosed 
volume: 43430,0 m3

projekt / Design: 2015
realizace / implementation: 2016
Foto: Antonín pospíšil

ArchitekturA
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Dosting

Parkovací dům rozmarýn

Prosklená a Provětrávaná 
bondová fasáda 

Obr. 1: Opláštění luxusních kanceláří Obr. 2: Prosklené atrium Obr. 3: Prosklená a provětrávaná fasáda

ŘezPůdorys Jihozápadní pohled

Reference

Firma DOSTING, spol. s r.o. z Brna je zná-

ma svou působností v oblasti prosklených 

a provětrávaných fasád a střešních světlíků 

všech typů. V druhé polovině r. 2016 a začát-

kem roku 2017 realizovala řadu zajímavých 

akcí v Praze, Brně i dalších městech u nás 

i na Slovensku, kde nabídla často netradič-

ní řešení a dobře zvládnuté kombinace pro-

sklených a provětrávaných fasád.

Velmi zajímavou realizací byla přestavba 

původně čistě parkovacího domu Rozmarýn 

v Brně na Moravském náměstí na 4 patra lu-

xusních kanceláří s nejvyšším standardem 

pro uživatele při zachování dostatečného po-

čtu parkovacích míst. Soukromý investor se 

rozhodl horní patra parkovacího domu od-

bourat, vybudovat nový železobetonový ske-

let s konstrukční výškou pater odpovídající 

moderním kancelářím typu „open space“ 

a firma DOSTING dostala příležitost opláš-

tit tuto smělou nástavbu kombinací proskle-

ných a provětrávaných bondových fasád (viz 

obr. 1). Kombinace těchto fasád byla použi-

ta na vnější stěny budovy i na vnitřní stěny 

atria, čímž bylo do budovy přivedeno maxi-

mální množství denního světla. Prostory pod 

vnitřním atriem jsou prosvětleny díky celo-

prosklenému sedlovému světlíku (viz obr. 2) 

a podíl denního světla do kancelářských 

prostor ve všech místech jednotlivých pod-

laží dosáhl maximální možné míry. Celá fa-

sáda svým členěním a použitím podlouhlých 

oken působí velmi svižně a moderně a uživa-

telům tyto prostory jistě přinesou dokonalé 

pracovní prostředí s výhledem na střed měs-

ta (viz obr. 3).

JOsef suchOmela 

www.dOsting.cz

RefeRence
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zkušenosti z praxe

WAFE

Nová generace rekuperačních 
jednotek Wafe 350
Po téměř dvou letech vývoje přichází česká 

firma Wafe na trh s rekuperační jednotkou 

nové generace. Vývojový tým Wafe čerpal 

z mnohaletých zkušeností v oboru a nyní 

přináší radikální změnu v uvažování o inte-

ligentním větrání. Cílem týmu bylo najít ře-

šení dlouhodobě známých komplikací, které 

standardní rekuperace přinášely – vysušo-

vání větraných prostor, odvod kondenzátu, 

předehřev a náklady na údržbu. Jednotka 

Wafe 350 je tak vybavena entalpickým 

klapkovým systémem (EFS™) řízeným po-

mocí unikátního algoritmu. Ten využívá 

data z teplotních, vlhkostních a tlakových 

čidel v jednotce. Úroveň větrání je upravo-

vána na základě hodnot CO
2
.

Hlavní výhodou systému je odstranění 

nutnosti předehřevu, který je standardně 

zapotřebí pro provoz rekuperace v teplotách 

pod bodem mrazu. Letošní zima připomněla, 

že mrazivá období v našich končinách ne-

jsou výjimkou a mohou trvat týdny. EFS™ 

systém také zjednodušuje instalaci jednotky, 

protože již není nutné ji připojovat k odpadu. 

Kondenzát se ve standardním režimu vůbec 

nevytváří a jednotka přirozené prostředí 

nevysušuje. Pro případy, kdy je odvod kon-

denzátu z důvodů nadměrné vlhkosti přá-

ním uživatele, je možné Wafe 350 nastavit na 

HRV režim a kondenzát odvádět. Jednotka je 

na to vybavena vývodem 5/4 palce.

Vlhkost, která při střetu odpadního a čer-

stvého vzduchu ve výměníku kondenzuje, 

klapkový systém odstraňuje pravidelnou 

změnou směru cirkulace vzduchu. Jednotka 

tak zejména za mrazivých teplot dosahuje 

výrazně vyšší energetické účinnosti, ne-

boť není nutné zapínat drahý předehřev. 

Uživatelům v domě s Wafe 350 bude lépe 

díky udržení přirozené vlhkosti.

Filozofie Wafe je založena na myšlence 

maximálního uživatelského komfortu. Ze 

zkušenosti se ukazuje, že zákazníci již krát-

ce po instalaci zařízení nechtějí myslet na 

nutnou údržbu nebo nastavování bezpočtu 

složitých funkcí. Wafe 350 je plně autonom-

ní. Upravuje výkon podle počtu lidí v domě, 

a když potřebuje vyměnit filtry, zašle e-mail 

s odkazem k objednávce.

Inovace vedoucí k plné autonomii 

a správné údržbě mají zajišťovat dlouho-

dobou a spolehlivou funkčnost zařízení. 

Dlouhá životnost Wafe 350 je rovněž podpo-

řena výběrem komponent. Převažují prvky 

renomovaných německých a holandských 

výrobců. Například serva EFS™ systému 

od firmy Bosch jsou ověřená milióny cyklů 

v automobilovém průmyslu, kde jsou náro-

ky na odolnost velmi vysoké.

Oproti jiným jednotkám je Wafe 350 

úspornější. EFS™ systém využívá efektivní 

a dostupné kanálkové výměníky, které ne-

třeba měnit. Společně s optimalizací využití 

filtrů a odstraněním předehřevu může cel-

ková úspora za deset let oproti konkurenci 

činit kolem 80 000 Kč.

Rekuperační 
jednotka Wafe 350

Vlhkost z teplého odváděného vzduchu 
kondenzuje uvnitř kanálků výměníku (krok 1); 
po překlopení Wafe EFS™ klapek se optimální 
množství vlhkosti navrací zpět do budovy (krok 2)

WAFE 350 je určeno pro novostavby a renovace
o výměře plochy do 250 m2 při teplotním rozmezí 
venkovního vzduchu od -30 °C do +40 °C.

DESIGN Váha

Rozměry (v x š x h)

kg

mm

35

1075 x 776 x 539

PROVOZNÍ
PARAMETRY

Referenční průtok vzduchu

Referenční externí statický tlak (ESP)

Účinnost rekuperace tepla

Hladina akustického tlaku vzdálenost 1 m

Hladina akustického tlaku vzdálenost 2 m

Příkon

m³ / h

Pa

%

dB

dB

W 137,9

100

120 270180

100 100

96,7 92,8 91,2

35,4 38 41,5

30,9 33,5 37

59,1 79,4

ZÁKLADNÍ
PARAMETRY

Průtok vzduchu

Teplotní limity

Účinnost rekuperace tepla

Účinnost rekuperace vlhkosti

Externí statický tlak (ESP)

m³ / h

°C

%

%

Pa 150–250

až 95

80–97

–30 až +40

80–350

Nová generace vzduchotechniky
WAFE 350 je autonomní – nevyžaduje stálou 
obsluhu uživatelem. Vysílá data o kvalitě 
vzduchu ve vnitřím prostředí a dá se ovládat 
přes moje.wafe.cz webovou aplikaci.

Nízké investiční a provozní náklady
Produkty WAFE jsou cenově transparentní: 
zákazníci neplatí žádné skryté poplatky. Díky 
WAFE EFS™ entalpickému klapkovému systému 
není třeba předehřívat příchozí vzduch ani
v podmrazových teplotách. Filtry se mění, jen 
když jsou skutečně zaneseny – ne periodicky. 
Výměník tepla není třeba měnit vůbec a je 
snadné ho udržovat.

Úspora za deset let fungování oproti konkurenci 
tak může činit kolem 80 000 Kč.

Na vrcholu výkonové křivky
WAFE 350 staví na technické a řemeslné tradici 
naší země: dva roky vývoje a testování daly 
vzniknout produktu, který definuje novou 
generaci rekuperačních jednotek.

Rekuperace od WAFE vám umožní dýchat vždy 
čerstvý vzduch s minimálními tepelními ztrátami 
a bez vysušování vnitřních prostor.

VÝKON   |   INOVACE   |   KOMFORT   |   DESIGN
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Ventilační systém Vhodný 
pro moderní bydlení
SyStémy inteligentního 
větrání S rekuperací
Masivní nárůst poptávky po zateplení ob-

jektů, motivovaný rostoucími cenami energií, 

ale i dotační politikou, přináší komplikace 

v podobě nedostatečného větrání objektů. 

