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[anastomosis] – propojené město je jiný pohled
na fungování současného města a řešení jeho
problémů. Město je chápáno jako organismus se
„zamrzlou evolucí“. Jeho další vývoj nelze zajistit
komplexní přestavbou, ale adaptací. K nastartování
tohoto ozdravného procesu je potřeba aktivovat
drobná, avšak významná propojení [anastomosis].
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Nenápadné spojení různého

[a

anastomóza: vzájemné propojení
dvou cév či nervů v těle

anastomosis:
jemná spojka mezi nervy

anastomósa :(z řec.), vústění, sloučení dvou cév,
že krev volně prouditi může z jedné do druhé
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[
nenápadné

Cyril Říha
Anastomosis je název pro dlouhodobý, systematicky vedený
školní badatelský projekt, který postupně uzrával v ateliéru
Petra Hájka a Jaroslava Hulína na FA ČVUT. Jejich 65
ateliérových projektů lze jistě pochopit jako 65 samostatných
odpovědí na 65 odlišných otázek. V jiném pohledu však tvoří
jednu velkou experimentální sérii vedenou jediným záměrem:
víc než šest desítek pokusů, jak realizovat téma
anastomosis ve městě.
Všem projektům je společná primární funkce. Lanovka,
tunel, most, schodiště – ve všech čtyřech zadáních se
opakuje motiv spojovacího objektu. Důraz leží na propojování,
svazování, dávání dohromady. Heslovitě řečeno, nejde
o spojení funkcí jako v případě hybridní architektury, které se
Petr Hájek s HŠH věnoval dříve, ale o funkci spojení.
Podobný výsledek dostaneme, podíváme-li se, kde
studované parcely leží. Vždy mezi dvěma městskými čtvrtěmi,
zřetelně oddělenými krajinnými prvky – řekou či vrchem, na
hranici mezi dolním a horním městem, mezi městskými částmi
oddělenými kopcem, mezi dvěma říčními břehy (čtvrtý případ
je pak kombinací prvního a třetího). Z toho plynul původní
pracovní ateliérový název studovaného tématu: Hraniční
domy. Smysl těchto staveb přitom není být hranicí, hranou
(edge), která vymezuje, vytyčuje území, a tím ho uzavírá vůči
ostatním jako jasně a zřetelně odlišenou jednotku, nýbrž být
rozhraním (interface), tj. stát mezi dvěma sice rozdílnými

částmi, ale zároveň být otevřeno k oběma a tak je propojovat.
Rozhraní na rozdíl od hranice neodděluje; podržuje různost,
ale zároveň vytváří spojení.
Architektura spojení či rozhraní je speciická
disciplína, odlišující se od architektury jiných staveb. Ukazuje
se to už na vztahu k místu, kde má vzniknout. Nelze zde
tradičně vycházet z analýzy dané situace (ať už jakýmkoli
způsobem provedené), charakterizovat potenciály dané
oblasti a stavbu jim pak takříkajíc ušít na míru, či naopak
deinovat slabé body území a ty se pak snažit předělat
(v tomto smyslu obojí vyjde nastejno). A to prostě proto,
že spojení či rozhraní tyto potenciály (anebo i slabá místa)
v oblasti teprve zpětně vytváří. Nejnázornějším příkladem
je most. Kapacitu mostu vedoucího přes řeku nejde stanovit
pouze tím, že sečteme množství lidí, kteří se pohybují na
obou březích v místě, kde má stát jeho pata; je to právě most
spojující oba břehy, který bude rozhodovat o tom, kolik lidí
se na nich bude pohybovat. Ustavení spojení, vztahu mezi
částmi, je přidaná hodnota, kterou ze samotných částí vyčíst
nelze. Jedna plus jedna zde nikdy není dvě. Je to víc, pokud
se spojení zdaří, ale může být i méně, pokud ono rozhraní
nefunguje. Architektura hraničních domů tak musí být
mnohem více schopna předvídat, hledat, odhadovat budoucí
vývoj, než se jen zabývat přítomnou daností situace.
Logicky je jí tak vlastní experimentální, či až trochu
vizionářský charakter.
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prolog 1]
spojení různého

Vyobrazení: Creative Commons Anastomosing river system, Bijltjespad, Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anastomosing_river_system.png?uselang=cs
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Téma je však třeba ještě upřesnit. Naznačuje to ostatně
samo slovo anastomosis, které by šlo přeložit jako nenápadné
spojení různého. V medicíně, biologii, ale i třeba v geologii
tento termín odkazuje k dodatečnému, novému propojení
částí, které se dříve vydělily jako samostatné (např. opětné
propojení dvou evolučně oddělených rodových linií nebo
spojení dvou samostatných říčních systémů). Anastomosis
je spojení, nikoli ovšem nějaké fundamentální, zakládající,
to, které je nutně stále na očích. Přesto má svou
nezastupitelnou roli.
Architektura anastomosis nepřidává do městské
tkáně nové stavby, ale nová pulzující propojení. Jejím smyslem
není zvětšovat město, ale zvětšovat jeho propojenost,
prokrvovat ho novými spojeními. Nemusí to být frekventované
komunikace, naopak, větší síla je v nenápadných slabých
vazbách, které aktivují a nechávají kolovat energie uzavřené
a skryté jen v některých částech města.
Město je složitý systém a míru jeho komplexity určují
právě vztahy. Pro každý komplexní systém platí, že celek
je vždy víc než součet jeho částí. Proč? Právě kvůli přidané
hodnotě vazeb uvnitř něj, které jsou něčím jiným než části
samy. Město tak bude víc než součtem svých městských částí,
a to tehdy a v té míře, pokud a nakolik v něm budou přítomna
fungující spojení, rozhraní či anastomózy.

[
treit

Petr Hájek
Kniha, kterou držíte v ruce, má ambici nasměrovat diskusi
o architektuře a urbanismu jinam, než je v současnosti
vedena. Také proto hledáme inspiraci v jiných oborech,
stojících mimo ten náš, abychom se poučili a dovedli lépe
popsat složité procesy vývoje měst. Naše snaha tak nevede
přímo, ale pohybuje se po křivce. Snažíme se cíl zasáhnout,
ale jelikož se stále pohybuje, míříme tak trochu vedle.
Spíše než exaktním výpočtem jsme vedeni odhadem vrhače
bumerangu, který vrhá zbraň ne na místo, kde kořist je, ale
na místo, kde bude. Navíc s komplikací toho, že se bumerang
nepřibližuje přímo jako střela, ale oklikou. Lovec bere v potaz
rychlost pohybu, hmotnost bumerangu, rychlost větru
a vlastní zkušenost a intuici. Nevíme zda ani kdy zasáhneme
a budeme úspěšní, ale to nám nebrání vydávat se stále
„na lov”. Město se totiž stále více rozvíjí a mění, a to jinak,
než my architekti chceme a plánujeme. Naše představy
o tom, že města rostou v logice potřeb jejich obyvatel, našich
potřeb, jsou totiž romantické a zcela mylné. Současná města
se tvarují podle infrastruktury, na kterou jsou domy napojeny.
Infrastruktura a její vedení jsou skutečnými uživateli našich
měst. Mají totiž svá paralelní města z ochranných pásem
a kolektorů. Žijeme tak logicky stále víc v jejich městě
a ne v tom našem. To způsobuje i druhý nezvratný proces:
živelné rozrůstání měst do okolní krajiny. Kolem dopravních
tahů prosperují domy jako kvasinky; jsou napojené na
infrastrukturu a inanční produkty bankovních hypoték.
Krajina mizí v nekonečných polích předměstského urbanismu.
Tento fakt je nezvratný a nelze mu do budoucna zabránit

(jak vidíme z měst vyspělého světa, které jsou desítky let
napřed). O čem tedy tato kniha je? Je o změně, ale ne toho,
co změnit nemůžeme, ale toho, co už máme a jen efektivně
nevyužíváme. Spoléháme na to, že když aktivujeme a oživíme
nefunkční prostory uvnitř měst, pomůžeme tím zásadním
způsobem celku. A možná i nepřímo odebereme energii
a zpomalíme tu nezvratnou sebedestruktivní složku. Je také
o procesu hledání, výuce ve školách a virtuálním prostoru.
Kniha shrnuje mnohaletou snahu o nalezení metody, jak
lokálně opravit nefunkční části současných evropských
měst pomocí relativně jednoduchých nástrojů architektury.
Nutno zdůraznit, že tyto nástroje jsou reálné jak inančně,
tak časově. Nejedná se tedy o utopii, ale o něco, čím
dokážeme změnit místa teď hned! Tuto metodu jsme nejdříve
teoreticky popsali v mnoha diskuzích „nesdružení“, které
jsme trochu vzletně nazvali LEA (Laboratoř Experimentální
Architektury). Díky kritickým myšlenkám a radám především
Moniky Mitášové, Cyrila Říhy, Adama Gebriana, Leoše
Války či Jakuba Mejdřického mohly vzniknout tyto úvahy
a také zadání pro aplikovaný výzkum ateliéru navrhování
na Fakultě architektury ČVUT v Praze, který vedu společně
s Jaroslavem Hulínem. Vše nakonec vyústilo do výstavy
nazvané [anastomosis] v Centru současného umění DOX,
jejímž důsledkem je právě tato kniha. Anastomosis je, jak
bude i několikrát zopakováno v následujících textech, termín
převzatý z biologie. Znamená propojení jednotlivých orgánů
tak, aby mohly fungovat jako jedno „tělo“. Ale teď nebudu víc
prozrazovat a zvu vás „na lov“.
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prolog 2]
boomerangem

