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Návrh rekonverze původní budovy Univerzity Palackého v Olomouci, jedné z
nejméně oblíbených staveb ve městě, jako
dobrá příležitost k experimentu a zároveň
analýze pojmu tolerance v architektuře.
Jako dobrá příležitost k zamyšlení o vztahu
architektonického diskurzu a současných
diskurzů politických nebo sociologických.

Hejčín
Rybářská osada, která se v roce 1919 spolu s dalšími okolními vesnicemi připojila k velké Olomouci. Pár hospod, nějaká ta kavárna, chleba koupím jen v Penny.
Jeden pán co píše místní blog a jeden kruháč, co už obletěl celou republiku.
Vyrůstá tu jeden developerský podnik za druhým. Doprava se neřeší. Ale i přes to
všechno, je krásným sídlem mladých rodin a domovem pro několik místních škol.
kolo se nám polámalo
Nedokončený návrh z konce 80. let je dnes spíše strašákem Hejčína. Z původního
návrhu se po výstavbě prvního modulu brzo sešlo a plány na celou lokalitu se brzo
změnili. Postupně se tu vystavěly bytovky, škola pro zrakově postižené, archiv Vědecké knihovny a teď nejnověji Waldorfská škola.
Z jediné vystavěné budovy se stala Přírodovědecká fakulta. Později ale přírodovědci odešli, přišla autoškola. Ta taky odešla a budova se stala jen občasným
místem pro cvičení městské policie. Rozmlácené skříně, nasprejované značky a
vystřílené nábojnice. Taková je teď realita.
Pohledy jsou různé, pro lidi je samozřejmě pěstí na oko. Na obálku, ze které čiší
beznaděj městské správy, se přece jen málo kdo chce dívat.
Povětšinou se město usneslo budovu zbourat. Avšak proč? Statika není nijak
výrazně poničena, budova stále přežívá a jediným důvodem proč chátra je její
opuštěnost.
Nejnovější záminkou se stal přesun dopravního magistrátu právě sem. Úřad pro
občany se z centra stěhuje na periférii, bez lepší hromadné dopravy, do již dopravou zatížené oblasti. Pro město supr, pro Hejčín asi zas tak ne.
teď a tady
Žijeme ve fascinující době. Která je pro nás teď a tady definována třemi základními
objekty.
titulek, data, korona
Nikdy ještě titulek neznamenal tolik, co dosud. Kdy jedna nálepka může změnit
vývoj voleb, kdy díky jednomu titulku může odejít ministr. Není totiž čas číst celé
věty. Vlastně to dává smysl v době, která neustále zrychluje a každý den zažíváme
miliony nových vjemů, jen málo kdy dokážeme sledovat vše. Proto nám to titulky
ulehčují, je jednodušší vystavět názor na jedné nálepce než na komplexním textu.
Často ale zapomínáme, že skrytým účelem internetu je přece jen, aby vydělal a to
díky reklamě. (sedlacek)Za každým titulkem něco stojí, protože něco stojí.
Digitalizujeme a všechno přesouváme na internet, celá komunikace se rapidně zrychlila. Už nevlastníme, ale pronajímáme. A pokud něco máme, je to čím dál
častěji na malých harddiscích, ale je stále harddisk malý, když má v sobě místo na
100 takových knihoven, co máme každý doma? Digitalizace bude mít zásadní vliv
na rozvoj veřejné správy, každým dnem přibyde jeden pojištěnec, či si někdo koupí
elektronickou jízdenku. Ta ale možná není fyzicky, ale někde stále je. Do roku 2025
budeme na světě potřebovat 200 zettabytů úložiště (cybersecurity ventures), což
je přibližně miliarda těch hardisků, co máme každý doma. Ale je přeci jen otázkou
jestli ty data skutečně bude mít veřejná správa nebo budou uloženy někde jinde.
Možná se teď ptáte a co ta korona? Však ten virus přejde ne?

tady a teď

Korona přilétla z nenadání a zastavila život, jaký jsme doposud znali. Avšak ve
světle těchto událostí, internet byl připraven. V tomto vzorci je virus pouze katalyzátorem, již točících se mlýnských kol. Avšak ukázala nám otázky, na které bychom se možná normálně ptali až za pár let. Bude potřeba revidovat open-space?
Budeme žít už jen vevnitř nebo i venku? Budeme vůbec stavět?