V dokonale izolovaných prostorech rychle 

narůstají hodnoty CO
2
, vlhkost a tím i riziko 

vzniku plísní. Bydlení v nízkoenergetickém 

či pasivním standardu proto vyžaduje insta-

laci systémů s nuceným větráním. Ventilační 

systémy ale především přinášejí větší kom-

fort a vyšší kvalitu prostředí. V této souvis-

losti strmě roste i poptávka po inteligentních 

systémech větrání s využitím rekuperace.

výběr dodavatele a vhodných 
komponent může odStranit 
známé komplikace 
Ventilační systémy s rekuperací jsou na trhu 

již déle než dvě desítky let a je možné čerpat 

z mnoha zkušeností s jejich instalací a pro-

vozem. Pojmenujme tedy dobře známá úska-

lí: nevhodné přesušování prostor, nutnost 

předehřevu vstupního vzduchu, odvod kon-

denzátu do odpadu, náklady v podobě pra-

videlné výměny filtrů, spolehlivost hlavních 

komponent (zejména rekuperační jednotky) 

a jejich údržba, možnost čištění rozvodů 

vzduchu nebo hlučnost systému. Investiční 

a provozní náklady jsou samostatnou kapi-

tolou, kterou není radno podcenit. Pojďme 

se podívat na jednotlivá témata v detailu.

přeSušování proStor
Standardní rekuperační jednotky fungují 

na bázi výměny energie mezi odpadním tep-

lým vzduchem a čerstvým studeným vzdu-

chem. Tato výměna proběhne ve výměníku, 

jehož efektivita se může velmi lišit. Nejlepší 

kanálkové výměníky dnes dosahují účin-

nosti přes 90 %.

Do vnitřního prostředí se dostává čerstvý 

vzduch zvenku, který je v zimě suchý a ne-

obsahuje dostatečnou vlhkost, aby vyrovnal 

vzniklou ztrátu vlhkosti odvedené odpad-

ním vzduchem. Při použití rekuperačních 

jednotek, které zpětné vracení vlhkosti 

neumožňují, tak dochází k vysoušení pro-

středí. Pro člověka přirozená relativní vlh-

kost mezi 40%–60% je v takovém případě 

bez externího zvlhčovače nedosažitelná. 

Řešením jsou jednotky s entalpickým systé-

mem, který udržuje přirozenou vlhkost. 

odvod kondenzátu odpadem
Při náhlém ochlazení teplého odpadního 

vzduchu ve výměníku nutně dochází ke 

kondenzaci vlhkosti, která se ve výměníku 

sráží. Tento kondenzát je u běžných reku-

peračních jednotky odváděn do odpadu. 

Instalace systému větrání vyžaduje kvalit-

ní stavební přípravu. Mezi podstatné prvky 

reference

WAFE

reference
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této přípravy obvykle patří i umístění re-

kuperační jednotky do míst, kde je přístup 

k odpadnímu systému pro odvod zmiňo-

vaného kondenzátu. Možnost připojení na 

odpad pak zásadním způsobem ovlivňuje 

možnost umístění jednotky a celkovou in-

vestiční náročnost systému nuceného vě-

trání. Odvod odpadního kondenzátu se 

však dnes týká pouze některých rekuperač-

ních jednotek. Vybírejte ty, které odpad 

nepotřebují. 

NutNost předehřevu spirálou
Rekuperační jednotky šetří nejvíce ener-

gie a peněz v obdobích, kdy je nutné topit. 

Paradoxem je fakt, že při teplotách pod 

bodem mrazu může docházet k zamrzá-

ní zmíněného kondenzátu ve výměníku. 

Tento jev může kanálky výměníku zcela 

zablokovat a proudění vzduchu zasta-

vit nebo dokonce poškodit rekuperač-

ní jednotku. Běžný způsob řešení toho-

to problému byl do nedávna předehřev. 

Předehřevem je obvykle elektrické topné 

těleso, které se při poklesu teploty pod 

určitou mez spouští a příchozí vzduch 

předehřívá, aby k námraze nedocházelo. 

Topná spirála při svém provozu spotře-

bovává velké množství elektrické energie, 

čímž se vytrácí ekonomický benefit reku-

perace. Celková účinnost systému rapidně 

klesá. Skutečně efektivní jsou zařízení, 

která předehřev nepotřebují.

Náklady filtrace
Jedním z benefitů, které inteligentní sys-

témy větrání poskytují, je filtrace přivádě-

ného čerstvého vzduchu. Zejména v měst-

ských oblastech nebo v oblastech s větším 

objemem emisí filtrace zajistí výrazně 

menší prašnost a při použití uhlíkových 

filtrů odstraní i některé smogové a pacho-

vé prvky. Filtry je ale nutné řádně měnit. 

Běžnou praxí je dnes časová výměna fil-

trů. Výrobce obvykle doporučí, po kolika 

měsících je vhodné filtry vyměnit. Může 

se tak stát, že filtry vyměníte příliš brzy, 

pokud žijete v oblasti s menším emisním 

zatížením. Naopak ve znečistěných oblas-

tech existuje riziko pozdní výměny, která 

znamená zátěž pro rekuperační jednotku. 

Zanesený filtr způsobí větší tlakovou ztrá-

tu, která je jednotkou překonávána větším 

výkonem ventilátorů (u jednotek bez mo-

torů s konstantním průtokem dojde pouze 

k poklesu objemu odvětraného vzduchu). 

Při dlouhodobém nadměrném zatížení 

spotřebovává rekuperace zbytečné množ-

ství elektřiny a snižuje se i její životnost. 

Největším prohřeškem uživatele je pak 

úplné zanedbání výměny filtrů. V těch se 

po čase vytvoří trhliny a nefiltrují vůbec, 

případně vzduch projde prostorem okolo 

filtru. Komplikacím spojeným se znečiště-

ním tak podléhá nejen jednotka, ale i sys-

tém rozvodů. 

Vybírejte proto zařízení, která signalizu-

jí výměnu filtrů na základě vyhodnocení 

tlakové ztráty, nikoliv na základě uplynutí 

času. Používejte filtry vyšších standardů, 

alespoň F7. Tato kategorie filtruje části-

ce velikosti nad 0,9 mikronu, a dá se tak 

považovat za optimální řešení pro běžné 

domácnosti. Před pořízením jednotky je 

vhodné zjistit, kolik filtry stojí a jaká je od-

hadovaná životnost. Budete tak moct lépe 

porovnat provozní náklady.

spolehlivost a kvalita 
kompoNeNt
Systém nuceného větrání je technologická 

součást domu, která by měla vydržet desít-

ky let, stejně jako například topný systém. 

Investice do vhodných, kvalitních a hlavně 

trvanlivých komponent je proto klíčová. 

Rozvody, jejich instalace a zpracování pro-

jektu mohou investičně znamenat desítky 

tisíc korun. Šetřit na srdci celého systému, 

rekuperační jednotce, se z dlouhodobého 

pohledu nevyplatí. Nízká účinnost jednotky 

daná nekvalitním výměníkem, komponenty 

s krátkou životností, netěsnost celé soustavy 

či nadměrná hlučnost, to mohou být časté 

vady levných řešení.

Kvalita rozvodových komponent má 

také výrazný vliv na hlučnost ventilace. 

Prémiové rekuperační jednotky bývají 

již většinou samy o sobě tiché. Nevhodná 

instalace však může způsobit, že prou-

dění vzduchu v nekvalitně navrženém či 

provedeném rozvodu začne rezonovat. 

Základním opatřením je tedy kvalitní ná-

vrh systému VZT s použitím kvalitních 

komponentů samotného rozvodu při insta-

laci. Zvýšenou hlučnost systému pak mů-

žeme snížit efektivním využitím různých 

tlumicích prvků (tlumičů hluku, tlumících 

vložek, popř. zvukové izolace). 

Doporučuji zjistit si reference instalační 

firmy.

 ČištěNí rozvodů vzduchu
Čistota rozvodů VZT, stejně tak jako sa-

motné jednotky, je rozhodující pro kvalitu 

vnitřního prostředí objektů. Je tedy důležité 

již v návrhu pracovat s předpokladem údrž-

by. Je třeba navrhnout správné umístění 

rozdělovacích boxů a pro instalaci používat 

zásadně rozvody s hladkou vnitřní stěnou. 

Tyto komponenty lze čistit manuálně nebo 

strojně. Vhodné je i doplnění filtru na odta-

hy z kuchyně či kuchyňského koutu pro za-

mezení vniknutí mastnoty do rozvodu VZT. 

Současně lze jen doporučit výběr a instalaci 

takové jednotky, která disponuje kvalitní-

mi filtry i na odtahu odpadního vzduchu 

a umožňuje jednoduché čištění výměníku. 

veNtilaČNí systém jako 
symbol vysokého komfortu
Příjemné vnitřní klima je očekávaným stan-

dardem současného bydlení. Promyšlený 

systém ventilace zajišťující výměnu vzdu-

chu v celém domě patřil již k technickým 

vymoženostem vily Tugendhat, která je do-

dnes symbolem české moderní architektury.

Aktuální trendy ve výstavbě, související 

s poptávkou po řešeních šetrných k život-

nímu prostředí, jsou poháněny nejen pre-

ferencemi investorů a měnícím se životním 

stylem. Společenská poptávka po úsporách 

a řešeních šetrných k přírodě vyvolává i tlak 

na evropskou legislativu. Rekuperace se ne-

vyhnutelně stane běžnou součástí výstavby 

a rekonstrukce všech forem bydlení stejně tak 

jako administrativních a veřejných budov.