[
praxe

výzkum

Výzkum [anastomosis] představuje důležitou etapu
mého pedagogického působení na Fakultě architektury
ČVUT v Praze. Stejnojmenná výstava v Centru současného
umění DOX byla první příležitostí pokusit se o bilanci aktivit,
které by se daly zobrazit jako rovnostranný trojúhelník,
v jehož vrcholech by stála slova: praxe, výzkum, škola.
Řada rozhovorů vedených s novinářem, spisovatelem
a publicistou Petrem Volfem dala vzniknout sérii úvah,
jež předkládám v následujících krátkých textech a které
pokládám za podstatné pro pochopení nejen projektu
a výzkumu [anastomosis], ale i jeho zasazení do širšího
kontextu dalších aktivit.
O učení
Učení mě vždy lákalo a měl jsem k němu blízko z domova,
protože oba moji rodiče byli učitelé. Vážnější úvahy
odstartovala v roce 2003 účast na workshopu na škole
architektury v Liberci, kam jsme byli společně s Janem
Šépkou pozváni teoretičkou architektury Monikou Mitášovou.
Práce na projektech se studenty byla inspirující a přinesla
nové myšlenky. Při této příležitosti jsem si poprvé vážně
uvědomil, že by mě učení zajímalo. Pak po naší přednášce
Tři projekty HŠH, kterou v roce 2004 organizoval profesor
Vladimír Šlapeta, přišla nabídka vést ateliér na pražské
fakultě architektury. První ateliér jsme společně vedli s Janem
Šépkou, ale po rozchodu v našem studiu HŠH architekti jsme
se dohodli, že nebudeme společně pokračovat ani ve škole,

a rozdělili školní ateliér na dva. Po čtyřech letech jsme tak
uzavřeli téma zahušťování města a kombinace více funkcí
v architektuře, které se zdálo být vyčerpané. Plánovali jsme
cyklus uzavřít vydáním souborné publikace v odborném
nakladatelství ERA, ale nakonec k tomu nedošlo. V té době
jsem pracoval na projektu spektrograické analýzy, kterou
jsem chtěl zařadit do své habilitační práce. Šlo o rozbory
a statistiku obrazových bodů ze satelitního snímku. Nevěděl
jsem, jak na to, a tak jsem oslovil teď už bývalého žáka Davida
Hloucha, aby mi s tím pomohl. Neměl čas, ale doporučil
mi svého kamaráda, který v tu dobu pracoval u Ove Arupa
v Londýně – Jaroslava Hulína. Díky němu se podařilo spočítat
nejenom body, ale do statistiky zahrnout i stín a získat tím
úžasnou přesnost. Později jsem mu nabídl, aby se mnou
vedl školní ateliér na Fakultě architektury ČVUT. Jsem rád,
že nabídku přijal. Nakonec se ukázalo, že skoro na všechno
máme odlišný názor – tedy kromě společných cílů! Pokud však
konfrontace názorů probíhá s respektem, je to vždy výhoda.
Doplňuje moje slabá místa a já zase ta jeho.
O školním ateliéru
V ateliéru se snažíme navrhovat co nejlepší architekturu
a podřizujeme tomu všechno. Když někdo přijde s výbornou
myšlenkou, dáme ji tomu, kdo ji nejvíc potřebuje. Je to sice
tvrdé, ale chceme tím ukázat, že talent, který studenti mají,
jim nepatří, a že jde v prvé řadě o architekturu, a ne o jejich
osobní ego. Četl jsem o pokusu, který měl zjistit, jestli je
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trojúhelník]
škola
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tým lidí výkonnější než geniální jedinec, a také jestli je lepší
mít k dispozici co největší databázi, nebo jenom omezené
informace. Dospělo se k tomu, že výsledky skupiny jsou lepší
než výsledky jednotlivce, a právě s tím se snažíme v ateliéru
pracovat. Je tedy důležité, aby si studenti pomáhali a táhli za
jeden provaz. Když kupříkladu někdo umí skvělé vizualizace,
tak chceme, aby pomohl i ostatním. Přestože je pro nás
podstatný výkon celého ateliéru, hodnotíme samozřejmě
i jednotlivé projekty. Máme dvě fáze, kterými jejich posuzování
prochází. Nejprve se sejdeme se studenty samostatně
a hodnotíme jejich práce v rámci interního hodnocení, jež
zahrnuje například i jejich přístup ke studiu. Obvykle v jiný den
následuje veřejné hodnocení před pozvanou komisí, během
něhož se už hovoří jenom o samotné práci a její kvalitě.
O metodě výuky
Metoda školní výuky se neliší od metody navrhování
v mém pracovním ateliéru. Vycházím z toho, že nemůžu
naučit víc, než sám umím. Navrhujeme tedy konceptuální
architekturu. Koncept je v podstatě příběh, kterému je
podřízena architektura domu. Na to, jak vytvořit příběh, je
řada přístupů: od architektury na základě inspirací, kterou
jsme používali v HŠH a já ji používám stále, až po aplikaci
různých matematických modelů generativní architektury. To
podstatné je, aby tento koncept nebyl formální, ale odpovídal
smyslu úkolu. Podstatné je, že všichni v ateliéru pracují na
stejném zadání. To umožňuje nám i studentům soustředit se
na daný problém a společně na něm pracovat. Zabraňujeme
tím tříštění energie. Rovněž se vytváří soutěživá atmosféra,
protože každý chce mít na otázku nejlepší odpověď.
Pokoušíme se také o výzkum v architektuře a skrze ateliérová
zadání prověřujeme teorie, na kterých dlouhodobě pracujeme.
S tím, že se řídíme slovy Louise Kahna: „Vyučovat znamená
vyvolávat podstatu věcí.“
O prezentaci
Prezentace je přenosem myšlenek na diváka. Proto je
důležitá. Myslím si, že se na ni většinou příliš nedbá a odbývá
se jen vystavením plánů bez dalšího přesahu. Pro nás je
součástí výuky a součástí odevzdání semestrálního úkolu.
Testujeme různé možnosti. Původně studenti odevzdávali
tištěné plachty s perspektivami. Po přestěhování do nové
budovy jsme ale měli v dvoupatrovém ateliéru nedostatek
stěn. Kdybychom vystavili všech třicet projektů, vzniklo
by bludiště úzkých chodeb s výkresy. Vzali jsme to jako
výzvu a koncept prezentace změnili. Prezentovat práci
a zdokumentovat ji do plánů jsou pro nás dvě odlišné