V průběhu semestru nás cvrnklo do nosu několik věcí, které měli na finální výsledek veliký dopad. Vzešli jak z našich osobních životů tak i ze zadaných architektů,
které jsme na začátku semestru měli zanalyzovat.
Tady jsou.

Junya Ishigami
Jeden z pokračovatelů linie japonských architektů vzešlých ze Sinohary, přes
Toyo Ita a Kazuo Seijimu. Jeho hlavním mottem se stalo “freeing architecture”.1
Totiž odlehčení architektury od vyhrazených funkcí, formy, zavedených měřítek,
současného prostředí a současné architektury. Reaguje prostory, které jsou na
pomezí interiéru a exteriéru, vytváří něco jako artificiální přírodu. Sám má raději křehkost než stabilitu. Útočí na zažité domněnky člověka a skládá z nich architekturu.
Formálně čistý a neustále bořící hranice architektury.

Marrikka Trotter
Je rok 2020 doba pandemie většina světa se přesunula do online světa. Normálně bychom jeli na výlet do Vídně a večer si poslechli přednášku na Angewandte.
Ale dnes je tomu jinak, sedíme v obýváku a přes černou obrazovku se nám připojuje živé spojení Vídeň-Los Angeles. Kde na nás s velkými bílými náušnicemi vykoukne americká teoretička architektury Marrikka Trotter a s nadpisem “Toward an
Architecture” postupně odkrýva, kde se podle ní skrývají dosud neodhalená místa architektury. Ukazuje to na množství jejich amerických přátel ať jsou to William
O`brien Junior, MOS architecture, James Stirling nebo Tom Wiscombe. Ale co my
Vám to tady budem povídat, však si to pusťte. 10/10

Joseph Wright of Derby
Anglický malíř 18. století, který je považován za prvního, který dokázal vyjádřit
ducha průmyslové revoluce. Pracuje se šerosvitem, tudíž s kontrasty. A v jeho
obrazech se objevuje fascinace vědou a technikou. Pod náš hledáček se zejména
dostal jeho Experiment na ptáku ve vzdušné pumpě, který vzbuzuje už tehdy otázku etiky ve vědě a technice.

Arno Brandlhuber
Německý architekt, učitel, teoretik, aktivista, pragmatik. Právě experimentální
přístup pragmatismu se stal jeho tvůrčím procesem. Avšak pragmatický přístup
akcí.
Popis této metody přinášíme ve dvou variantách.
krátký
Není tomu tak dlouho, kdy si na jedné z realizací přizval pár svých přátel s tím, že
budou dělat okna. Následoval pouze hluk sbíječky a výsledek je patrný na první
pohled.

Wayne Thiebaud
Americký malíř známý svými zobrazeními všedních objektů masové produkce,
jako například pečivo, plechovky od barev či zmrzlinové kornouty - kdy s nimi
pracuje jako s figurami a krajinami. Asociuje se s pop-artem, ale jeho raná díla z
50. a 60. let pop-art dokonce předbíhají. Na zobrazení svých subjektů už totiž tehdy používal výrazné pigmenty barev a ostře definované stíny charakteristické pro
reklamy. Thiebaud je alergický na nálepky jako jsou “vysoké umění” a “komerční
umění”, sám sebe definuje jako “prostě starodávného malíře”.

dlouhý
“Pragmatický pohled zdůrazňuje akci a to, že poznání se formuje v interakci se
situací a prostřednictvím ní. Implicitně se pragmatismus posouvá za hranice dichotomie teorie a praxe a místo toho navrhuje pochopení znalostí jako aktivního
jevu formovaného experimentální akcí. V pragmatismu není hodnocení experimentů založeno na neměnných kritériích. Experimentování ovlivňuje nejen věci
mimo experimentující subjekt, jako je návrhář nebo uživatel. Mění to celou situaci
včetně subjektu. V důsledku toho může subjekt získat bohatší porozumění situaci a
přehodnotit kritéria hodnocení. To odráží běžný popis designu jako iteračního procesu, ve kterém návrháři postupují směrem k lepšímu pochopení problému pomocí
smyček intervencí a experimentů. V návrhové situaci jsou experimenty zásadní,
protože tvoří základ pro utváření a hodnocení potenciálních budoucích situací a
působí jako katalyzátory znalostí a učení.”
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ISHIGAMI, Junya. Freeing architecture. Second edition. Tykyo: LIXIL Publishing, 2018, 317 stran : ilustrace. ISBN 978-2-86925-138-0.