MIROSLAV SVĚTLÍK,  OdbORnÍK 

A KOnZULTAnT V ObLASTI náVRhů SySTéMů 

nUcenéhO VĚTRánÍ A jehO KOMpOnenT
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Bytový dům má jednoduchý obdélníkový pů

dorys. Ve střední části je hranol hmoty vyvýšen 

o ustupující patro – na střeše je umístěn jeden 

penthouse se dvěma bytovými jednotkami 

a dělícím atriem. Na západní straně hladkou 

hmotu fasády dělí objemy vstupů a zádveří. 

Okna na fasádě mají strohý, geometrický ras

tr. Jednotlivé vstupy odlišuje rastr dřevěných 

prvků, kterými jsou obloženy kubusy zádve

ří. Východní strana je více strukturální – dělí 

ji nepravidelný rastr oken různých formátů 

a prostorové hmoty balkonů. Severní fasáda 

je jen velmi jednoduchá. Potenciál jižní orien

tace dal vzniknout dlouhým balkonům na 

jižní fasádě. Od jihu vede přístupová rampa 

do garáží. Nosným výtvarným prvkem jinak 

jednoduché a čisté fasády je zábradlí tvořené 

mořenými modřínovými laťkami na ocelové 

konstrukci, jejichž sklon se v nepravidelných 

intervalech mění. 

Čtyři třípodlažní domy vycházejí z tvaru 

krychle. Mají jedno podzemní podlaží s par

kovištěm, třetí nadzemní podlaží je ustou

peno. Na objektu je hmotově zvýrazněno 

schodiště a vstup do objektu, všechny domy 

mají stejný půdorysný tvar a rozměr. Na zá

padní fasádě jsou umístěny balkóny a terasy 

s výhledem do zeleně. Severní a jižní fasáda 

jsou členěné čtveřicí oken. Střecha objektů je 

plochá, atika je výškově uskočená z důvodu 

potlačení horizontálních linií, které u objek

tů převládají a zároveň slouží jako kryt vý

tahového dojezdu. Materiálově jsou objekty 

ponechány v povrchové úpravě barvě bílé 

v kontaktní tenkostěnné omítce a okna dře

věná v bílé lazuře. Všechny domy jsou vyzděny 

z cihel v Porotherm.

Autorská zprávA
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Porotherm 25AKU SYM
Akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 25 a na 
maltu M 10.Cihly mají díky své vyšší objemové 
hmotnosti a speciálnímu systému děrování 
výborné akustické a tepelně akumulační 
vlastnosti. Tyto cihly jsou velmi vhodné pro 
mezibytové příčky tloušťky 250 mm, neboť 
s rezervou splňují požadavky ČSN na zvukovou 
izolaci a tepelné vlastnosti zdiva.

Místo: K Hájům / Jindrova, Praha
Generální projektant: ATELIER 8000
Investor: Abbey
Zastavěná plocha: 800 m2

Kapacita: 28 bytových jednotek
Celková užitná plocha: 2642 m2

Projekt: 2016
Realizace: 2017
Fotografie: Filip Dittrich
Zdivo: Porotherm 30 P+D a 25AKU SYM
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HELUZ

Pasivní dům v Lidečku 
s tePeLnou ztrátou do 2 kW 
Jak získat podporu Zelená úsporám na pasivní dům bez zateplení  
Použití cihelného systému HELUZ Family 2in1 je optimální možností pro získání dotace

REFERENCE

Pasivní dům Lidečko Račné 
Projektant: Ing. Petr Bystřina 
Stavební firma: Stavební firma Juřička, 
Lidečko 
Měrná spotřeba tepla:  
do 20 KWk/ m2 a rok /topení  
a teplá voda/ 
Energetická náročnost: A
Zařazení: Pasivní dům
Skladba konstrukce:  
Jednovrstvá, bez zateplení
Použitý materiál HELUZ:  
Obvodové zdivo – HELUZ Family 2in1 / 50 cm,
keramické překlady HELUZ, 
nosné roletové a žaluziové překlady HELUZ. 

Nosné keramické překlady HELUZ jsou použity 
jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve 
vnitřních i vnějších stěnách.

Dnes se velmi často hovoří o pasivních, 

nízkoenergetických a nulových domech. 

A jak tvrdí odborníci, v průběhu něko-

lika let se jiné domy stavět ani nebudou. 

Jednak proto, že legislativa a normy bu-

dou určovat co si postavit, ale především 

proto, že ekonomické přednosti a užit-

né vlastnosti těchto domů jednoznačně 

ovlivní i rozhodování budoucích stavební-

ků co vystavět.

My jsme se však chtěli na takový dům osob-

ně podívat, zeptat se investora, pro jaký dům 

se rozhodl a proč. A také se od nějaké kom-

petentní osoby dozvědět, jak získat dotaci na 

Zelená úsporám. 

Zajeli jsme se tedy podívat až na morav-

sko-slovenskou hranici, do obce Lidečko-

Račné na Zlínsku. Přijeli jsme v době, 

kdy byla hrubá stavba před dokončením. 

Chybělo jen osadit okna a dveře, a jak nám 

řekl investor domu pan Viliam Gruner, jen 

silné mrazy nedovolily rozestavěné dílo 

dokončit.

Ceny eneRgií ovLivniLy 
Rozhodování jaký dům Postavit
První otázka na investora tedy byla, pro jaký 

dům se rozhodl.

„Víte, než jsme začali stavět, nebyli jsme 

rozhodnuti pro nějaký konkrétní typ domu, 

myslím tím pasivní, nízkoenergetický, nebo 

standardní. Člověk staví dům většinou jed-

nou za život a proto, že jsem se nikdy nebrá-

nil novým technologiím, a také proto, že ceny 

energií nás dnes limitují, rozhodl jsem se, že 

se spojím s někým, kdo mně poradí, pro co se 

rozhodnout.“

Pan Viliam Gruner měl štěstí. Již před lety 

potkal člověka, který nejen rozumí stavaři-

ně, ale je i odborníkem v oblasti energeticky 

úsporných projektů. 

„S Ing. Pavlem Sýkorou se znám již mno-

ho let a on, jako energetický specialista, mi 

pomohl s rozhodnutím. Jeho argumenty mě 

přesvědčily jít cestou, která má budoucnost. 

Padlo rozhodnutí postavit pasivní dům. 

Doporučil mi, z čeho dům postavit, aby spl-

ňoval kritéria pasivního domu. A také proto, 

že stavební místo je na sluneční straně, do-

poručil mi, tuto stavební dispozici využít.“

ChtěL jsem CihLový  
a úsPoRný dům
„Dřevostavbu jsem nechtěl, protože ani ceny 

nejsou ještě na takové úrovni, jakou bych si 

představoval, a úroveň, jakou má zděný dům, 

také ne. 

A potom přišla akce Zelená úsporám, a bylo 

rozhodnuto. Představa postavit si úsporný 

dům a získat při tom značnou finanční dotaci 

byl motiv, který definitivně rozhodl. Z těchto 

prostředků se dají pořídit úsporné technolo-

gie, které k takovému domu patří, například 

tepelné čerpadlo.

Chtěl jsem zděný dům a v našem vnitřním 

„výběrovém řízení“ nám jako hlavní staveb-

ní materiál vyšel HELUZ. Také energetický 

auditor jednoznačně podpořil stavbu domu 

z tohoto materiálu. Podle jeho slov, komplex-

ní stavební systém HELUZ dokáže zajistit 

potřebná kritéria, která jsou nutná na posou-

zení stavby jako pasivního domu. Právě nová 
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Na obvodové zdivo byl použit materiál HELUZ Family 2in1, který je svými 
užitnými vlastnostmi určen pro stavbu pasivních domů. 

Cihelné bloky s integrovanou izolací HELUZ 
Family 2in1 splňují bez dodatečného zateplení 
požadavky pro pasivní domy. Vyplněním dutin 
těchto cihel polystyrenem došlo až k 40 % 
navýšení jejich tepelněizolačních vlastností.

generace cihelných bloků HELUZ splňuje 

požadavky na nízkoenergetické a pasivní 

stavby bez zateplení. Broušené cihly HELUZ 

Family a Family 2in1 mají nejlepší tepelněi-

zolační vlastnosti na českém trhu v porovnání 

s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo.

Byl tu i odborník na tlakové testy, které 

jsou nutné pro schválení stavby jako pasivní-

ho domu. Když viděl, z čeho je to postavené, 

že jsou to cihelné bloky s integrovanou izolací 

HELUZ Family 2in1, řekl, že s tímto materiá-

lem nebudou žádné problémy. 

Tato stavba je kombinovaná s dřevěnými 

stropy. Dnes, s odstupem času, lituji, že jsem 

i stropy neudělal z keramických materiá-

lů HELUZ Miako. Měl bych mnohem méně 

komplikací se zateplením střechy a stropů, 

než mám nyní. Také jsem si myslel, že by to 

bylo o mnoho dražší, ale nebylo. Tímto zjed-

nodušením stavby by to celou výstavbu 

urychlilo.

Kdybych už od prvopočátku uvažoval 

o tom, že chci postavit pasivní dům, tak bych 

využil na vše, pokud jde o stavební část, kom-

plexní systém HELUZ. 

Pokud vás zajímá, co všechno se musí udě-

lat pro to, aby bylo možné dosáhnout na za-

jištění státní dotace, na to na všechno vám 

odpoví, a mnohem přesněji než já, Ing. Pavel 

Sýkora, energetický specialista,“ řekl nám 

v závěru našeho setkání Viliam Gruner. 

