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V první fázi semestru se studenti seznámí
s konceptem ELEMENTS Rema Koolhaase.
Každý student si vybere a zanalyzuje jiný
ELEMENT, a na základě této analýzy navrhne část stavby definovanou tím konkrétním elementem. Nasledně budou studenti pracovat ve skupině. Cílem společného
návrhu bude rekonverze původní budovy UP
v Olomouci. Rekonverze navržené v metodě
koláže – metodě sestavování různých
přístupů/elementů/konceptů – hlavním
cílem spolupráce bude hledání metody tvoření nebo uvolňování (zamlžování)
vztahů vzniklých mezi jednotlivými
elementy.

AN0TACE

Ačkoliv je waldorfská pedagogika v Česku
běžně rozšířená, architektonické principy
vycházející z této pedagogiky ještě tak
pevně uchopeny nejsou. Budovy, od kterých
se očekává otevřenost a přístupnost, což
ostatně vychází i z filosofie této školy,
bývají naopak uzavřené do sebe a veřejnosti tak na první pohled nepřístupné.
Tuto problematiku jsme se snažili zohlednit i při samotném návrhu waldorfské
tělocvičny. Přestože se snažíme o maximální otevřenost a přístupnost, zohledňujeme
i jistou potřebu soukromí a zabezpečení.
Zároveň klademe důraz na multifunkčnost,
které dosahujeme hledáním alternativních
využití pro již definované prvky architektury.
Hmotově je objekt řešen metodou koláže –
skládáním jednotlivých principů do jednoho
celku. Pro nás byly výchozí hlavně různé
formální přístupy k architektuře v průřezu
historií.
Stejně tak jsme vycházeli z práce nizozemského architekta
Rema Koolhaase – Elements of Architecture, která řeší fundamentální prvky architektury a různé pohledy na ně.

ELEMENTY

STŘECHA
K0RID0R
RAMPA
KRB
FASÁDA

STŘECHA
Prvý primitívny príbytok je
tvorený len z jedného elementu
- sklonitej strechy. Tá je fundamentálnym evolučným elementom,
ktorý výrazne prispel k tranzícii ľudstva z lovcov a zberačov na civilizáciu. Poskytoval
to najdôležitejšie - bezpečie a
ochranu.
Dendrochronologické prieskumy
ukazujú, že napriek vzhľadovým a
exteriérovým odlišnostiam sú štrukturálne systémy krovov veľmi
podobné. To značí, že vývoj
striech prebiehal simultánne na
viacerých kontinentoch.
Kupola je osobitým typom
striech, ktorý pokrýva priestor
využívaný najmä na vyjadrenie
moci, viery a smútku. Koolhaas
ju označuje ako najsilnejšie a
najdlhšie prežívajúce architektonické spoločenské gesto.
V 20. storočí dochádza k mixovaniu jednotlivých štýlov a typov
striech, čo má za následok medzinárodné sploštenie. V Európe sa
diskutuje v podstate len o dvoch
typoch striech - plochej a šikmej.

analýza

nejstarší architektonický dokument v Číně
Yingzao Fashi
na výstavě Elements of architecture

aplikace

Pódium, ihrisko, miesto na
piknik... priestor
strechy nie je jasne definovaný a neurčuje hranice
detskej fantázie. Čisté
línie jednotlivých plôch
vytvárajú
členitý terén, ktorý reaguje na funkčné rozdelenie
priestorov pod nimi.
Strecha eurytmie kladie
dôraz na dôležitosť danej
miestnosti. Jej konvexný
tvar vytvára kontrast voči
horizontálnym plochám a
zároveň vymedzuje vizuálnu
dominantu telocvične.