Jesse Raiser
Duo amerických architektů, jak v práci tak i v životě, sepsali v roce 2006 několik poznatků o současné tektonice architektury. Důležitá je pro ně návaznost na
předešlé projekty, jak jejich tak ostatních architektů. My vybíráme jejich pohled na
spojitost mezi programem prostor a architektury.

Svatopluk Sládeček
Dlouholetý pedagog u nás na škole v roce 2005, v dobách kdy jsme ještě dávno honili míč na dvorku, pořádá výstavu s názvem Figurkativní architektura pro
začátečníky. Na té poodhaluje tajuplný svět jeho architektonických figurek. Syslů,
robotů či monitorů. Takových, které nadále s kolegyní Nicol Gale čas od času objevují i v jejich školním ateliéru.
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ŠEVČÍK, Jiří a Monika MITÁŠOVÁ. Česká a slovenská architektura 1971-2011: texty, rozhovory, dokumenty. V Praze: Akademie výtvarných umění, Vědecko-výzkumné pracoviště, ve spolupráci se
Slovenskou národnou galériou v Bratislavě, Úsekom výskumu a rozvoja, a Vysokou školou výtvarných
umení v Bratislave, Centrom výskumu, 2013, 954 s. ISBN 978-80-87108-28-4.

analýza

Je pětipatrový skelet ještě DOM-INO (3) nebo už ne? Struktura je zde jasná, skelet vevnitř a obálka, co je spíše obří bužírkou vně.

stěny
Dvě chodby a řetízek místností na nich. Směr budovy je jasný. Ale nedej bože
abys, chtěl jít z jihu na sever.

analýza

vrstvy

vertikální komunikace
Jedno metr a půl široké schodiště uprostřed temné dispozice, jediným únikem je
zde světlík u střechy. Stačilo to však na knihovnu, tři posluchárny a nespočet laboratorních místností a kabinetů, čtyři patra plná studentů. Fakt jen jedno?

program
Rem Koolhaas často mluví o stropě jež nabyl takové výšky, až je z něho celé servisní patro.(2) U přírodovědy se stalo něco podobného. Celé páté nadzemní podlaží na jedné z největších výškových dominant Hejčína je totiž technickým zázemím
budovy. A zároveň oproti zbytku budovy nejvíce formálně definujícím. Z toho by
Adam Gebrian neměl radost. (1)

(1) Rem Koolhaas, Elements
(2)[https://www.mall.tv/gebrian-prekvapive-stavby/obchodni-dum-kotva](https://www.mall.tv/gebrian-prekvapive-stavby/obchodni-dum-kotva) 7:20

[https://www.mall.tv/gebrian-prekvapive-stavby/palac-spork](https://www.mall.tv/gebrian-prekvapive-stavby/palac-spork) 10:26

analýza

analýza

[https://www.mall.tv/gebrian-prekvapive-stavby/radnice-prahy-7](https://www.mall.tv/gebrian-prekvapive-stavby/radnice-prahy-7) 10:57

řetěz
“Poprosím 120 dkg Poličanu.”
“Dvacet. Může být?”

analýza

Asi tak se přišla na svět naše budova. Kdy bývalý pedagog naší fakulty Ing. arch.
Karel Doležel dostal zakázku na projekt nového objektu Univerzity Palackého.
Stavět se nejspíš mělo a taky stavělo, akorát ne všechno. Proto je naše budova pouze pomyslným krajícem salámu s plastikovým obalem jenom na dvou světových
stranách.

v ďalších krokoch reagujeme na zdanlivú homogenitu celku. snažíme sa to narušiť tým, že tvoríme
jednotlivé celky, objekty, entity, nadpisy a nálepky,
ktorými zasahujeme na rôzne miesta
a stávající strukturu pretvárame na ambivalentní
prostor medzi nimi
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objekty