Když chcete dotaci na pasivní 
dům, poraďte se s energeticKým 
specialistou
S Ing. Pavlem Sýkorou jsme se sešli v neda-

lekém motorestu. Zajímalo nás, co to vlast-

ně je energetický auditor, čím se zabývá 

a co řeší.

Jak jsme se od něj dozvěděli, dříve ener-

getický auditor, dnes energetický speci-

alista se zabývá energetickými výpočty. 

Vypracováváním energeticky úsporných pro-

jektů, které lze použít do dotačních titulů. 

„Pokud si chce investor postavit pasivní 

dům a získat na něj dotaci, musí se veškerá 

stavební dokumentace dostat na stůl ener-

getického specialisty. Pokud má energetický 

specialista k dispozici výkresy ze stavebního 

povolení ještě před započetím stavby, je to 

levnější a efektivnější. Tady se již také rozho-

duje o tom, z čeho se bude stavět. Pokud se 

začne s výstavbou dříve a už se tam dala oby-

čejná cihla, tak se musí počítat se zateplením 

pláště dodatečným celoplošným zateplením /

Etics/. Pokud se tam zvolí cihla, která je vy-

plněna polystyrenem, jako je HELUZ Family 

2in1 500 mm, pak je realizace domu mnohem 

efektivnější. Životnost zateplování je posunu-

ta na délku životnosti cihly, neboť tepelněizo-

lační hmota je uzavřena v komůrkách cihly.“

Jak nám Ing. Pavel Sýkora ještě prozra-

dil, úloha energetického specialisty je v této 

fázi zásadní. Při komunikaci se zákazníkem 

a projektantem navrhuje a doporučuje taková 

technická řešení, která vedou ke konečnému 

projektu pasivního domu. 

„Každý sám musí vědět, co chce, jaký dům 

si chce postavit a jaký materiál na něj pou-

žít. Na trhu je dnes všechno možné a dostup-

né. Pokud si ale investor vyhodnotí výhody 

a nevýhody každého materiálu a každého 

systému, může zjistit, že HELUZ Family 2in1 

je optimální. Svou trvanlivostí, stavbou, do-

tací,“ řekl nám v závěru setkání Ing. Pavel 

Sýkora.

Tudy vede cesta k získání ekonomického 

a energeticky úsporného domu, cesta k získá-

ní státní dotace Zelená úsporám. 

dům má nižší spotřebu tepla, 
než má rychlovarná Konvice
Dům ještě není dokončen, ale předpokládá 

se, že jeho tepelné ztráty budou do 2 kW. Ano, 

čtete správně, například varná konvice má 

příkon kolem 2,2 kW. 

Tato nízká tepelná ztráta domu je dána 

především použitím špičkového materiálu 

na obvodové zdi z HELUZ Family 2in1. 

Samozřejmě je nutno dimenzovat i ostat-

ní konstrukce, aby nezaostávaly za kvalitou 

HELUZ Family 2in1. Dům je nutno osadit 

kvalitními okny a dostatečně izolovat také 

stropy i podlahy. Komfortní a úsporné pod-

lahové vytápění bude napojeno na špičkový 

systém tepelného čerpadla – měděný zemní 

kolektor – s přímým vypařováním chladiva. 

Tento systém je mnohem účinnější než dříve 

používaná plastová trubka.

S investorem i energetickým specialistou 

jsme se shodli, že vyprojektovat dům a zvolit 

správný materiál jsou předpoklady k tomu, 

aby správná stavební firma tyto představy 

a záměry naplnila.

Domluvili jsme se tedy, že se na stavbě zno-

vu sejdeme při její kolaudaci, kdy již bude 

možné fakticky získat od státu finanční do-

taci z fondu Zelená úsporám. Bude také pří-

ležitost dát slovo zástupcům realizační firmy, 

dozvědět se od nich i něco více o výstavbě 

podobných pasivních domů, a jaké mají zku-

šenosti s výrobky HELUZ právě na těchto 

stavbách.
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Na velmi malém pozemku nepříznivého, 

lichoběžníkového tvaru bylo potřeba vy-

budovat firemní administrativní budovu 

s provozním skladem. Investor stanovil li-

mit nákladů stavby, který bylo za požado-

vaného stavebního programu velmi obtížné 

splnit. 

Dispozice budovy je velmi kompaktní, což 

vede k vysoké prostorové ekonomii, a tedy 

i k energeticky úsporné stavbě. Mimoto jsou 

hlavní kancelářské prostory orientovány 

přísně na sever, aby je nebylo nutné v létě 

chladit klimatizací. Přes tuto úspornost má 

stavba dvoupodlažní halový prostor, který 

je srdcem domu a působí u tak malé stav-

by překvapivě velkoryse. Jeho účinek je 

umocněn prosvětlením ze střešních světlíků 

a umístěním uměleckého díla navrženého 

zvlášť pro tuto zakázku. 

Před hlavním vstupem do domu je na-

vrženo malé atrium, které podobně jako 

vnitřní hala přináší do úsporného řešení ur-

čitou míru luxusu. Atrium nabízí příjemný 

kout se dvěma živými stromy a zpříjemňuje 

tak vstup do budovy. Zároveň je do atria vý-

hled a přímý vstup ze školicí místnosti.

Kromě dnes obvyklých slaboproudých 

a datových rozvodů ve všech místnostech, 

je zde instalován systém tzv. inteligentní-

ho domu. Centrální procesor sleduje a řídí 

nejen vytápění, klimatizaci, osvětlení a za-

bezpečení, ale také mnoho dalších funkcí, 

až po takové detaily jako stav otevření nebo 

zavření oken a dveří. 

Celkový architektonický výraz domu je 

navržen tak, aby působil střídmě, elegant-

ně a soudobě. Kompozice hmot je v pro-

porcích optimálních pro danou lokalitu 

a má za úkol vyjádřit přirozené sebevědomí 

vlastníka stavby, úspěšné dynamické firmy 

v sektoru automatizace a elektrotechniky. 

Projektantem stavby byl dům nazýván 

„dortík“, mezi laiky si budova pro svůj tvar 

vysloužila přezdívku „žehlička“.

KonstruKce stavby
Budova je realizována s ohledem na úsporu 

provozních nákladů v nízkoenergetickém 

standardu. 

Pro dosažení parametrů nízkoenergetic-

ké stavby byl zvolen zdicí systém z vápeno-

pískových kvádrů SENDWIX od českého 

výrobce KM BETA, a. s. Tento systém navíc 

svými vysokými akumulačními schopnostmi 

přináší úspory nákladů nejen na vytápění 

v zimě, ale i na chlazení vnitřních prostorů 

v horkých letních měsících. Předem stano-

vené energetické požadavky byly snadno 

splněny spojením vápenopískového zdiva 

se zateplením. Technologické oddělení zdě-

ní hrubé stavby a aplikace finálních vrstev 

zateplování umožnila nejen provést atypic-

ký tvar, ale i snadnou kontrolu kvality prací 

Provozní budova  
firmy vaE ProSyS

KM BETA
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Místo: Vědecko-technologický park 
Ostrava, Technologická 429
Investor: VAE ProSys, s. r. o.
Projekt: Atelier SAKTOR, s. r. o.
Autoři: Igor Saktor
Dodavatel: René Burian
Foto: Michal Struminský

Půdorys 1. NP Půdorys 2. NP

během provádění. Při realizaci tepelně-izo-

lačního zdiva totiž často dochází k chybám.

Díky vysoké pevnosti zdiva SENDWIX 

jsou nosné konstrukce vyzděny v tl. 240 mm 

a dělicí příčky v tl. 115 mm. Stropy a scho-

diště byly z důvodu dosažení celkové vyšší 

tuhosti stavby zhotoveny z monolitického 

železobetonu. 

Obvodový plášť stavby je tvořen sendvi-

čovými stěnami z vápenopískových kvádrů 

SENDWIX 8DF (tl. 240 mm) se systémovým 

zateplením z polystyrenu (tl. 200 a 240 mm). 

Toto provedení stěn je popsáno v technic-

kých podkladech firmy KM BETA, a. s., jako 

zdicí systém KMB SENDWIX P 2420 a KMB 

SENDWIX P 2424 s hodnotou součinitele 

prostupu tepla konstrukce U = 0,18 W/m2K, 

resp. 0,15 W/m2K. 

www.KMBETA.cz 

www.SENDwIx.cz
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zkušenosti z praxe

Na výstavbu mateřských škol jsou ve všech 

vyspělých zemích Evropy kladeny vysoké 

požadavky. Speciální pozornost je třeba vě-

novat nejen zdraví a pohodlí dětí, ale i tomu, 

aby tato zařízení byla funkční a estetická. 

Přesně takové školky je možné postavit s vyu-

žitím stavebních komponent ze švédské oceli 

a vzduchotechniky od Lindabu, předního svě-

tového výrobce a prodejce v této oblasti.

Příkladem jsou realizace z Česka i ze za-

hraničí: systém Lindab Stavby byl využit 

jak pro nástavbu MŠ v Mladé Boleslavi, tak 

i v první MŠ ve Švédsku, která jako energe-

ticky pasivní stavba získala ekologickou cer-

tifikaci Swan.