K0RID0R
Koridor je silným komunikační elementem, který
může mít několik podob,
a to sice co nejpřímější
komunikace mezi bodem A a
bodem B, kde nepřevládá
potřeba zkoumat okolí a
zajímá nás pouze nejrychlejší a nejúčinnější
cesta, takovým příkladem
může být nouzový koridor,
kde je podstatná efektivita průchodu a co nejrychlejší pohyb z budovy
ven.
Na druhou stranu si
můžeme představit koridor stávající se místem
shledávání a shromažďování osob, kde již
nemáme potřebu projít
místem co nejrychleji.
Takovou ukázkou může být
například prostor chodby
v blázinci, jenž popisu-

analýza

je.

V našem projektu se
chodba či koridor objevuje v rozmanité
paletě těchto podob.
Funguje zde jako element zejména funkční,
zároveň však jako
element k určitému
prožitku. Cílem bylo
nabádat uživatele k

jednotlivým funkcím,
ke kterým chodba vede
či k tomu, jak by měla
být využívána. Dle
našeho zkoumání chodba nemusí nutně znamenat jen prostor vymezený dvěma stěnami
a několika dveřmi.
Chodba či koridor

aplikace

Rem Koolhaas ve své knize
Elements of architecture,
kde se chodba stává prostorem uvolnění, svobody
a setkávání s jinými pacienty ve volném čase.

může být postupně
tvořena cirkulací a
vitalitou uživatelů,
kteří si hledají cestu či komunikaci zcela kdekoliv za účelem
dojít k cíli. A právě
potenciál této variability elementu zde
byl využit.

RAMPA
Ačkoli je rampa poměrně obecný pojem, jakožto element architektury může díky svému
konkrétnímu provedení nabývat mnoha rozdílných významů.
Pravděpodobně nejzásadnějšími
paramatry jsou při této determinaci rampy její sklon a šířka. Široké rampy s malým sklonem vytváří přívětivý prostor
pro shromažďování a nechávají
jakousi svobodu pohybu, naopak
úžší rampy jasně definují
člověku směr a působí spíše
jako medium pro transport.
Narozdíl od schodiště rampa
zprostředkovává plynulý přesun
a dá se tak dosáhnout propojení prostor v různých výškových úrovních v jeden přelívající se celek. Vedle škály
možností které rampa nabízí co
se týče například práce s prostorem, dynamičnosti, manipulace pohybu, transportu atd..

analýza

Rampa jakožto legislativně determinovaný prvek, s účelem
zpřístupnění a potažmo
nastolení stejných
podmínek a stejně tak
rampa jakožto šikmina v nejobecnějším
slova smyslu umožňu-

Berthold Lubetkin/Penguin pool
je asi jedním z největších
přínosů ramp zpřístupnění míst
pro osoby se sníženou schopností pohybu, s čímž se pojí i
legislativní ošetření rampy,
které se postupem let čim dál
více zpřísňuje. Rampy byly a
jsou důležitým
prvkem ve tvorbě řady architetků. Vedle ramp jakožo prvků
vymezujících a vyt
vářejících prostor v podání

Franka Lloyda Wrighta, je zajímavým průkopníkem ramp francouzský architekt Claude Parent. Vedle řady návrhů jak
budov, tak i veřejných prostor
používal záměrné zešikmení i v
několika realizacích a dal tak
základy novému způsobu života, který se neodehrává horizontálně, ale a šikminách za
neustalé konfrontace
gravitací.

jící rozmanité projevy individuality
jsou dva nejvýraznější
přístupy, prorůstající celým projektem.
Zároveň funguje jako
komunikační i vizuální propojení školních
prostorů s veřejností

aplikace

a plynule se přelévá z
ústředního hejčínského
náměstí a zeleného pásu
přes tělocvičnu do
monumentální tribuny
a vytváří tak i místa
nabízející se pro
shromažďování.