disciplíny. Plány prezentujeme ve společném portfoliu, kde
jsou všechny výkresy, technické detaily a texty. Můžete si
knihou listovat tak dlouho, jak je to nutné k nastudování
projektu. Hlavní téma ateliéru prezentujeme naopak jako
jeden celek. Na velkoplošné projekci jsou představeny
koncepty prací. Na stěnách nebo na stole jsou umístěny
modely doplněné malými obrazovkami s podrobnými
informacemi. Chceme, aby diváka, který vstoupí do našeho
ateliéru, představované práce pohltily a zaujaly. Když ho
lapíme, pak mu ukážeme modely a velkoplošnou projekci. Tam
už potřebuje více času. A pokud někdo zůstane a listuje si
v portfoliu, je to pro nás poklona, protože nám věnuje svůj čas,
aby se seznámil s našimi myšlenkami.
O modelech a vizualizacích
Model návrhu vyžaduje velké nasazení a energii, které pak
studenta automaticky přitáhnou k práci. Když musíte udělat
něco, co nezvládnete za dvě hodiny, ale musíte tomu věnovat
čtrnáct dní, tak k tomu potom získáte určitý vztah – jako ke
všemu, co není zadarmo. Druhá věc je, že když model děláte,
třeba vás napadne, jak návrh vylepšit. Navíc když vytváříte
model, tak zároveň dům, který vymýšlíte, v podstatě stavíte:
sice v malém měřítku, ale přesto se jedná o stavění a můžete
prostory zhmotnit. Kdežto při řešení perspektiv se dá ledasco
našvindlovat. Dá se přidat světlo, atmosféra, ale i průhled,
který neexistuje, protože si konstrukce prostě posunete.
U modelu se průhled našvindlovat nedá: buď tam je, nebo
není. Řekl bych, že výkres snese mnohem větší manipulaci
nežli model. Na modelu se ověří základní principy architektury.
Vizualizace navozuje určitou náladu a chceme, aby co nejvíce
odpovídala skutečnosti i ve zdánlivě nepodstatných věcech,
jako je vzhled lidí, kteří se v nich objeví. Vadí mi třeba, když
někdo navrhuje sociální byty a před ně dá ve vizualizaci na
ulici drahý sportovní vůz. Není to věrohodné. To jsou detaily,
které mohou vyznění práce ve výsledku shodit. Pokud má
mít to, co děláme, celkovou kvalitu, záleží na drobnostech.
Chceme, aby perspektivou bylo vyjádřeno to, co neumí model:
atmosféra domu. Modelem se zase ověří jeho proporce, vnitřní
struktura, asi jako když se otevře u auta kapota a vy vidíte
nádherný motor, kde všechno souvisí se vším. Anatomie domu
je úžasná, stejně jako u nějakého zvířete, když sledujeme
jeho vnitřní orgány. Už letmým pohledem většinou poznáte,
že je všechno tak, jak má být, protože je to harmonické.
Model obsahuje všechny základní prostorové principy domu
a vizualizace je podstatná v tom, že zprostředkuje iluzi chvíle,
kterou můžete v tom budoucím domě zažít. Použiju banální,
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ale častý příklad. Když před domem běží pes, musí být důvod,
aby se na scéně objevil. Pokud někdo přemýšlí o těchto
detailech, tak je pravděpodobné, že stejně poctivě přemýšlí
také o celém domě a nebude navrhovat zbytečnosti.
O semestrálních úkolech
Často studentům říkám, že architekti se dostali do situace,
kdy o jejich práci lidé nemají zájem, protože jim nenabízejí
nic smysluplného. Dostali se do pozice někoho, kdo o věcech
jenom tlachá a nutí klienta, aby utrácel peníze za architektovy
představy o tvarování domu a použitých materiálech –
namísto toho, aby mu pomohli najít odpověď na podstatné
otázky, které může domem vyřešit. Nekladou si otázky, ale
nabízejí rovnou odpovědi. Ten, kdo chce stavět, si přece
najímá architekta, aby mu pomohl s tím, jak nejlépe využít
situace a prostředků. V ateliéru vymýšlíme taková zadání,
která iniciují schopnosti studentů přemýšlet a deinovat
problémy daného úkolu. Najednou zjistí, že se dá architektura
dělat i jinak, než jen vytvářením zajímavého designu.
O závažnosti ateliérové výuky
Zdá se mi, že škola má mnoho různých předmětů a přetěžuje
studenty; ti pak na ateliér mají málo času. Nemůžete ale
obsáhnout všechno. Architekt je jako režisér nebo dirigent,
který má k ruce profesionály, s nimiž dává projekt dohromady.
Není možné, aby škola obsahovala všechny předměty, které
bude architekt potřebovat. Více užitku by přinesla vazba
ostatních předmětů na ateliérovu výuku.
O perspektivě absolventů
Velký problém vidím v nedostatku smysluplných
architektonických soutěží. Možná se mi to jen zdá, ale
byli jsme na tom lépe. A pokud jsme soutěž vyhráli, nikdo
nespekuloval o tom, zda s námi má uzavřít smlouvu. Honorář
se stanovil na základě honorářového řádu. Dnes se zakázky
získávají spíše na základě obchodní soutěže a honoráře jsou
tak nízké, že za ně sice zakázku zvládnete udělat, ale nic
víc. Nemáte žádný zisk, který by vás posunul dál. Peníze na
nové prostory, knihy, vzdělávání. Jak za těchto podmínek mají
vznikat nové architektonické kanceláře? Když si v novinách
přečtu, že zemědělci stávkují, protože už nemají levnější
naftu, přemýšlím, proč architekti nebojují za lepší a rovné
podmínky ve své profesi. Možná by pro začátek stačilo, kdyby
byli solidární a nepracovali pod cenou.
O talentu
Nevím, jestli se dá okamžitě poznat talent, ale hned lze
poznat, jestli je pro práci zapálený a dokáže jí něco obětovat.
Jedním z našich cílů je motivovat studenty tak, aby své práci
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v uvozovkách upsali duši, protože to ostatní většinou přijde
potom samo.
O výzkumu v architektuře
Výzkum je pro každou univerzitu zásadní. Neumím si
představit kvalitní školu, která si vystačí jen s učebním
plánem, založeným na přepisování skript. Výzkum je důležitý
pro vývoj oboru a také pro samotnou školu a její učební
plán. Skrze výzkum můžeme formulovat dlouhodobé cíle.
Nemyslím, že je dobře, když má škola architektury řadu
ateliérů, které si ve výsledku dělají, co chtějí. Zadání jsou
pak jen jednosemestrálním cvičením a nemají další cíl, který
by je přesahoval a rozvíjel obor. To svádí k tomu klást důraz
jen na zvládnutí typologických či technických podmínek.
Architektura pak řeší jen obal.
O Laboratoři Experimentální Architektury LEA
Pro nás má LEA klíčový význam při formulování témat, která
ateliér řeší. Dalo by se říci, že dlouhodobě zpracováváme
témata, která mají přesah do výzkumu v oblasti architektury
a urbanismu, jenž paralelně probíhá v Laboratoři
Experimentální Architektury (LEA). LEA vznikla z potřeby
získat teoretické zázemí pro náš školní i projekční ateliér.
Pokoušel jsem se několik let zřídit na fakultě architektury
výzkumné pracoviště. Měl jsem zpracovaný program
a strukturu. Nakonec se nám to nepodařilo. Z tohoto důvodu
jsme se museli chtě nechtě s výzkumem přesunout mimo
školu. Laboratoř Experimentální Architektury jsme založili
v roce 2010. Pomáhá nám sestavit učební plán a formulovat
problémy, kterými se ve škole dlouhodobě zabýváme. Vznikají
zde v jakémsi základním výzkumu teorie a myšlenky, které
jsou pak v aplikovaném výzkumu prověřovány studenstkými
projekty. Zpočátku jsem viděl problém v tom, že LEA stojí
mimo půdu školy. Později jsem však pochopil, že to není
ojedinělé a řada výzkumných skupin a institutů je a byla
zřizována mimo školu, i když vlastně paralelně. Nám to
přináší několik výhod. Jsme o krok dále s ohledem na velikost
a provozní náklady, pružnější s ohledem na personální
zajištění a výsledky laboratoře můžeme využívat bez etických
problémů jak ve škole, tak i v mém projekčním ateliéru. Přináší
to samozřejmě i nevýhody, protože nejsme administrativně
provázáni s ČVUT a nemůžeme se ucházet o řadu pro nás
zajímavých grantů. Časem budeme muset udělat další krok
a rozhodnout se, zda zůstat nezávislí, nebo spojit síly, ale
zatím nám jde hlavně o obsah a veškerý čas se můžeme
věnovat zkoumaným tématům.
�

O nových tématech
Máme několik základních okruhů. Neviditelná města, kde se
zabýváme vlivem infrastruktury na fyzickou podobu měst.
Zjednodušeně řečeno: zatímco síly, které formovaly historická
sídla, jako jsou topograie, přírodní podmínky a obranné
důvody, jsou srozumitelné, v současnosti je formují síly
skryté v podobě ochranných pásem, technických předpisů
a regulací. Pracovně jsme převedli část regulačního plánu
Prahy do objemu v jeho doslovném znění. Výsledkem je
změť, co se městu příliš nepodobá. Slibujeme si od toho,
že naše výstupy pomohou přehodnotit některé předpisy
ve výstavbě tak, abychom nestavěli města pro „trubky“,
které je mají obsluhovat, ale pro lidi, kteří v nich žijí. Dále
pracujeme na zdokonalování spektrograické analýzy
satelitních snímků. Pokud se nám to podaří, budeme mít
nástroj, se kterým dokážeme v reálném čase získat podrobné
informace o sledovaném území a simulovat jeho vývoj
v čase v různých variantách. Rovněž by se mohla zefektivnit
a zlevnit dostupnost statistických údajů o území, pracně
získávaných po dobu měsíců a let. Uzavíráme výzkum
Anastomosis – propojené město a konečně k němu vydáváme
publikaci. Zabýváme se takzvaným Kvantovým městem
v souvislosti s řekou Vltavou a jejím veřejným prostorem.
Připravujeme téma hraničních domů, které se bude zabývat
vymezením v oblasti urbanismu v měřítku městských čtvrtí
a příměstských částí.
O inancování
Finanční podporu nám zajišťuje v současnosti nadační fond
Art-Now. Ale máme i zajištění a peníze od soukromých irem,
které podporují i naše další aktivity. To nám bohužel na
náročné projekty typu [anastomosis] stejně nestačí a v tom
případě jako garant projektu musím rozdíl doplatit ze svých
soukromých zdrojů.
O virtuálním ateliéru
Pohybujeme se v pomyslném trojúhelníku mezi mou praxí,
školou a výzkumem, tedy mezi projekčním ateliérem, školním
ateliérem a laboratoří LEA. Práce školního ateliéru je úzce
provázaná s dalšími aktivitami, které ji ovlivňují a naopak.
Je to pro mě jedna profese, jeden úkol a jeden čas. Proto
jsme založili virtuální ateliér na blogu, díky němuž mohu mít
se studenty prakticky nepřetržitý kontakt. Když to řeknu
škrobeně, tak virtuální ateliér je nástroj pro vedení ateliéru
a výuky na dálku skrz internet. Zřídili jsme ateliérový blog,
který obsahuje odkazy na blogy všech studentů. Tak můžeme
ve skupině konzultovat se všemi studenty v ateliéru a oni
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mají zároveň přehled o ostatních projektech. Mohou si sami
vzájemně psát připomínky a projekty konzultovat. Naším
záměrem je vytvořit výzkumný projekt, který bude zkoumat,
zda je možné – a s jakým výsledkem – studovat v ateliéru,
který je veden na dálku bez osobního kontaktu žáka a učitele.
Výuka paralelně probíhá v našem ateliéru v Praze a dálkově
v partnerském ateliéru. Stejné zadání, stejné penzum práce,
stejné odevzdání. Pak porovnáme výsledky. Z předběžných
pokusů, které máme za sebou, si myslím, že žádný rozdíl
nebude, ale uvidíme. Ideálně bychom se chtěli zapojit do
projektu NASA o virtuálním vzdělávání, který zkoumá možnosti
výuky na dálku. Hledáme další týmy, které dělají v jiných
oborech totéž. V zásadě je totiž jedno, zda se někdo učí
navrhovat architekturu, nebo operovat. Jde o metodu. Možná
je to jako s knihovnami. Pořád jsou nejlepší ty s fyzickými
knihami, ale kdo ví? Soudím-li podle toho, jak studenti
nabídku využívají, vše ukazuje na slibnou budoucnost. Máme
velkou návštěvnost i od studentů, kteří u nás nestudují,
a dokonce nás sledují i architekti mimo školu. Jeden semestr
jsme partnersky spolupracovali s ateliérem Antonína Nováka
z Liberce. Pomohli jsme jim se zřízením blogu a jim se také
osvědčil. Zpětná vazba a efektivita blogu je velká. Jisté však
je, že osobní kontakt žáka a učitele má své přesahy a jako
takový je zatím nenahraditelný. V budoucnu bude možné vést
výuku ve virtuálním ateliéru plnohodnotně v souvislosti s tím,
jak se budou zdokonalovat nástroje virtuální komunikace.
V každém případě to bude jiné. Vezměte si elektronické knihy.
Před několika lety skoro neměly šanci konkurovat papírovým,
protože listovat v počítači bylo nepohodlné. Teď jsem
překvapený, jak jsou příjemné současné čtečky, ale pro mě
budou nejzajímavější knihy s takzvaným digitálním papírem,
které už dnes existují. Můžete v nich listovat jako v klasické
knize. Za několik generací si zvykneme získávat informace
z digitálních knih a nikomu to nebude dělat potíže. Stejné to
bylo i s internetem a bude i s virtuálním vzděláváním. Virtuální
a fyzický prostor existují vedle sebe a mohou se doplňovat.
To, že využíváme internet, neznamená, že nepoužíváme jiné
zdroje informací a komunikace. Je to jen další vrstva. Na
druhou stranu se mi zdá, že máme potíže efektivně využívat
školní budovy. A to je škoda. V deset večer vás ochranka ze
školy vykáže a pracovat přes víkend je také obtížné. Chápu, že
je to jiný, ekonomický problém, ale pro mě je neúčelné nemít
ve chvíli, kdy existují krásné ateliéry, možnost je plně využívat.
Přes snahu vedení školy, studentů a učitelů se to nepodařilo
zlepšit. Virtuální ateliér naproti tomu funguje nonstop. Každý