Nástavby od LiNdabu umožňují 
rozšiřovat škoLkám kapacity
Mateřská škola Vandrovka v Mladé Boleslavi 

potřebovala vyhovět zvýšenému zájmu 

nových předškoláků. Proto byla stávající 

přízemní budova, postavená z prostorových 

kontejnerů, rozšířena o dvě nadzemní podlaží. 

Nástavba s využitím lehké ocelové konstruk-

ce Lindab Construline působí svěže a s pů-

vodním objektem esteticky splývá. První pa-

tro zaujalo celý půdorys stávajícího objektu 

o ploše zhruba 430 m2. Druhé patro, v němž 

vznikl byt, bylo nastaveno na boční část o plo-

še cca 53 m2. Jeho součástí je také terasa zau-

jímající 14 m2. Energetickou šetrnost projektu 

podporují fotovoltaické panely, instalované 

na ploché střeše druhého patra.

„Při realizaci nástavby bylo třeba respekto-

vat řadu požadavků. Museli jsme mimo jiné 

vzít v úvahu nosný systém stávajícího objek-

tu: nosný systém nástavby musel být navržen 

pro kotvení bodově v rastru 2,45x6,07 m v ro-

zích kontejnerů. Původní střešní konstruk-

ce nebyla dostatečně únosná na nové užitné 

zatížení, a proto jsme ve druhém nadzemním 

podlaží instalovali novou podlahu, která má 

zároveň výbornou akustickou izolaci. Nosná 

konstrukce Lindab Construline vyhovuje po-

žadavkům na požární odolnost: ve 2. nadzem-

ním podlaží to je 45 minut (R, REW), ve tře-

tím nadzemním podlaží 30 minut (R, REW). 

Součinitel prostupu tepla obvodovou stěnou 

činí 0,24 W/m2K, součinitel prostupu tep-

la střechou je 0,22 W/m2K,“ komentuje Petr 

Hynšt, technický manažer stavebních systé-

mů společnosti Lindab.

Pokud jde o konstrukční řešení, nástavba je 

zrealizována v kombinaci sloupů z válcované 

oceli (jackel 150/100) doplněných tenkostěn-

nými profily Lindab Construline. Z nich jsou 

provedeny průvlaky z profilů C300, propoju-

jící jednotlivé sloupy. Mezi průvlaky jsou pak 

usazeny stropnice z profilů C200. Na strop-

nicích je záklop z OSB desek pro skladbu 

podlahy, na střeše pak jako roznášecí ztužu-

jící vrstva trapézový plech. Na něm je vytvo-

řena spádová vrst va z OSB desek, na nichž 

Fasáda mateřské školy ve švédské Motale podle barvy připomíná březový háj, který zde původně byl

Vzduchotechnika od Lindabu díky difuzorům 
Versio NS19 a plenum boxům MBB skrytým ve 
stropě zajišťuje, že vzduch je rozptýlený a že se 
šíří komfortním způsobem

LINDAB

Mateřské školy barevně 
a energeticky šetrně s využitíM 
systéMu lindab stavby

zkušeNoSti z praxe
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je provedena hydroizolační vrstva střechy. 

Prostor mezi stropnicemi je vyplněn minerál-

ní vlnou pro zajištění akustických a tepelně 

technických požadavků. Podhledy jsou vy-

tvořeny z desek Fermacell na kovovém roštu. 

Konstrukce obvodových stěn je realizována 

z tenkostěnných ocelových profilů Lindab 

Construline. Obsahuje obvodové nosné stě-

ny z profilů se štěrbinami RY/SKY šířky 120 

mm pro minimalizaci tepelných mostů, vnitř-

ní nosné stěny z profilů Lindab C a U šířky 

120 mm. Vnitřní stěny slouží ke stabilizaci 

nástavby a obsahují diagonální zavětrování. 

Některé z vnitřních stěn jsou provedeny jako 

akustické s vodorovným roštem na jedné ze 

stran pro dosažení vzduchové neprůzvuč-

nosti na úrovni 60 dB. Obvodové stěny jsou 

na celou tloušťku konstrukce vyplněny mi-

nerální vlnou 120 mm a opláštěny deskami 

Fermacell, z vnitřní strany ve 2. nadzemním 

podlaží pak s dvojitým záklopem k dosažení 

požární odolnosti REW 45. Z vnější strany 

obvodových stěn je na deskách Fermacell dře-

věný rošt s 50 mm minerální vlny a následně 

je na provětrávaném dřevěném roštu fasádní 

obklad z cementovláknitých desek. Barevná 

fasáda podtrhuje zajímavý architektonický 

výraz budovy navazující na původní stavbu.

„Systém Lindab Stavby s lehkou ocelovou 

skeletovou konstrukcí se právě pro nástavby 

dokonale hodí. Zejména díky její nízké hmot-

nosti a nehořlavosti lze realizovat kompletní 

jedno- i vícepodlažní nástavby na místech 

původních plochých střech. Velká variabili-

ta použití neklade architektům téměř žádná 

omezení,“ dodává Petr Hynšt.

VZDUCHOTECHNIKA OD LINDABU 
V UNIKÁTNÍ ŠKOLCE VE ŠVÉDSKÉM 
MĚSTĚ MOTALA
Legislativa, spojená s životním prostře-

dím, je v severoevropských zemích jedna 

z nejnáročnějších na světě. Tomu odpoví-

dají i požadavky na ekologické certifika-

ce. Sdružení severských zemí uděluje od 

roku 1989 známku Swan; ta dokládá, že 

příslušný produkt je zdravý, kvalitní a má 

minimální dopad na životní prostředí. 

Mateřská škola Västra Br storp ve švéd-

ském městě Motala nedaleko Linköpingu 

je vůbec první pasivní stavbou ve Švédsku, 

která tuto respektovanou ekologickou cer-

tifikaci získala. Nestalo by se tak, kdyby 

nebyla vybavena zdravými a energeticky 

úspornými technologiemi. Kvalitní větrá-

ní, vytápění a chlazení zajišťuje komplex-

ní vzduchotechnický systém od Lindabu. 

80 předškoláků tak díky tomu dýchá čistý, 

stále čerstvý vzduch, zcela zbavený pra-

chu či pylů.

PODLE PODKLADŮ SPOLEČNOSTI LINDAB

Nástavba MŠ v Mladé Boleslavi z lehké ocelové 
konstrukce Lindab Construline

Nástavba MŠ v Mladé Boleslavi
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LIAPOR

Betonové tvárnice Liapor 
ve sportovní haLe
Výstavba sportovních hal v České republi-

ce není tak častou záležitostí jako projekty 

administrativních nebo obchodních center, 

neboť návratnost vložené investice lze oče-

kávat v daleko delším časovém horizontu. 

Pokud se již najde odvážný investor, vsadí 

všechny karty na víceúčelové zařízení, kte-

ré bude sloužit nejen pro samotný sport, 

ale i pro další aktivity, jako jsou kulturní 

a společenské akce. Jedním ze zajímavých 

projektů posledních let byla výstavba mul-

tifunkční arény Polárka ve Frýdku-Místku. 

Investorem bylo město, které prosadilo 

stavbu nové haly na místě, kde po dlouhá 

desetiletí sloužila původní stará multi-

funkční hala. Polárka stojí v bezprostřední 

blízkosti obchodního centra Frýda a vytvá-

ří s ním jeden komplexní areál. 

Základ konstrukce haly 
Polárka
Hala byla postavena jako kompaktní aré-

na s vnějším akcentem na vstupní prostor, 

jenž je tvořen prosklenou fasádou vloženou 

do šikmého zářezu. Minimalistický design 

haly zvýrazňuje pak v šeru a noci efektní 

podsvětlení plášťových prvků fasády. Podle 

slov autorů projektu je u těchto typů sta-

veb vždy důležité vyřešit tři důležitá úskalí 

– tepelnou techniku, akustiku a samozřej-

mě architekturu. Konstrukce objektu haly 

je navržena jako částečně prefabrikova-

ný a částečně monolitický železobetonový 

skelet se zastřešením ocelovou konstrukcí. 

Nosná konstrukce lehkého obvodového 

pláště byla realizována z ocelových sloupů 

a ze sloupů příhradové konstrukce. Polárka 

je víceúčelovou halou, jejímž hlavním pro-

vozem je ledová plocha, uzpůsobená pro 

lední hokej, krasobruslení, ale také bruslení 

pro veřejnost. Položením palubovky je mož-

né Polárku využít také pro míčové sporty. 

Protože vnitřní halový prostor byl pečlivě 

řešen i z pohledu akustiky, což je vidět na 

první pohled (strop je osazen mnoha akus-

tickými prvky), pořádají se zde různé kul-

turní akce jako například koncerty. Z po-

hledu uspořádání je hala rozdělena na tři 

části – východní tribunu s kapacitou 1446 

sedících diváků, ledovou plochu a západní 

tribunu pro 593 sedících diváků. Zázemí 

je tvořeno nezbytnými prostorami nutnými 

pro provoz a údržbu haly včetně dalších 

doplňkových zón, jako je tělocvična na bad-

minton se dvěma hřišti, střelnice apod.