Experiment na chlebě
2021
Photoshop na plátne

objekty

Na počátku všeho byl řez. Přišla pilka a z bochníku chleba odřízla jeden krajíc. Ten
si sebou vzal to nejfunkčnější z původní budovy. Stal se technikem. Téměř samostatnou účelovou budovou, na které však plně závisí existence té původní. Bez ní by
ta druhá nemohla žít. Jsou v ní jak plíce, mozek tak ale i trávicí trakt. Část je využita
na datové centrum a to zprostředkovává její působnost i na jiných místech. Datové
centrum se pomalu stává srdcem čtvrti, i když v něm fyzicky nikdo nikdy nebyl.

pisoár
Střecha je však teď bezúčelná. Nachází si nový program, uvolněný a kulturní.
Stává se komunitním prostorem pro občany Hejčína. Dochází zde k podobné
analogii jako u Duchampa. Ten měnil visící sanitární objekt na ležící umělecký objekt. Tady se ležící sanitární objekt zavěšuje z boku budovy a původní objekt se
naplňuje uměleckou hodnotou.

objekty

krajíc

objekty

Zprvu by se zdálo, že jen přidává komunikaci, ale nejen to. On začíná pozvolna
čistit budovu a odkrývá částečně kus chleba, kam přináší světlo a vzduch, aby
kousek mohl rozkvést. Těžko říct, jestli je to u chleba zrovna dobrá zpráva.

kolik
Vždycky je těžké, něco někam napasovat, a to zvlášť, když váš kontext přijde na
konci semestru. Ale co pomáhá je to připnout a zavěsit na kolík. Doporučujeme.

objekty
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přenos média
inside
autorství/konotace
pohyb lidí
metoda

řez
subdivide
add
copy/paste

pilky
Kolo kolo mlýnský,
za čtyři rýnský.
Kolo se nám polámalo,
mnoho škody nadělalo.
Udělalo bác!

topologické schéma
Pro vyjádření všech vztahů v budově jsme využili topologického schématu, které
naše objekty staví takřka na roveň. Schéma nám ukazuje, jak fyzické vazby, tak i
spíše virtuální červené vazby.

pisoár

‘Fountain’
Marcel Duchamp v roce 1917
vystavuje pařížský pisoár - kdy
sanitární užitný objekt naplňuje
uměleckou hodnotou. Mění tím i
zaběhnutou orientaci. Pisoár již
nevisí, ale leží na podstavci. Co
když princip zůstane stejný akorát
pozice se otočí?

aste

copy/p

Vezmeme si hoblík, pilku,
budem si hrát ještě chvilku.
Až to všechno spravíme,
ták se zatočíme.
vetřelec

šedá voda

komunitní sál

šedá voda

červená barva

schodiště

pronájem

Bernard Tschumi
Architectural concepts
Red is not a colour
“Všichni se mě ptali, proč
červená.Tak jsem nakonec
odpověděl, že není barvou. Je to
téma. ”
- Bernard Tschumi
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Ing. arch. Karel Doležel

ta
da

příroda

autorem původní budovy z 80. let
minulého století je architekt Karel
Doležel, který zde pracuje na
hraně moderní a postmoderní
architektury, původně se stavba
měla stát součástí většího
komplexu Univerzity Palackého,
ale byla postavena pouze tato
část jako určitý m”modul, který se
měl dále opakovat.
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kolík

město

urbanistický návrh
spolupracujících studentů
obsahuje značnou část
definování zeleně, v podobě tzv.
zeleného pásu, který se prolíná
kolíkem

tí

objekty

návrh urbanismu

objekty

dopravní magistrát

kry

Karin Krettková
Tereza Pavlíčková
Tomáš Müller
Marek Nečesal
Matteo Marchese
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1. NP
2. NP

3. NP

4. NP

5. NP

děkujeme našemu vedoucímu ateliéru Ing. arch. Szymonovi Rozwalkovi
a
pani profesorke Ing. arch. Monike Mitášovej, Ph. D.

Eva Macejková a Petr Malásek
Fakulta architektury VUT v Brně
2021