student a studentka mají svůj vlastní blog, na kterém svou
práci vystavují a kde probíhá konzultace. Na základní stránce
je nástěnka s hlavními organizačními zprávami. Takové
internetové noviny ateliéru. Na té samé stránce jsou jména
a kontaktní linky na blogy všech studentů z ateliéru. Je zde
vidět, jak pracují a kdy proběhla aktualizace. Když chci nějaký
projekt konzultovat, otevřu si jeho stránky a napíšu komentář.
Výhoda je, že to mohu dělat kdykoliv a odkudkoliv. Studenti
mají okamžitou zpětnou vazbu a nemusí čekat několik dní
na konzultaci. Má to ještě další výhody. Nutí to studenty
pracovat, protože je okamžitě vidět, když nic nedělají. Blog
neexistuje sám o sobě. Je doplněný virtuálním úložištěm na
SugarSyncu, kde se dají sdílet a ukládat důležitá data velkých
objemů. Uvidíme, co přinese první skutečný test, kdy s žáky
z VŠVU proběhne virtuální výuka. Určitě nás také budou
zajímat on-line virtuální konzultace mezi ateliéry s využitím
aplikace Skype a možnosti virtuální prezentace ateliéru.
Virtuální ateliér je jen nástroj. Dobrý sluha, ale špatný pán.
Takže se budeme snažit zabývat se hlavně architekturou
a samotnými projekty a budeme virtuální ateliér ostražitě
sledovat, jestli nás náhodou neodvádí od práce.
O budoucnosti
Témata plánujeme v předstihu. Je tu úzká vazba s výzkumem
LEA. Jedním z nich je řeka Vltava. Jako pracovní název jsme
zvolili Quantum City, tedy Kvantové město. Je inspirovaný
názvem knihy, kterou napsal Ayssar Arida. Téma řeky
Vltavy má pro nás několik přesahů. Jednak nám jde o řeku
jako o veřejný prostor, kterým by i měla zůstat: zní to jako
samozřejmost, ale úplně samozřejmé to není. A pak nás
zajímá město s jeho paralelními procesy vývoje a existence,
tedy Kvantovým městem. Řeka se zdá ideálním místem, kde
se tyto parametry dají zjednodušeně pozorovat, zkoumat
a prověřovat. Rozhodli jsme se, že se budeme zabývat Vltavou
v rozsahu hranic města Prahy. Ve výjimečných případech je
možné zvolit i jinou její část, pokud to souvisí se zadáním
a přináší zajímavý úhel pohledu. Prvním tématem byla řeka
a plovoucí objekty. Každý student měl navrhnout na ponton
velikosti zhruba 10 x 50 metrů svůj plovoucí objekt, včetně
funkce. Zkoumali jsme různé druhy funkcí a počty plovoucích
objektů z hlediska kvality veřejného prostoru. Ukázalo se,
že trvale zastavovat řeku jakýmikoliv aktivitami a provozy je
špatné. Jako nejlepší se ukázala řešení, která řeku používala
sezónně tak, aby zůstala prázdným místem. Obdobně jako je
tomu u náměstí. Druhé zadání jsme nazvali „Ostrovy“.
Úkolem bylo využít stávající ostrov nebo navrhnout nový,
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opět i s funkcí a využitím. Možné bylo i nenavrhnout
ostrov žádný, proto ty uvozovky, a zabývat se ostrovem
jako abstraktním vztahem ve vybraném místě. Cílem byla
opět řeka jako veřejný prostor, tentokrát z pohledu využití
ostrovů. Posledním aktuálním tématem jsou Hraniční domy
a architektura navrhovaná na základě diagramů. Nedávnou
výzvou je účast na mezinárodním projektu rakouského
teoretika Jana Tabora s tajemným názvem urbo kune.

[
měření

Urbanistická revoluce
Abychom jednoznačně deinovali principy našeho nového
pohledu, sestavil jsem manifest propojeného města,
manifest [anastomosis]. Manifest [anastomosis] v sedmi
proklamacích deinuje základní myšlenky „urbanistické
revoluce“. Následující text je stručným shrnutím toho, co
nás k tomuto „revolučnímu činu“ vyprovokovalo. Současný
urbanismus a pravidla urbanistického návrhu pohlížejí na
město jako na prostor, který lze popsat a předvídat výhradně
na základě měřitelných disciplín. Ve výsledku pak architekt
urbanista vytváří urbanistický návrh na základě vlastních
nebo předepsaných regulací. Těmito regulacemi jsou myšleny
regulativy ve smyslu objemu budovy, napojení na sítě,
ochranných pásem atd. Nikde není zmínka o neměřitelném.
Problém tkví v tom, že potřeby instalací se totiž dají změřit
jednoduše, ale potřeby obyvatel těžce. Neměřitelná složka
není svěřena odborníkovi urbanistovi, ale je vtělena do
průběhu projednávání plánu, kdy si každá z dotčených
stran hájí své zájmy. Ve výsledku vše dopadá tak, jako když
pejsek s kočičkou uvařili dort. Dalšími zúčastněnými, kteří

u-revoluce]
neměřitelného
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negativně vstupují do hry, jsou i samospráva a partikulární
zájmy stavebních podnikatelů. Sami architekti a urbanisté
nabízejí recept v dalším zahušťování města, a to dokonce
i na sídlištích, kde je to v přímém rozporu s jejich základní
hodnotou (domů v krajině). Podporují nesmyslně a za každou
cenu stavbu nových objektů, které nikdo nepotřebuje
a nikdo nemá prostředky na jejich provoz (přestože město již
v podstatě všechny objekty dávno má: školy, kostely, parky,
nemocnice, výstavní síně). Takto užívané město za nějaký
čas zpřetrhá předivo vnitřních neměřitelných vazeb. Po čase
přerušení „životní energie“ začnou chřadnout navazující
místa; přestávají fungovat jako součást města. Abychom
se za těchto podmínek mohli posunout dál, museli jsme se
odstřihnout. Symbolicky odstřihnout a nabrat čerstvý vítr do
plachet. Vyhlásili jsme manifest [anastomosis]. Získali jsme
tím svobodu podívat se na celý problém s nadhledem bez
toho, aby nás hned na začátku sešněroval.

[
deinice

anastomosis]
deinice

deinice termínu [anastomosis] v oboru
architektura a urbanismus
Termín [anastomosis] je přebrán z biologie a medicíny.
Zjednodušeně řečeno představuje spojení mezi jednotlivými
orgány tak, že ve výsledku mohou fungovat jako jeden
komplexní organismus. Město považujeme za svého druhu
živý organismus a jeho problémy i jejich projevy se živým
organizmům podobají. To nás inspirovalo ke stejnému
pojmenování spojnic, které propojují jednotlivé části
města, a ustavili jsme nový termín [anastomosis] a město
[anastomosis].
[anastomosis] je fyzické nebo virtuální propojení
částí města. Částmi města jsou myšleny všechny základní
stavební prvky, ze kterých se město skládá (komunikace,
místo, objekt, dům, blok, čtvrť).
Obnovu propojení je možné provést fyzicky
i virtuálně. Pro potřeby našeho výzkumu jsme vybrali čtyři
lokality ve dvou městech (Karlovy Vary – Koryto lanové dráhy,
Praha – tunel pod Vítkovem, Praha – spojení Holešovice-Štvanice-Karlín, Praha – Letná, bývalý pomník Stalina)
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deinice biologie
anastomóza – vzájemné propojení dvou cév či nervů v těle
anastomosis – jemná spojka mezi nervy
anastomósa – (z řec.), vústění, sloučení dvou cév, že krev
volně prouditi může z jedné do druhé

[
manifest

Současné středoevropské město je zamrzlé.
Zamrzlo ve své evoluci. Jeho struktura je z hlediska urbanismu
a infrastruktury pevně deinovaná. O to bolestněji přijímá nové
výzvy a potřeby. Těžko řeší problémy svého rozvoje. Historická
jádra se stávají pouze luxusními adresami a turistickými
skanzeny. Periferie požírá příměstskou krajinu a přeměňuje
ji v nekonečné obytné pláně s nákupními centry.
Zdálo se, že jedním z možných řešení je hledat rozvojové
rezervy v jeho útrobách. Přesunout opět těžiště do center
měst. Využívat nezastavěná ochranná pásma dopravních
staveb, využívat střechy, kombinovat různé funkce, násobně
zastavovat již jednou využitá území.
Zdálo se, že jedním z možných řešení je přebudovat a probudit
k životu upadající městské čtvrtě. Postavit nové domy nebo
přestavět staré. Přivést do nich nové obyvatele.
Zdálo se, že stačí připravit ulity
pro život a on se v nich usadí.
Ve skutečnosti legislativní podmínky, stavební předpisy,
památková ochrana, vlastnická práva, stereotypy zabránily
intenzivnějšímu využívání města. Nepodařilo se, kromě
ojedinělých realizací, ve větším měřítku využít možností
hybridní architektury. Tyto zajímavé pokusy skončily spíše
v podobě tezí nebo vizí. Nově vzniklé čtvrti a obytné bloky se
často místo integrace cizorodě vklínily do organismu města,
který je plnohodnotně nepřijal.

manifest]
anastomosis

Přestože skutečnost není tak černobílá, nehodláme to vzdát
a hledáme nové možnosti. Na základě našeho dvouletého
výzkumu v oblasti urbanismu vznikl projekt [anastomosis].
Tento termín, který jsme si vypůjčili z biologie, přesně
vystihuje téma naší práce. [anamostosis] jsou propojení dvou
cév či nervů v těle. Toto drobné spojení má velký význam pro
fungování a kooperaci větších celků. Pokud zanikne, tkáně
a orgány odumřou.
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Nechceme město přestavovat, doplňovat nebo regulovat.
Chceme nastartovat regenerační proces. Chceme v jeho
tkáni vytvářet spojení, která budou aktivovat a prokrvovat
jeho části. Chceme skrze architekturu [anastomosis] oživit
potřebné části města bez pomoci nákladných přestaveb
a změn. Cílem je vytvořit životaschopné město, které jsme
pojmenovali město [anamostosis].