REFERENCE
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Pohledové vyzdívky z liaPoru
Lehké betonové tvárnice Liapor pro ob-

vodové zdivo, nosné zdivo, akustické zdi-

vo, příčky a pohledové zdivo jsou vyro-

beny z keramického liaporbetonu, který 

díky své specifické konstrukci propůjčuje 

tvárnicím nízkou objemovou hmotnost 

(450 až 2000 kg/m3), vysokou pevnost 

(2 až 80 MPa), dobrý součinitel tepelné vo-

divosti, vysokou požární odolnost a výbor-

né akusticko-izolační vlastnosti. Ty jsou 

umožněny principem komůrkového útlu-

mu zvuku v mezerách mezi zrny a jeho 

následnou absorpcí. Liaporové tvárnice 

se často používají jako pohledové zdivo do 

komerčních prostor, u kterých je cíleno na 

industriální charakter. Vedle nesporného 

estetického hlediska „surového betonu“ 

nabývá na důležitosti také skutečnost, že 

zdivo realizované z Liaporu se nemusí omí-

tat. To samo o sobě šetří realizátorovi tech-

nologický čas (o rychlém způsobu zdění 

nemluvě). Hrubá struktura povrchu zdiva 

je v určitých prostorách žádána, a v přípa-

dě potřeby je aplikován barevný nástřik, 

čímž je docíleno uceleného charakteru. 

Navíc jsou tvárnice Liapor poměrně vyso-

ce odolné vůči mechanickému poškození. 

„To je také jedním z důvodů, proč nachá-

zejí uplatnění ve sportovních halách, jako 

je Polárka, kde hledisko bezúdržbovosti 

systému hraje významnou roli,“ říká 

v této souvislosti spoluautor projektu haly 

Polárka Tomáš Lehnert z ADEA projektu, 

s. r. o. (dříve OSA projekt). 

Liaporové vyzdívky na projektu Polárka 

byly realizovány v několika stavebních 

úsecích. V obvodové stěně západní tribu-

ny byly použity tvárnice Liatherm 365 P4 

a Liapor M 240 P12, které byly vyzděny na 

tenké maltové lože (obvykle vyrovnávané 

tepelněizolační maltou Thermovit) do žele-

zobetonového skeletu a ocelové konstruk-

ce, a následně opatřeny tepelnou izolací ve 

formě kontaktního zateplovacího fasádního 

systému s izolací tloušťky 120, respektive 

100 mm, nebo v kombinaci s provětrávanou 

fasádou a venkovním obkladem. Podobně 

zdivo ve východní části tribuny bylo reali-

zováno v tloušťce 365 a 240 mm. Již zmí-

něné druhy tvárnic a také Liapor R 195, 

R 100 a M 115 P4 se uplatnily v ostatních 

vnitřních prostorách, to znamená v hráč-

ském a technickém zázemí haly, v areálu 

pokladen, ve vstupních průchodech na tri-

buny, v zázemí pro občerstvení, v prostorách 

střelnice a badmintonových hřišť. Z důvodu 

zachování celistvosti a jednotného charak-

teru byly všude použity i liaporové překlady 

dveří. Nutno v této souvislosti říci, že ačko-

liv nebyly akustické vlastnosti zdiva v tomto 

případě prioritní, přesto liaporové tvárnice 

pomohly ke zlepšení akustiky klidové zóny 

a samozřejmě i v zázemí haly. Zdivo bylo na 

Polárce realizované z hlediska pohledovosti 

jako spárované a na povrchu bylo opatře-

no krycím sjednocujícím nátěrem, jenž na-

víc plní funkci uzávěru pórů, a tím pádem 

je zabráněno usazování prachu. Celkem se 

na hale Polárka uplatnilo zdivo z Liaporu 

v objemu zhruba 2460 m2.

Ze stejných důvodů, tedy z pohledového hle-

diska, estetiky a bezúdržbového provozu byl 

s Liaporem realizován například i sportov-

ní komplex Kravaře, sportovní hala v Třinci, 

Karlových Varech, Chebu, Praze atd.

Další informace na www.liapor.cz

Ivan Sklenář 

lIaPOR lIaS vIntířOv

Multifunkční aréna Polárka ve 
Frýdku-Místku
autor: OSa projekt, s. r. o., Ostrava
Generální dodavatel:  
GeMO Olomouc, s. r. o.
Realizace: 2013–2014
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Zkušenosti z praxe

Technická daTa fólií 
delTa®-faSSade
–  Materiál: polyesterová textilie 

s vodotěsným speciálním plastovým 
povrstvením a samolepicími okraji po 
obou stranách pásu (DELTA-FASSADE 
S k dodání bez samolepicích okrajů)

–  Požární vlastnosti: třída E dle 
EN 13501-1

–  Pevnost: cca 370/270 N/5 cm dle 
EN 12311-2

–  Průtažnost: > 10 %
–  Vodotěsnost: vodotěsná W 1 dle 

EN 13859-1 + 2
–  Hodnota sd: cca 0,02 m
–  Teplotní odolnost: –40 až +80 °C
–  Hmotnost: cca 270 g/m²
–  Hmotnost role: cca 20 kg

Dörken

Spolehlivá ochrana 
dřevoStaveb – delta®-FaSSade

DELTA FASSADE S PLUS a fasáda 
s plánovaným podílem spár větším  
než 20 % celkové plochy fasády  
(nedaleko Valašského Meziříčí)

DELTA® FASSADE je dlouholetými zkuše-

nostmi ověřená ochrana fasád s otevřenou 

spárou. Spolehlivost materiálu vychází z více 

než dvacetileté tradice jeho výroby. Jak je 

u výrobce DÖRKEN samozřejmostí, je k dis-

pozici i nezbytný garantovaný lepicí a těsnicí 

program zajištující jednoduchou proveditel-

nost a funkčnost v každém detailu, ať už se 

jedná o vzájemné spojení pásů, nebo o na-

pojení na rámy oken a či další konstrukční 

prostupy.

Pokud se rozhodujeme pro fasádu s ote-

vřenou spárou, musíme řešit vhodnou ochra-

nu tepelněizolačních hmot nejen proti 

povětrnostním vlivům, ale rovněž proti ne-

smlouvavým účinkům UV záření, kterým 

bude fólie dlouhodobě vystavena. Mezery 

mezi lamelami fasádního obkladu část UV 

záření propouštějí na další hmotné vrstvy. 

Fólie DELTA®-FASSADE má proto nelehký 

úkol se s tímto nepříznivým jevem náležitě 

vypořádat.

Rozlišujeme dva typy fólie: DELTA®-

FASSADE a DELTA-S. DELTA®-FASSADE 

S je to nejodolnější, co výrobce DÖRKEN 

k ochraně fasád s otevřenou spárou dodává. 

V jejím případě může nezakrytá plocha fa-

sády zaujímat až 40 % její celkové plochy. 

Znamená to, že zvolíme-li fasádní obkladové 

lamely šíře 75 mm, můžeme mezi nimi pone-

chávat 50mm mezery.

Samotná fólie je temně antracitové barvy, 

stejně tak jako lepicí a těsnicí doplňky, kte-

rými jsou kartušové lepidlo DELTA®-THAN 

pro napojení na rámy oken, římsy, sokly atd. 

nebo samolepicí elastická manžeta DELTA®-

FLEXX BAND pro řešení nejrůznějších po-

trubních prostupů, rohů rámů oken atd. Pro 

rychle slepování jednotlivých pásů je výhod-

né použít fólie DELTA®-FASSADE S PLUS, 

u nichž je lepení integrováno do podélného 

okraje pásu, a to po jeho obou stranách. To 

znamená, že slepujeme systémem lepidlo do 

lepidla. Výsledkem jsou rychle a dokonale le-

pené pásy. 

DELTA®-FASSADE nepatří mezi fólie 

snažící se ulovit zákazníka nízkou cenou. 

V tomto segmentu výrobků ji budeme marně 

hledat. DELTA®-FASSADE je technický vý-

robek, jehož cílem je dlouhodobě poskytovat 

maximální komfort obvodovým konstrukcím 

dřevostaveb a jejich uživatelům.

Více informací o výrobcích DELTA najdete 

na nových stránkách www.dorken.cz.

PoDLE PoDkLADů FirMy DörkEN

ZkUšENoSTi Z PrAxE
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DELTA FASSADE a fasáda s otevřenými spárami, 
jejichž plocha nepřesahuje 20 % celkové plochy 
fasády (v Bukovince)

Dörken s.r.o. · Nad Vinným potokem 2
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice

Tel.: 261 221 576, 261 005 200
Fax: 261 223 725 · www.dorken.cz

 Člen skupiny Dörken

P
R

E
M
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M

DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.

Kdo svů dům ochrání, 
šetří více energie: 

fólie DELTA® ! 