[
základní

Metoda práce v ateliéru
Práce na projektu [anastomosis] má dvojí cíl. Tím prvním je
výuka v ateliéru navrhování (systém přemýšlení a probuzení
tvůrčích schopností při řešení úkolu), druhým pak aplikovaný
výzkum (v tomto případě teorie propojeného města –
[anastomosis].
Výuka navrhování prostřednictvím
zadání „trenažéru“
Naše zadání jsou jiná v tom, že jsou jakýmsi trenažérem.
Naše nástroje a proces lze připodobnit k tréninkové stěně
pro výcvik hasičů. Stěna nevypadá jako hořící dům, ale je to
zpravidla dřevěná fasáda s otvory. Otvory a jejich konstelace
představují různé varianty problémů, které je možné
procvičovat. Naším zadáním není tedy primárně typologický,
ale obecný intelektuální problém. Parcely pro naše zadání jsou
často v extrémních polohách (ostrov, kamenolom, řeka, koryto
lanové dráhy, most, tunel). Musíte začít přemýšlet o mnoha
komplikacích, které vás v běžné situaci nečekají. Musíte si
položit například otázku: Jak lze jinak využít betonové koryto
lanové dráhy v Karlových Varech? Výsledkem je například
festivalový multiplex. Zastávky lanové dráhy jsou sály, lanovka
výtah. Nebo jak propojit Karlín a Holešovice přes řeku Vltavu?
Jde to jinak než mostem za sto miliónů? Co třeba přívoz nebo
vyřazená lanovka? Nebo co s tunelem pod Vítkovem? Jakou
funkci doplnit, aby byl i v nočních hodinách bezpečný?

Takováto zadání podporují tvůrčí, kreativní myšlení.
Architektura, na rozdíl třeba od matematiky, neřeší vzorce
s jedním správným řešením. Správné řešení jednoho
konkrétního úkolu v architektuře není jen jedno, ale je jich
v podstatě nekonečně mnoho. Procvičujeme na zadáních
kreativní inteligenci tak, jak ji popsal ve svém slavném pokusu
Joy Paul Guilford, kde položil otázku: K čemu všemu je možné
použít párátko na zuby, kancelářskou sponku a cihlu? Správná
odpověď ve standardním testu na IQ by byla: čištění zubů, na
spojení papírů a na postavení zdi. Jenže cihla obsahuje mnoho
minerálů a chemikálií a lze jí použít jako lék, iltr pro úpravu
vody, zbraň, zátěž, křídu… Právě kreativní inteligence a lepicí
páska nakonec zachránila před udušením posádku Apolla 13
a byla nedílnou součástí objevu tak znamenitých věcí jako
jsou nábytek z laminovaných překližek (původně dlahy pro
vojáky), penicilinu (původně špatně sterilizovaná laboratorní
miska) nebo třeba kalhot jeans (původně látka na stany).
Nepokládáme tedy otázky typu: Jak navrhnout do proluky
dům? Jak navrhnout most?, ale: K čemu je tato konkrétní
proluka užitečná a musí tam být dům? Jak navrhnout spojení?
Musí to být most? Co třeba přívoz?
Není to však tak jednoduché, protože je nakonec
těžké vybrat to nejlepší řešení z možných. To vyžaduje
bolestnou redukci vlastních myšlenek a především píli a jistou
úpornost. Častokrát musíte vyzkoušet mnoho variant než
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metoda]
aplikovaný výzkum
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najdete správnou odpověď. Musíte vše zkoušet znovu a znovu,
než se dostaví výsledek. Z tohoto důvodu za důležitější než
faktický talent považuji zájem věc udělat dobře. Věnovat se
svému oboru. Lze to přirovnat ke cvičení na housle. Když chci
skvěle hrát na housle, tak musím přemýšlet a cvičit šest až
osm hodin denně a musím to dělat každý den, protože každá
hodina se projeví.
Správné pořadí
Úspěšné vyřešení zadání v daném čase s danými prostředky
vyžaduje další znalosti a dovednosti, které studenty učíme.
Především je to umění věnovat se podstatným problémům
ve správném pořadí. Poučný je v této souvislosti příběh
legendárního šéfkonstruktéra Skunk Works Kellyho Johnsona,
který rád uvádím jako příklad. Johnson měl odpovědnost za
vývoj neviditelného letadla. V té době nebylo možné vypočítat
složitější tvar letounu, který by správně odrážel signál
radaru, než mnohostěn. Ostatní týmy vyvíjely kompletně nový
letoun. Pokusy skončily nezdarem a po mnoha haváriích byly
ukončeny. Johnson rozhodl, že bude riskovat jen jedinou
věc. To je vztlak mnohostěnového trupu letadla. Na vše
ostatní použil to nejlepší a časem prověřené od sebe a od
konkurence: kokpit, avioniku, podvozek, motory… A jeho tým
jediný uspěl. Výsledkem byl Nighthawk. Mám ten příběh stále
na paměti a snažím se jím řídit. Řadu věcí používáme z prací
předešlých semestrů: prezentační techniku, graické mustry,
parametry vizualizací… Snažíme se soustředit na ten jeden
podstatný úkol: vynikající architekturu.
Základní a aplikovaný výzkum
v architektuře a urbanismu
Tuto kapitolu bych uvedl větou, kterou údajně řekl astrofyzik
Jiří Grygar, když rozzlobeně reagoval na snížení inanční
dotace pro Akademii věd a snahu přesunout peníze do
oblastí inovací pro irmy: „Je to zásadní nepochopení úlohy
základního výzkumu. Inovací svíčky nelze vytvořit žárovku, ale
zase jenom svíčku, třebas lepší“.
Školy architektury jsou příliš založeny na výuce
na základě typologií, předpisů a regulací. Pokud to mám
zjednodušit, když navrhujete bytový dům, vezmete
typologické schéma: předsíň-šatna-wc-kuchyně-jídelna-pokoj-pracovna-ložnice-koupelna…
Z tohoto pak sestavíte objem domu a ten pak doslova
jen obalíte designovanou fasádou. Očekává se, že to bude mít
v pořádku stavební detaily a bude to hezké, protože stavbu
navrhl architekt. Jenže tím dokážete udělat zase jen typologii,
třebas lepší. Co když existuje mnohem lepší forma bydlení

pro současné město? Jak na to můžeme přijít bez základního
a aplikovaného výzkumu? Bez slepých cest a rizik. Kde jinde
by se mělo na takových úkolech pracovat než v akademickém
prostředí. Místo toho vychováváme architekty pro inovace
realitních kanceláří a u developerů.
Navzdory tomu se snažíme v rámci ateliéru provádět
výzkum. Ten základní vzniká v odborných debatách v LEA
(Laboratoři Experimentální Architektury) a výsledky jsou pak
použity při formulování semestrálního zadání pro studenty
ateliéru (aplikovaný výzkum).
Součástí úspěšného výzkumu na školách architektury
je i volba tématu s dostatečným potenciálem. V prvních
ateliérech jsme se zabývali zahušťováním města, hledáním
jeho vnitřních rezerv a prostředky, jak toho dosáhnout. Tedy
kombinacemi funkcí v architektuře. Výhodou těchto zadání
byla jejich aktuálnost a možnost srovnání výsledků s výsledky
na jiných pracovištích. Svým způsobem jsme se přidali
k celosvětové debatě na toto téma a přidali vlastní díl.
S výzkumem [anastomosis] jsme v mnohem
obtížnější pozici, ale pro nás také mnohem zajímavější.
Předkládáme vlastní nové teorie a naopak čekáme, jak
se etablují a zda nastartujeme zcela jinou a novou etapu
debaty nad problémem. Otázka je totiž zcela opačná než
u zahušťování měst a zní: Jak propojit ve městě to, co už
máme? Provokativně tvrdíme, že je čas přestat stavět.
Není to tak úplně přesné, protože ono propojování často
navrhujeme architekturou – stavbami. Nakonec možná i díky
naší „urbanistické revoluci“ se začínají stále častěji, s výukou
architektury na vysokých školách, pokládat otázky:
Co je to navrhovat architekturu a je architektura jen
fyzický objekt? Nejsou to také prázdno a vztahy? Je možné
akceptovat odevzdání studentských prací v jiné rovině
než jsou plány fyzického objektu?
Veřejná debata
Abychom nezůstali uzavřeni do vlastního světa a získali
nadhled a rozpoutali debatu, rozhodli jsme se práce
a myšlenky vystavit mimo budovu fakulty architektury.
Své myšlenky a projekty obvykle musíte prosazovat úplně
jinde než mezi architekty. My architekti jsme někdy až
příliš autistická komunita. Důležité tedy rovněž je, aby se
studenti, budoucí architekti, naučili svou práci prezentovat,
vysvětlit ji, a uměli pro své myšlenky nadchnout. Jen tak,
když jim bude někdo i rozumět, může jejich práci
respektovat a uvažovat o ní.
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Výsledky
Za posledních deset let se nám podařilo výsledky naší práce
vystavit v řadě tuzemských i zahraničních institucích
(Centrum současného umění DOX – Praha; Galerie NTK,
Národní technická knihovna – Praha; Zámecké návrší,
Jízdárna – Litomyšl; Galerie Médium – Bratislava; Slovenská
národní galerie, SNG – Bratislava, Klangforum Wien – Vídeň,
f.e.a. – Vídeň…).
Výstava [anastomosis] – propojené město v Centru
současného umění DOX shrnula několikaletý výzkum našeho
ateliéru. Kromě samotné výstavy byla místem sympózií
a kulatých stolů věnovaných problémům současných měst.
Práce byla oceněna Cenou rektora ČVUT III. stupně za aplikaci
výzkumu [anastomosis] v praxi. Vážím si toho a jsem rád,
že jsme jako první školní ateliér získali toto ocenění, které
potvrzuje, že výzkum na školách architektury má smysl a může
obstát vedle tradičních, již etablovaných vědeckých oborů.

[
projektV průběhu čtyř semestrů vzniklo v našem ateliéru na téma
[anastomosis] celkem 65 projektů pro čtyři různé lokality.
[anastomosis] A
Řešenou lokalitou byl tunel pod pražským kopcem Vítkovem.
Tunel byl vybudován pro zkrácení cesty dělníků z obytné čtvrti
Žižkov do výrobních závodů v Karlíně. Sloužil i jako strategická
stavba. Byl napojen na síť chodeb pod památníkem na Vítkově
a používal se jako vstupní chodba ke krytům civilní obrany.
V současné době tunel slouží pro zkrácení cesty a projde jím
několik tisíc obyvatel Žižkova a Karlína denně. Jeho největším
problémem je neutěšený stav a bezpečnostní situace
v nočních hodinách. Studenti a studentky měli za úkol prověřit
nové možnosti využití, které by situaci pomohly zlepšit:
obchodní dům, sportovní centrum, relaxační centrum…
[anastomosis] B
Řešenou lokalitou bylo propojení pražských čtvrtí Holešovic
a Karlína přes řeku Vltavu v místě ostrova Štvanice. Propojení
zde dodnes chybí pravděpodobně proto, že se uvažovalo
pouze o mostu nebo lávce. Investice je v takovém případě ve
stovkách tisíc korun. Není však možné provést propojení břehů
jiným méně nákladným způsobem? Studenti a studentky měli
za úkol prověřit různé možnosti propojení obou břehů řeky:
lanovkou, mostem, pontonem, náměstím, přívozem…
[anastomosis] C
Řešenou lokalitou bylo propojení Letenské pláně a centra
Prahy v místě bývalého pomníku Stalina. Tato možnost
byla mnohokrát zvažována a bylo vypsáno několik
architektonických soutěží. Studenti a studentky měli za úkol
prověřit možnosti propojení prostorů města novým objektem:
eskalátorem, skrze instituci (ilharmonie, Galerie pro
Slovanskou epopej, památník obětem komunismu),
lanovou dráhou…

projekty]
anastomosis
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[anastomosis] D
Řešenou lokalitou bylo betonové koryto bývalé lanové
dráhy v Karlových Varech vedoucí na poutní místo Tři kříže.
Ve městě bylo původně rozmístěno několik lanových drah,
které spojovaly centrum města se hřbety okolních svahů.
V současné době jsou funkční pouze dvě z nich (na rozhlednu
Diana a do hotelu Imperial). Se zánikem těchto spojení nastal
problém, jak propojit jednotlivé části města vklíněného mezi
zalesněnými kopci. Postavit nové lanové dráhy do existujících
koryt v současné době naráží na inanční problém a město
si více významných investic dovolit nemůže. Přišli jsme
s návrhem tato [anastomosis] obnovit tím, že provoz lanové
dráhy bude kombinován s další komerční funkcí, která by
investici zaplatila. Studenti a studentky měli za úkol prověřit
stavbu lanové dráhy v kombinaci s tržnicí, multikinem,
bydlením, lázeňským domem…

Kopec Vítkov odděluje pražské čtvrti Žižkov a Karlín. Jediným přímým
propojením je tunel pro pěší, který byl vybudován v padesátých letech
minulého století. Jeho součástí jsou i prostory protileteckého krytu.
Tunel má zvláštní energii umocněnou jeho ponurou atmosférou.
Podle průzkumu jím projde až 8 000 lidí za jeden den. Cílem je navrhnout
do tunelu a kopce objekt, který by dal tomuto místu nový smysl a okolním
čtvrtím nový rozvojový potenciál. Možnosti jsou různé: sportoviště,
městské lázně, podzemní ulice, galerie…

01/65
02/65
03/65
04/65
05/65
06/65

Knihkupectví, František Gattermayer
Obchodní pasáž, Andrea Kubná
Virtuální ulice, Magdalena Nováková
Galerie, Matúš Pajor
Obchodní dům, Miroslav Pazdera
Lázně, Zuzana Retterová

07/65
08/65
09/65
10/65
11/65
12/65

dům v tunelu
praha, karlín

Vinohrad, Ondřej Sikora
Akvárium, Dominik Saitl
Filharmonie, Martin Špičák
Filharmonie, Petr Štolba
Sportoviště, Radovan Vacík
Podzemní město, Anna Vohlídalová

A
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žižkov
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01/65
04/65
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09/65
12/65

08/65
11/65

07/65
10/65

03/65

žižkov

Virtuální ulice,
Magdelena Nováková
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Projekty: 03/65
Virtuální ulice, Magdalena Nováková

A

dům v tunelu
praha, karlín

Tunel-display je virtuální ulicí, která je tvořena obrazem a zvukem. Do
stávajícího prostoru je vložen nezávislý plášť z displejových panelů.
Pohybové senzory a kamery pro zaznamenání zpětných reakcí zajišťují
interakci mezi uživatelem a virtuálním prostorem. Tunel se tak stává hernou,
promítacím sálem, reklamním billboardem. Virtuální svět je ohraničen pouze
hranicí fantazie uživatele a programátora.
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Projekty: 03/65
Virtuální ulice, Magdalena Nováková

A

dům v tunelu
praha, karlín

žižkov

07/65

žižkov

Vinice, Ondřej Sikora
Návrh se nezabývá pouze tunelem, ale všemi prostory, které na něj navazují.
Zachovává je v plném rozsahu (včetně leteckého krytu) a doplňuje je
o novou funkci vinařství. Náplň vychází z tradice, kdy byla ve 13. století na
úpatí kopce vinice. Větrací šachta je využita pro gravitační lisování bobulí.
Podzemní prostory krytu k výrobě vína. Spojovací tunel ukrývá pod podlahou
soukromé sklípky a slouží jako degustační prodejní ulice.

úniková šachta = gravitaèní vinaøství

49

Projekty: 07/65
Vinice, Ondřej Sikora

A

dům v tunelu
praha, karlín

ÚNIKOVÁ ŠACHTA
GRAVITAČNÍ VINAŘSTVÍ
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Projekty: 07/65
Vinice, Ondřej Sikora

A

dům v tunelu
praha, karlín

žižkov

10/65

žižkov

Filharmonie, Petr Štolba
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Projekty: 10/65
Filharmonie, Petr Štolba

A

dům v tunelu
praha, karlín

Hudební sál ilharmonie je navržen jako dlouhý tubus perforující hranu
kopce. Tubus je namířen na panorama pražského Hradu. Vzniká tak amiteátr
s působivou kulisou města. Stávající tunel je možné využít jako jeden
z foyerů ke společenskému setkání. V době mimo produkci slouží jako
pěší propojení Karlína a Žižkova.
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Projekty: 10/65
Filharmonie, Petr Štolba

A

dům v tunelu
praha, karlín

žižkov

11/65

žižkov

Sportovní centrum,
Radovan Vacík
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Projekty: 11/65
Sportovní centrum, Radovan Vacík

A

dům v tunelu
praha, karlín

Návrh se omezuje na půdorysnou stopu a šířku tunelu. Klenba je zachována,
drží masu kopce a provoz je pod ní zahlouben v podobě úzké jizvy.
Projekt uvážlivě volí jednotlivé sporty s ohledem na prostorové možnosti.
Stávající tunel se stává předsálím, ze kterého je možné průhledy v podlaze
pozorovat sportovní výkony. Zajímavou částí interiéru je několikapatrový
pažený prostor lezecké stěny s obnaženou plochou výrubu a s ornamentem
geologických vrstev.
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Projekty: 11/65
Sportovní centrum, Radovan Vacík

A

dům v tunelu
praha, karlín

žižkov

Město Praha má řadu míst, která spolu téměř sousedí, a přesto fungují
odděleně. Rozděluje je řeka, topograie nebo infrastruktura. Jedním z příkladů
jsou čtvrti Holešovice a Karlín. Úkolem je navrhnout jejich propojení přes
Vltavu v místě ostrova Štvanice. Možnosti řešení jsou různé: domem–mostem,
vyhlídkovou lávkou, přívozem, lanovkou… Cílem je probudit procesy, které
povedou ke vzniku nové komunikační tkáně města.

13/65
14/65
15/65
16/65
17/65
18/65
19/65
20/65
21/65
22/65

Náměstí, Kateřina Frejlachová
Most, František Gattermayer
Běžecký okruh, Peter Koban
Nafukovací most, Vojtěch Kratochvíl
Vodní kaple, Kamil Měrka
Přívoz, Magdalena Nováková
Rybářská vesnice, Miroslav Pazdera
Sedačková lanovka, Vít Podráský
Nájemní dům, Valéria Polakovičová
Ulice-přístav, Jakub Pospíšil

23/65
24/65
25/65
26/65
27/65
28/65
29/65
30/65
31/65
32/65

dům „most“
praha, karlín

Lávka, Ondřej Sikora
Most stuha, Eliška Slámová
Vzdušný přívoz, Martin Stoss
Land art, Jakub Straka
Parcely, Martina Svobodová
Cyklostezky, Pavlína Sýkorová
Tripod, Jitka Šívrová
Socha, Jan Tesárek
Mola, Anna Vohlídalová
Muzeum Vltavy, Alena Zálešáková

B
61

holešovice

63

16/65
20/65

15/65
19/65

14/65
18/65

13/65
17/65

65

32/65

31/65

30/65

29/65

13/65

holešovice
dům „most“
praha, karlín

B
Projekty: 13/65
Náměstí, Kateřina Frejlachová

Oba břehy jsou propojeny platformou, která není pouze mostem, ale
náměstím nad řekou. Místo se tak fakticky stává společným centrem obou
pražských čtvrtí. Stejně jako na náměstí se zde mohou konat významné
kulturní a společenské události.
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Náměstí, Kateřina Frejlachová
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Projekty: 13/65
Náměstí, Kateřina Frejlachová