Exteriér:

DELTA®-MAXX PLUS 
Energeticky úsporná membrána

■  difuzně otevřená větrotěsná pojistná
hydroizolace šikmých střech

■  pro střechy zateplené na celou výšku krokví
■  až o 30 % nižší výměna vzduchu infl itrací
■  až o 9 % nižší náklady za vytápění

Interér:

DELTA®-REFLEX PLUS 
Parotěsná zábrana

■  100 % brání prostupu vodní páry a vzduchu
■   až o 10 % zvyšuje účinnost tepelné izolace
■  50 % odraz tepla
■  až o 99 % nižší zatížení elektrosmogem

Optimální pro fasády s 
otevřenými spárami:  

DELTA®-FASSADE PLUS 
■  pás s extrémní UV stabilitou
■  pro fasády s otevřenými spárami do 

50 mm a podílem max. 40 % z plochy
■  vysoce pevná polyesterová textilie s 

vodotěsným plastovým povrstvením 
a lepicími okraji po obou stranách pásu

Perfektní kombinace pro 
šikmé střechy a fasády

STOPSTOP
energetickým 

ztrátám!
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SOLARA

Velká posuVná střešní okna

Posuvné střešní okno Solara Perspektiv, 
dělení polí dle přání investora

Plochá i šikmá střecha může být nádher-

ně prosklená. A velké části se mohou od-

souvat do strany. Spolehlivý český systém 

Perspektiv je prověřený mnoha lety vývoje 

na českých a zahraničních stavbách. Tato 

luxusní, na míru vyráběná střešní proskle-

ní výrazně promění design i ekonomickou 

hodnotu místností. Prosvětlení, prostorové 

otevření a výhledy jsou jedinečné.

Plochy prosklení se odsouvají do stran nad 

střechu, nebo nad pevně prosklenou část. 

Posuvný systém je vhodný pro šikmé i ploché 

střechy. Okna jsou z výběrového dřevěného 

masivu, z vnější strany celá kazetovaná hliní-

kem, mědí či speciálními plechy. Systém po-

suvu je vyvinutý pro náročné klimatické pod-

mínky střech a je vyroben z nerezové oceli. 

Posuv je lehký a plynulý i při ručním ovládání 

velkých rozměrů. Okna mohou být také osa-

zena elektrootevírači s dešťovým senzorem 

a bezpečnostním čidlem prostoru pod oknem. 

Správně zvolené zaSklení pro 
celoroční tepelný komfort
Vhodný výběr zasklení zásadně ovlivní, 

zda bude v parném létě i v třeskuté zimě 

v podkroví příjemná teplota. Letní ved-

ra řeší neviditelné protisluneční pokovení 

v kombinaci se zastíněním a zimní třesku-

té mrazy trojité zasklení se správnou směsí 

plynů mezi skly.

Na solara.cz/reference najdete mnoho již 

realizovaných projektů pro inspiraci.

Střešní dveře na teraSy 
a Střešní zahrady – deSign 
bytu a chytré řešení
Střešní terasy s vířivkou, bylinkami či jed-

lými keři. Vždy jsou skvělé a často jim chybí 

komfortní přístup. Na takové místo chceme 

vstoupit po příjemném schodišti, nikoliv po 

mlynářských schodech či s ohnutými zády. 

Střešní dveře Solara jsou konstruované pro 

běžný sklon a šířku schodišťového ramene. 

Bonusem navíc je prosvětlení prostor bytu, 

střešní dveře jsou plně prosklené.

Vysoký komfort nových střešních dveří 

Solara je daný tepelně izolačním zpracová-

ním, zasklením trojskly či systémem Heat 

Mirror. Jsou posuvné či výklopné, ovláda-

né ručně či integrovanými elektromotory 

s možností dešťového a bezpečnostního sen-

zoru, s přípravou na zapojení do systému 

inteligentního ovládání bytu.

Na solara.cz/stresni-vystupy najdete další 

informace a dostatek referenčních fotografií.

Výrobky Solara si lze také prohlédnout 

v naší vzorkovně v Praze 4.

www.Solara.cz

zkušenoSti z Praxe
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Velkoformátové posuvné střešní okno Solara Perspektiv jsme dodávali do 
centra Mnichova. Křídla oken se odsouvají do stran nad plochu střechy, 
plné otevření promění byt ve střešní balkon.

Posuvné střešní okno Solara Perspektiv v centru Vídně, provedení v přírodním masivu borovice

Výklopné střešní dveře Solara v centru Prahy, pohodlný sklon a šířka schodiště zhodnocují terasu

Solara Perspektiv, posuvné střešní prosklení, 
výstup na terasu v centru Prahy, vnější 
oplechování je zpracováno v mědi

Posuvné střešní dveře Solara jsou designovým a chytrým řešením přístupu 
na terasu
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CLIMAX 

VenkoVní místnost

MED QUADRA R je venkovní pergola, která vás 
ochrání před sluncem i deštěm. 

Venkovní žaluzie Protal jsou opatřeny unikátním 
systémem upevnění zesílených lamel. Součástí 
žaluzie je také bezpečnostní systém proti 
nechtěnému nadzvednutí lamel a přiskřípnutí 
objektů pod pancířem. 

Stínicí systém dvou hliníkových pergol do-

dává potřebný stín majitelům nového rodin-

ného domu. Stínění zakrývá dvanáct metrů 

dlouhou a pět metrů širokou terasu, kterou 

chrání před sluncem a díky voděodolné lát-

ce také před deštěm. 

Autoři projektu, ateliér di5 architekti 

inženýři, již ve fázi projektu úzce spolu-

pracovali jak s výrobcem, tak i s prováděcí 

firmou. Po zvážení všech výhod dali na-

místo obyčejné pergoly majitelé přednost 

na míru vyrobené hliníkové pergole MED 

QUADRA R od tradičního českého výrobce 

Climax. Její konstrukce se vyznačuje čis-

tými pravoúhlými tvary. Špičkové hliníko-

vé profily nosné konstrukce jsou opatřeny 

vypalovaným lakem, a tudíž zcela bezúdrž-

bové. Pergola je vhodná i do deště. V před-

ním horizontálním profilu je zabudován 

žlab, kterým voda odtéká přes stojky dolů. 

Posuvná látka je voděodolná. Dálkově ovlá-

dané LED osvětlení, umístěné přímo uvnitř 

profilů, navodí správnou atmosféru i ve ve-

černích hodinách.

Montáže sestavy dvou hliníkových pergol 

se ujala Proklima, přední česká firma za-

bývající se instalací stínicích systémů již 

více než 12 let. Technici zvolili speciální 

kotvení do betonových patek a pomocí ne-

rezových tlumičů do provětrávané cihlové 

fasády. Dodatečně také instalovali velmi 

důmyslně řešený odvod dešťové vody před-

ními stojinami do systému kanalizace ce-

lého domu. Vzhledem k různému výsuvu 

dvou sousedních pergol museli také sla-

dit stejné vzdálenosti vodorovných pro-

filů. Pro spojení pergol využili atypické 

provedení středové vodicí lišty pro různé 

délky výsuvu. 

Dvě hliníkové pergoly nejsou na rodinném 

domě v Průhonicích u Prahy jediným neob-

vyklým stínicím prvkem. Nad každým ok-

nem je v podomítkových kastlících ukryta 

venkovní žaluzie Protal, které se řadí k sou-

časné světové špičce v nabídce venkovních 

žaluzií. Protal má zesílené lamely, celokovo-

vý mechanismus pro naklápění a vytahová-

ní lamel ukrytý v bočních vodicích lištách 

a bezpečnostní systémy proti nechtěnému 

vytažení pancíře a přiskřípnutí objektů 

pod ním. Hlavní výhodou unikátní celoko-

vové žaluzie Protal je dlouhá životnost, a to 

i v extrémních podmínkách. 

www.cliMAx.cz
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Na chodbách je velké množství exponovaných 
detailů (rohy a kouty). Majitelům záleželo na 
kvalitním a trvalém řešení, proto je zde použita 
výztužná páska EasyFlex PRO (NO-COAT).

V šatně našla uplatnění vysoce únosná deska 
Habito a tmel RifinoTop, který umožňuje snadné 
tmelení bez broušení

Příčky a podhled v koupelně jsou z desek Glasroc 
H (včetně antikorozního příslušenství), které jsou 
odolné dlouhodobé vlhkosti a plísním

V dětském pokoji je použita deska Habito. Vyznačuje se extrémní pevností, 
která umožní stavět interiérové stěny a příčky s vysokou mechanickou odolností 
a únosností. Do Habita je možné kotvit předměty běžným vrutem, bez předvrtání 
a bez hmoždinek.

V průběhu loňského roku byl s použitím 

výrobků Rigips zrekonstruován krásný re-

zidenční prostor. Majitelé bytu se rozhodli 

vytvořit si luxusní designové bydlení, a pro-

tože si potrpí na kvalitu a funkčnost, vybra-

li si pro rekonstrukci výrobky společnosti 

Rigips. Fotky jednotlivých místností doklá-

dají, jak se rekonstrukce bytu s unikátní at-

mosférou vydařila.

PODlE PODklADů sPOlEčNOsTi  

sAiNT-GObAiN CONsTRuCTiON PRODuCTs CZ, 

DiViZE RiGiPs

RIGIPS

RekonstRukce luxusního bytu 
s použitím pRoduktů Rigips

Na zpracování detailů u okna je vidět, jak 
skvělou práci sádrokartonáři odvedli

ZkušENOsTi Z PRAxE
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REFERENCE

Kratochvíl Parket Profi

Nový showroom KPP v Čestlicích 
Společnost Kratochvíl parket profi, s. r. o., 

otevřela v čestlickém interiérovém centru 

HANÁK FORUM svůj nový showroom, je-

hož cílem je ukázat a vysvětlit zákazníkovi 

vše, co je podstatné pro výběr nové podlahy. 