B

dům „most“
praha, karlín

holešovice

15/65

holešovice
dům „most“
praha, karlín

B
Projekty: 15/65
Běžecký okruh, Martin Koban

Cesta z jednoho břehu na druhý může být sportovní událostí. Po mostě je
možné jednoduše přejít nebo jej použít jako běžecký okruh. Běžec či divák
čerpají energii z krásných výhledů na město a atmosféry prostoru nad řekou
a ostrovem Štvanice.
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Běžecký okruh, Martin Koban
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Projekty: 15/65
Běžecký okruh, Martin Koban

B

dům „most“
praha, karlín

holešovice

20/65

holešovice

Sedačková lanovka,
Vít Podráský
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Projekty: 20/65
Sedačková lanovka, Vít Podráský

B

dům „most“
praha, karlín

Břehy jsou propojeny sedačkovou lanovkou. Zastaralý typ lanovky
z horského střediska byl repasován a využit na novém místě. Jedinou novou
konstrukcí je opláštění koncových stanic. Zvolená trasa lanovky vychází
z návaznosti na stávající síť MHD. Má celkem tři stanice – dvě koncové
(Holešovice, Karlín) a mezistanici na Štvanici. V budoucnu je možné lanovku
prodloužit na Karlínské náměstí nebo až na Vítkov. Pomocí podobných
lanovek je možné rychle a levně propojit oba břehy Vltavy na všech
potřebných místech.
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Projekty: 20/65
Sedačková lanovka, Vít Podráský

B

dům „most“
praha, karlín

holešovice

25/65

holešovice
dům „most“
praha, karlín

B
Projekty: 25/65
Vzducholoď, Martin Stoss

Vzdušný přívoz je vzducholoď s gondolou kotvená na laně. Gondolu je možné
při nepříznivém počasí zakrýt plachtovou konstrukcí a ochránit pasažéry.
Samotná cesta může probíhat po různě vysokých dráhách přeletu. Na
ostrově Štvanice je umístěn chráněný dok pro údržbu a opravu vzducholodi.
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Vzducholoď, Martin Stoss
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Projekty: 25/65
Vzducholoď, Martin Stoss

B

dům „most“
praha, karlín

holešovice

Centrum města a parky na Letenské pláni jsou odděleny
trojnásobnou bariérou: řekou, silnicí, svahem. Úkolem je navrhnout
do místa mezi bývalým Stalinovým pomníkem a Čechovým mostem
objekt, který by propojil centrum s Letnou a zároveň dal tomuto
místu nový význam.

33/65
34/65
35/65
36/65
37/65
38/65
39/65
40/65

Galerie pro Slovanskou epopej, Šárka Doležalová
Národní knihovna, Daniel Domín
Filharmonie, Magdalena Havlová
Národní knihovna, Přemysl Jurák
Pomník obětem komunismu, Tereza Keilová
Park, Klára Kohoutová
Galerie pro Slovanskou epopej, Eva Kubjátová
Pomník obětem komunismu (I), Dmytro Nikitin

41/65
42/65
43/65
44/65
45/65
46/65
47/65

Pomník obětem komunismu (II), Dmytro Nikitin
Dům architektury, Kamil Měrka
Vinice, Ondřej Punda
Památník obětem komunismu, Dominik Saitl
Národní knihovna, Dominik Uhlíř
Eskalátor, Zuzana Urbancová
Ústav dějin národa, Jiří Vojtěšek

dům „pod stalinem“
praha, centrum

C
83

letná
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35/65
38/65

34/65
37/65

33/65
36/65
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41/65
44/65

40/65
43/65

39/65
42/65

89

47/65

46/65

45/65

35/65

letná

Filharmonie,
Magdalena Havlová
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Projekty: 35/65
Filharmonie, Magdalena Havlová

C

dům „pod stalinem“
praha, centrum

Budova ilharmonie je navržena jako dvě schodiště položená nad sebou.
Vnější, zarovnané s lícem terénu je pěším propojením města s Letnou.
Interiérové schodiště je hledištěm s výhledem na centrum historické Prahy.
Ve výsledku vznikly dva amiteátry: jeden pro město, druhý pro hudbu.
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Projekty: 35/65
Filharmonie, Magdalena Havlová

C

dům „pod stalinem“
praha, centrum

letná

37/65

letná

Pomník obětem komunismu,
Tereza Keilová
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Projekty: 37/65
Pomník obětem komunismu, Tereza Keilová

C

dům „pod stalinem“
praha, centrum

Pomník je zároveň mementem. Jeho tvar vychází z původní sochy Stalina,
která na místě stála. Dvojité stěny z laminátu jsou perforované jmény.
Na vnější straně jsou napsána jména zločinců a spolupracovníků režimu.
Na vnitřní straně jsou napsána jména obětí. Jména se slévají do jednoho
velkého nápisu. Jména na obou protilehlých stěnách jsou často stejná.
Symbolizují, že příkoří a zločiny vykonával národ sám na sobě. Původní
podzemní prostory jsou staticky zajištěny a je do nich umístěna expozice
zločinů komunismu.
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Projekty: 37/65
Pomník obětem komunismu, Tereza Keilová

C

dům „pod stalinem“
praha, centrum

letná

39/65

letná

Galerie pro Slovanskou epopej,
Eva Kubjátová
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Projekty: 39/65
Galerie pro Slovanskou epopej, Eva Kubjátová

C

dům „pod stalinem“
praha, centrum

Hřbet letenského masivu je proříznut úzkou soutěskou. Na jejím dně,
sevřena mezi betonové stěny, prochází spojovací cesta. Cesta je veřejným
prostorem – ulicí a zároveň foyerem podzemní galerie obrazů. Každý
obraz Slovanské epopeje je uložen v samostatně přístupné podzemní
komoře. Orientace plátna a jeho umístění v souboru prostoru není náhodné.
Architektura stavby je časovou osou, prostorovým diagramem, mapou. Lze
z ní vyčíst informace k historickým událostem zobrazeným na plátnech.
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Projekty: 39/65
Galerie pro Slovanskou epopej, Eva Kubjátová

C

dům „pod stalinem“
praha, centrum

letná

44/65

letná

Památník obětem komunismu,
Dominik Saitl
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Projekty: 44/65
Památník obětem komunismu, Dominik Saitl

C

dům „pod stalinem“
praha, centrum

Živý les na svahu kopce přechází do mrtvého lesa památníku. Ten tvoří
5 075 nerezových tyčí symbolizujících stejný počet zmařených lidských
životů. Tyče rozeznívá vítr do šepotu tisíců duší. Památník protínají cesty.
Pod jejich povrchem je do podzemního prostoru umístěno návštěvnické
centrum a další související prostory.
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Projekty: 44/65
Památník obětem komunismu, Dominik Saitl

C

dům „pod stalinem“
praha, centrum

letná

Město Karlovy Vary je založeno v údolí kolem řeky mezi zalesněnými kopci.
Zvláštností v jeho urbanistické struktuře jsou fascinující betonová koryta
lanových drah spojujících centrum s vrcholy kopců. Tyto monumentální jizvy
jsou výzvou pro nové deinování rozvoje města. Betonové koryto vedoucí od
řeky a lázeňské kolonády až na vyvýšené poutní místo Tři kříže je dnes prázdné
a zasypané odpadem. Cílem je navrhnout do tohoto místa objekt, který by
oblast nově „prokrvil“ a aktivoval její samostatný rozvoj.

48/65
49/65
50/65
51/65
52/65
53/65
54/65
55/65
56/65

Klubová kina, Barbara Bencová
Filmový archiv, Simona Benátská
Lineární galerie, Tomáš Beneš
Lezecká stěna, Pavel Buryška
Filmový archiv s kinem, Agata Ćmielová
Hřbitov, Zdeněk Dohnálek
Filmová pasáž, Ondřej Dušek
Galerie, Kateřina Frejlachová
Vertikální pozemek, František Gattermayer

57/65
58/65
59/65
60/65
61/65
62/65
63/65
64/65
65/65

Lázně, Andrea Kubná
Hřbitov, Pavel Lesenský
Filmový archiv, Ondřej Lipenský
Supermarket, Jitka Molnárová
Kapsulový hotel, Veronika Mutalová
Galerie, Pavel Nosál
Muzeum pornograie, Jitka Šívrová
Kina, Valéria Polakovičová
Hřbitov, Jiří Vojtěšek

dům „v korytě“
karlovy vary, centrum

D
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tři kříže
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50/65
53/65

49/65
52/65

48/65
51/65
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56/65
59/65

55/65
58/65

54/65
57/65
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62/65
65/65

61/65
64/65

60/65
63/65

48/65

tři kříže

Kino, Barbara Bencová

115

Projekty: 48/65
Kino, Barbara Bencová

D

dům „v korytě“
karlovy vary, centrum

Promítací sály vyrůstají z betonových stěn koryta nad lanovou dráhou.
Každý z nich je samostatnou jednotkou klubového kina. V případě potřeby
je možné v izolovaných sálech promítat stejný program a vytvořit jeden
velký virtuální kinosál. Stěna za promítacím plátnem je perforovaná a mimo
projekci slouží jako okno s panoramatickým výhledem na město. V části
bývalé střední stanice je vybudována střižna s archivem a prostory pro
ilmovou školu.
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Projekty: 48/65
Kino, Barbara Bencová

D

dům „v korytě“
karlovy vary, centrum

tři kříže

57/65

tři kříže

Lázně, Andrea Kubná

119

Projekty: 57/65
Lázně, Andrea Kubná

D

dům „v korytě“
karlovy vary, centrum

Provoz lázní je schován do proilu betonového koryta. Pára z horkých
koupelí vyvěrá jakoby ze skalní pukliny a zesiluje romantickou atmosféru
místa. Nové konstrukce nevystupují nad terén, ale jsou záměrně zapuštěny.
Lázeňské procedury jsou umístěny na terasách s výhledem na město.
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Projekty: 57/65
Lázně, Andrea Kubná

D

dům „v korytě“
karlovy vary, centrum

tři kříže

58/65

tři kříže

Hřbitov, Pavel Lesenský

123

Projekty: 58/65
Hřbitov, Pavel Lesenský

D

dům „v korytě“
karlovy vary, centrum

Hřbitov je společenstvím kolumbárií - kaplí, které se jako bílé zuby šplhají po
úbočí kopce. Velikost kaplí a jejich proporce jsou řízeny geometrií původního
betonového koryta. Police kolumbária jsou rozvrženy kolem otvoru pro vstup
světla. Přístup do kaplí je možný pěšky nebo lanovkou.
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Projekty: 58/65
Hřbitov, Pavel Lesenský

D

dům „v korytě“
karlovy vary, centrum

tři kříže

62/65

tři kříže

Galerie, Pavel Nosál

127

Projekty: 62/65
Galerie, Pavel Nosál

D

dům „v korytě“
karlovy vary, centrum

Galerie je souborem věží logicky rostoucích ze stěn koryta v místě zastávek.
Každá z věží je uzpůsobena pro jiný druh exponátů. Lanová dráha slouží
nejen návštěvníkům galerie, ale i veřejnosti jako městská doprava.
Při cestě lanovkou je možné nahlížet do expozic galerie velkými okny.
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Projekty: 62/65
Galerie, Pavel Nosál

D

dům „v korytě“
karlovy vary, centrum

tři kříže

[
psát

Teoretička Monika Mitášová na takzvaných „kritikách“, což
jsou setkání v polovině semestru, kdy se diskutuje nad
rozpracovanými návrhy, vyslovila myšlenku, která ovlivnila
moje nahlížení na způsob zaznamenávání architektonického
návrhu (skici, technické výkresy, modely, perspektivy).
Mluvila o tom, že: „Architekti na rozdíl od umělců nekreslí
obrazy svých představ, ale píší jimi text.“ Uvědomil jsem
si, že tento text musí být naprosto přesný. Podobně jako
překlad do různých jazyků. Pokud není hrozí dezinterpretace
při zpětném překladu. Naše výstava [anastomosis] tedy
nesmí být výstavou obrazů, které se prohlíží, nýbrž textem,
který se dá číst!
[anastomosis] / DOX
Součástí aplikovaného výzkumu, který prováděli studenti
po dobu čtyř semestrů, bylo i představení výsledků odborné
i široké veřejnosti mimo prostředí univerzity. Tak jsme to
zamýšleli od počátku, jelikož jedním z cílů bylo otevřít diskusi
se všemi zainteresovanými stranami v neutrálním prostředí.
Ideálním místem pro náš záměr bylo Centrum současného
umění DOX. Ředitel Leoš Válka celou instituci zřídil a vedl jako
platformu, kde probíhala skrze výstavy a doprovodné akce
diskuze napříč různými obory. To nás přitahovalo a zároveň
konvenovalo s tím, co jsme dělali a chtěli na poli výzkumu
v architektuře a urbanismu dělat. Nakonec DOX uvolnil
velkorysé prostory a na ploše více než 1 000 m2 nám umožnil
uspořádat výstavu, kterou za dobu dvou měsíců vidělo přes
10 000 návštěvníků.
Po dohodě s Leošem Válkou začaly přípravy výstavy
v DOXu a nastalo hledání podoby expozice. Naším původním
záměrem bylo použít výkresy a modely v podobě, v jaké se
odevzdávaly ve školním ateliéru. Po první zkušební instalaci

se však ukázalo, že to není možné. Výstavní prostory měly
vnitřní sílu a doslova válcovaly jakoukoliv naší instalaci.
Výkresy pověšené na lankách ze stropu vypadaly směšně.
Vyhnuli jsme se tedy v dalším pokusu jejich konfrontaci
s prostorem a nechali ho vyniknout. Dvourozměrná expozice
s výkresy na podlaze umožňovala divákovi koncentraci na
jejich obsah. Modely pak měly viset ze stropu na lankách
nad výkresy a v koncových partiích prostorů měly být
velkoplošné projekce. Přestože jsme expozici zkoušeli na
maketě prostoru 1:50, v reálu vše vypadalo jinak. Všechny
práce se do jednoho patra nevešly a navíc to stále nebylo
tak, jak bych si přál, aby výstava působila. Pokus vystavit
plány na podlaze sice nevyšel, ale stal se zásadní pro celou
expozici. Adam Gebrian s Janou Kosteleckou vyjednali
s Leošem Válkou rozšíření o další patro s auditoriem ve
věži a přístupovou rampou. Byli jsme s Jaroslavem Hulínem
nadšení, ale prostory se zdály složité pro jakoukoliv klasickou
instalaci. Otevřely nám, jak se později ukázalo, úžasné
možnosti. Všimli jsme si, že se dá v charakteru galerijních
prostorů vysledovat téma jednotlivých prací. Přiřadili jsme
tedy modely ze zadaných lokalit vždy místům s adekvátní
atmosférou. „Dům pod Stalinem“ jsme umístili do úzké
chodby vedle rampy. Modely byly příčným řezem letenského
svahu a do úzkého prostoru výborně seděly. „Koryta“
lanové dráhy jsme umístili do auditoria. Gradující krajina
modelů a jednotná základní podoba s prostorem dobře
odpovídala. „Dům v tunelu“ jsme umístili do tunelovitého
prostoru našeho hlavního výstavního sálu a „Dům most“
vedle komunikačního schodiště (mostu) do vrchního patra.
Tištěné výkresy jsme nakonec vůbec nepoužili. Dokumentaci
jsme umístili ke každému modelu v digitálním LCD rámečku.
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výstava]
architekturu

Hlavní témata se promítala na velkoplošné projekci. Vše
sjednotila graika od Zuzany Kubíkové a Davida Březiny
(Ex Lovers). Problém nastal s rozpočtem. Po rozšíření
expozice nebyly prostředky na výstavní fundus. Dostali jsme
nápad půjčit si ve stavebninách materiál, který použijeme
jako nábytek a pak ho vrátíme. Vznikly tak sokly z pororoštů
a superkonstrukce mostu z ocelových kolejnic. Benedikt
Markel, Dominik Saitl, Martin Stoss, Tereza Keilová, Eva
Kubjátová, Šárka Doležalová, Jitka Šívrová a další studenti
instalaci řídili a přispěli zásadním způsobem k dobrému
výsledku. Konečně to vypadalo skvěle. Příslovečnou jiskru
expozici dalo výstavnické osvětlení zapůjčené a realizované
irmou Etna iGuzzini.
Celou výstavu produkčně zajistila Jana Kostelecká.
Výstavu doprovodila tři sympózia:

1. Diskuse s 6 ateliérovými vedoucími
Moderovaná diskuse na téma „Metody výuky na vysokých školách
architektonického a uměleckého zaměření“.
Hosté večera: Petr Hájek (FA ČVUT), Michal Kuzemenský (FA ČVUT),
Petr Babák (VŠUP), Zdeněk Fránek (FUA TUL), Antonín Novák (FUA TUL),
Roman Brychta (VŠUP), moderátor: Adam Gebrian
2. Udržitelnost / Sustainability
Co dává smysl architektonickým projektům? Je to jejich schopnost
přežít svou realizaci a přinést do určené lokality nový rozměr či dokonce
život? Diskusní večer nad vybranými projekty výstavy [anastomosis] se
studenty/autory a zástupci veřejné správy a soukromého sektoru
se pokusí poodhalit, zda a jak by mohly být realizovány a zda by obstály
z pohledu inancování jejich provozu.

3. [anastomosis] diskuzní večer
Diskusní večer na téma výstavy: [anastomosis] – propojené město
Hosté večera: Petr Hájek, Jaroslav Hulín, Cyril Říha, Adam Gebrian
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Hosté večera: Arnošt Marks (Strategia o.s.), Nigel Bellignham (British Council),
Jana Chvalkovská (IES, FSV UK), Vít Rakušan (starosta města Kolín),
Antonín Dokoupil (vedoucí odboru investic a rozvoje města Litomyšle),
Marek Kupsa (ředitel Odboru pro strategii a dotační politiku MK ČR),
zástupce MMR ČR, Martin Gutzer (tajemník městského úřadu Podobořany)
a zástupci městských samospráv a akademici, moderátor: Petr Lešek
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Výstava
dům v tunelu

Hmota kopce je abstrahována do objemu klece ve které
je zavěšen model tunelu. Jeho stín se odráží na podlaze.
Klece jsou zavěšené v různých výškách podle optimálních
pozorovacích úhlů modelů. Fotorámečky s vizualizacemi
a tabulky s texty popisujícími návrhy jsou zavěšeny
na přilehlé stěně.
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139

Modely mostů jsou položeny na dvou ocelových proilech,
které představují protilehlé břehy Vltavy. Ocelové proily
jsou zavěšeny na lanech a levitují v prostoru, modely tak lze
obcházet a pozorovat ze všech možných úhlů.

141

143

Modely, které jsou výřezem části Letenského proilu, jsou
umístěny vedle rampy vedoucí do dalšího podlaží, čímž se
zesiluje dojem ze svahu. Lze si je prohlížet jednak z úzké
uličky, kde každý návrh doprovází text s popisem projektu
a fotorámeček s vizualizacemi, jednak z rampy, odkud je vidět
i velkoplošná panoramatická projekce.
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Podstavce modelů sestávají ze dvou vzájemně propojených
pororoštů kolmých k vrstevnicím modelů, které představují
protilehlé stěny koryta lanovky. Na bocích těchto podstavců
jsou zavěšeny fotorámečky s vizualizacemi projektů
a tabulky s popisy. Modely jsou inscenovány zenitálním
osvětlením, které na podlaze vytváří působivou stínohru.
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Obýváme neviditelná města „trubek“ a ochranných
pásem infrastruktury, aniž bychom si toho všimli.
Je nám pouze divné, proč se nedaří budovat to,
co máme rádi a nazýváme tradiční město. Město
s prázdny náměstí a „okny na sever“. Pro samé
„trubky“ a jejich ochranná pásma jsme zpřetrhali
jemné předivo energií konstelací míst – předivo
[anastomosis]. Je čas znovu vše promyslet a tato
spojení obnovit.
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