Představeny zde budou kromě stávajícího 

sortimentu podlah dřevěných, lamináto-

vých, vinylových a marmolea také novinky 

letošního roku – XXL laminátové formáty, 

ekologické podlahy, jedinečné venkovní te-

rasy a mnoho dalšího. 

Koncept nového showroomu vychází ze 

skutečnosti, že z malého a běžně vystavo-

vaného vzorku není možné posoudit, jak 

bude výsledná podlaha vypadat a jaké bude 

mít vlastnosti. Proto se zde zákazníkům 

snaží společnost KPP maximálně přiblí-

žit jednotlivé druhy podlah z různých úhlů 

a ozřejmit vše, s čím je nutné při volbě kon-

krétní podlahy počítat.

Součástí showroomu je individuální 

ukázka formátů, povrchových úprav či 

třídění dřeva, jakož i přiblížení příběhů 

vzniku nejznámějších podlahových kolek-

cí. „Na stěnách nabízíme i ukázky jednotli-

vých povrchových úprav, které je možné si 

osahat a zjistit, jak se liší například olej od 

saténového laku, jak vypadá klasická „V“ 

drážka a mikrodrážka, řezaná struktura 

či třeba kartáčování,“ popisuje Ing. Petr 

Kratochvíl. 

Nový showroom, který si společnost 

KPP sama navrhla, se rozkládá na 300 m2 

a pro zákazníky jsou připravena dvě patra. 

Spodní patro se věnuje dřevu a laminátu 

značek Kährs, 1FLOOR, Classen a Wineo, 

horní patro nabízí vinylové podlahy, eko-

logické podlahy a venkovní terasy zna-

ček mFloor, Wineo, marmoleum, iDecKing 

a mnoho dalších. Celkem je v showroomu 

představeno téměř 500 dekorů podlah.

V přízemí je přiblížena i historie švédské 

společnosti Kährs, předního výrobce kvalit-

ních dřevěných parket, jejichž výhradním 

dovozcem a distributorem je v ČR spo-

lečnost KPP. Výhodou nového showroomu 

je užší spolupráce se společností Hanák, 

předním českým výrobcem kuchyní, ná-

bytku a dveří, která v čestlickém interié-

rovém centru HANÁK FORUM také sídlí. 

Zákazník si tak může na jednom místě vy-

brat podlahu na přání a k tomu i vhodnou 

kuchyň, dveře a další vybavení, vše sladěné. 

V interiérovém centru fungují i další firmy 

specializující se na bydlení, je proto možné 

si tu pořídit kompletní interiér.

www.kpp.cz
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Skryté zárubně prověří 
připravenoSt Stavby
Aktuálním trendem v oblasti dveřních sys-

témů jsou skryté zárubně. Na jejich zabudo-

vání, které probíhá už v rámci hrubé stavby, 

jsou kladeny vysoké nároky, neboť skryté 

zárubně, na rozdíl od standardních oblož-

kových zárubní neschovají žádné nerovnos-

ti stavebního otvoru. 

„Technologickým základem skrytých zá-

rubní jsou pevné profily z eloxovaného hliní-

ku, které umožňují buď osazení pohledového 

hliníkového rámečku ve variantě EMOTIVE, 

nebo tvoří pouze vnitřní skrytý dílec, který 

překrývá vnější malba či povrchová úprava 

stěny ve variantě AKTIVE,“ vysvětluje pan 

Petr Paksi, výkonný ředitel společnosti J.A.P., 

jediného českého výrobce skrytých zárubní. 

Zabudování skryté zárubně do zděné příčky

 – Stavební otvor musí být rovný a měl by 

být z každé strany větší minimálně o jeden 

centimetr, než je venkovní rozměr zárubně. 

 – Výšku stavebního otvoru je třeba počítat 

opět s jedním centimetrem navíc oproti 

vnější výšce zárubně. Tato rezerva je dů-

ležitá pro pohodlné vložení zárubní do 

stavebního otvoru. 

 – V místě kotvení musí být pevný materiál 

pro uchycení zárubně do stavebního otvoru.

Montáž skryté zárubně do SDK příčky 

 – Stavební otvor u SDK příček se vytvoří 

prostřednictvím konstrukce z hliníko-

vých profilů, na které se následně připev-

ňují sádrokartonové desky. 

 – Skryté zárubně lze zabudovat jak do jed-

noplášťové varianty, tak i do dvouplášťo-

vé sádrokartonové příčky. 

 – Stavební otvor se tmelí třemi vrstvami 

tmelu. Jako první a druhá vrstva se na-

náší pastovitý tmel se skelnými vlákny, 

každou vrstvu je nutné nechat schnout 24 

hodin. Po nich se aplikuje třetí vrstva – fi-

nální krycí tmel, který je už bez skelných 

vláken, je snadno brousitelný a schne 

rychleji, přibližně 60 minut. 

Bezobložkové řešení zárubní je zcela univer-

zální, najde své uplatnění v rodinných do-

mech, bytech, ale i v komerčních prostorách.

Více na www.skrytazaruben.cz

Hrubý zděný otvor zaměření otvoru pro kotvení

Osazení a tmelení zárubně ve stavebním otvoru sDk příčky

skryté zárubně aktIVe
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NEXT

Kamerové systémy
Vývoj jde stále kupředu a zajistit svou stavbu či rodinný dům kamerovým systémem se 
stává samozřejmostí. S rozvojem internetu a počítačových technologií začaly být klasické 
analogové kamery vytlačovány novým typem kamer – IP kamerami, tedy kamerami, které 
obraz přenášejí po počítačové síti. Zatímco kvalita kamerových systémů se za poslední roky 
výrazně zvýšila, jejich cena stále klesá. I to je důvodem, proč analogové kamery jsou z trhu 
postupně vytlačovány.

Výjimkou je nová technologie kamer vy-

vinutá pro možnost nahrazování starých 

kamer připojených po koaxiálním kabelu. 

Tímto způsobem můžete využít staré koa-

xiální vedení, a přitom instalovat kamery, 

jejichž kvalita a rozlišení odpovídá IP ka-

merám s rozlišením až 2 MPx (pro srovnání 

rozlišení klasické analogové kamery je na 

úrovni 0,3MPx).

Obrovskou výhodou IP kamer je přenos 

obrazu víceméně kamkoli. Obraz můžete 

sledovat přes internet na počítači, note-

booku, nebo ho můžete mít ve svém mo-

bilním telefonu. Přehled o dění na svém 

pozemku nebo v domě tak máte prakticky 

stále k dispozici.

S rozvojem kamerových bezpečnostních 

systémů se stále více diskutuje i o ochraně 

soukromí a osobních údajů. Pro sledování 

sousedů kamery používat nesmíte, proti ne-

vhodně umístěným kamerám se může kdoko-

li celkem účinně bránit. Ale kvalitně nainsta-

lovaný a nastavený kamerový systém zajistí, 

že je snímáno pouze to, co má být sledováno. 

Naprostá většina kamerových systémů po-

řizuje automaticky záznam. Tyto kamery pod-

léhají registraci u Úřadu pro ochranu osobních 

údajů, přičemž za tuto registraci odpovídá 

ten, kdo kamery provozuje – většinou tedy 

majitel nemovitosti či pozemku. Dodavatelé 

kamerových systémů tuto registraci svým kli-

entům nabízejí standardně. I to je důvodem, 

proč se vyplatí obrátit se na odbornou firmu 

zaměřenou na zabezpečování objektů. 

B e z p e č n o s t n í 

vchodové dveře

B e z p e č n o s t n í

fólie na okna

B e z p e č n o s t n í

kamerové systémy

Komplexní zabezpečení objektů

Připravíme Vám nabídku na míru, kontaktujte nás.
tel.: 777 335 878   •   www.next.cz

Bez názvu-1   1 11.05.17   9:20
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PERMACRETE®

Pro konstrukce, kde voda nemá žádnou šanci

Pro lepší stavění

Pro více informací kontaktujte:
Jakub Šimáček
tel: 222 325 815, mob.: 728 173 893
e-mail: jakub.simacek@tbg-beton.cz

TBG METROSTAV s.r.o.
Rohanské nábřeží 68, 186 00 Praha 8 - Karlín
www.tbgmetrostav.cz

PERMACRETE je moderní beton navržený pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí, známých pod pojmem „bílá vana“. Splňuje nejenom přísné 

požadavky na průsak hmotou, ale svým složením také výrazně omezuje množství a šířku trhlin v konstrukci. 

Podle rakouské normy ÖNORM B 4710-1:2007 se tento beton řadí do skupiny RRS – beton se silně redukovaným smrštěním a splňuje tak nejpřísnější 

třídu vývoje hydratačního tepla W40. Díky své velmi dobré zpracovatelnosti zároveň usnadňuje perfektní provedení dilatačních a pracovních spár 

s těsnicími profi ly. Tyto skutečnosti jsou základním předpokladem vodonepropustnosti konstrukce. Použití betonu PERMACRETE je možné i v chemicky 

agresivním prostředí XA1, XA2 a XA3, včetně často používané kombinace XA2 a XF2. To vše bez použití krystalizačních přísad.