Původ krbu začíná již v
prapočátku našeho světa, kde se
vyskytoval formou ohně, který
byl nestálý a nevypočitatelný.
Postupem času ho lidé ovládly a
z boje o přežití se začal stávat život v komfortu. Krb se
začal používat v domácnosti jako
hlavní zdroj tepla. Dnes už není
potřebným prvkem v domácnosti,
ale přináší nám jakousi nostalgii a vzpomínky na dávnou dobu.
Krb v architektuře ale můžeme
chápat i jiným způsobem než jako
fyzický blok uprostřed obývacího
pokoje. V analýze tohoto elementu jsme došli k několika vlastnostem krbu,
kterými jsme se řídili.
První a nejdůležitější je energie – fyzická, či jen pocitová
(my zde uplatňujeme tu pocitovou), zadruhé je třeba zmínit
schopnost shromažďování lidí v
jednom centru a zdroj společenské interakce.

analýza

KRB
Náš „krb“ lidi spojuje, je jakýmsi centrem
dění. Není to fyzický
prostor, spíše jej
můžeme vnímat pocitově.
Funguje stejně jako
gradient, který je ve
středu nejintenzivnější
a postupně se rozplývá

aplikace
„Oheň, společník, který pohlcuje
města, vnáší černou tmu do lesů.
Je to ten, co miluje vzpouru,
ale zároveň je řemeslníkem a pomocníkem, hýčká nás a ničí. Hřeje v dlouhých zimních večerech.
Řídí parník a táhne železniční
vůz. Jeho potřebnost a ničivost
je obrovská síla.“
-Rem Koolhaas

do ztracena. Pokud jsme
v centru ohniště cítíme
největší energii tohoto
prostoru, jsme v centru
dění. Čím více se vzdalujeme, tím větší máme
pocit oddělení od ostatních.

FASÁDA
Slovem fasáda byla v historii
označována přední nebo čelní stěna budovy. Jednalo se o plošný
prvek, který prostřednictvím kompozičních principů a sochařských
prvků prezentoval politické, sociální a kulturní myšlenky.
Fasáda je elementem, který je
klíčový pro každou stavbu, protože ať už je formován záměrně,
či vznikne jako vedlejší produkt
jiných procesů, vysílá do vědomí
i podvědomí vnějšího pozorovatele kódy, které ovlivňují jeho
vnímání budovy v různých kontextech. Fasáda směřuje své působení do prostoru a má potenciál být
(a často bývá) sama o sobě prostorem, ve kterém vnímáme komunikaci s objektem, který fasáda
reprezentuje, aniž bychom ho nutně užívali. V každém jednom úhlu
pohledu, který směřujeme k řešené budově, nalézáme prvky fasády,
neboť jsou, právě v tom okamžiku, těmi čelními, jež k nám promlouvají.

analýza

Svatopetrské náměstí jako fasáda baziliky
svatého Petra, Vatikán

V rámci ctění jednoho z principů waldorfské architektury –
jednotnosti – kopíruje fasáda,
orientovaná k základní škole,
její výrazné zubovité lomení.
V ortogonálním pohledu dosahuje výšky střechy malé tělocvičny
a tuto úroveň následuje ve své
celé délce tak, aby nevynikala členitost přidružených prostor tělocvičny. Vzájemným odsazením těchto konstrukcí mezi nimi
vzniká prostor sloužící jako ko-

munikace, na které vnímáme diverzitu na straně tělocvičny a uniformitu na straně fasády. Skrz ni
je díky použitému materiálu vidět
a nepůsobí tak ochoz stísněně, z
druhé strany reflektuje sluneční
světlo do učeben školy, které
jsou nevýhodně orientovány na
severovýchod. V místě, kde stěna velké tělocvičny ustupuje od
této linie o délku přidružených
místností, které výškově převyšuje, fasáda volně ustavuje ges-

aplikace

zlatá doba Han, Čína, otevřená fasáda
zamlžení hranice mezi interiérem a exteriérem

Nejenom vztah člověka s budovou,
ale i vztah mezi vnitřním a vnějším prostředím bývá zprostředkovaný fasádou. Definování hranice
mezi interiérem a exteriérem může
být akcentované, nebo zcela
zamlžené.

to jednotnosti objemu, který je
naznačen hranami, jež by toto
pomyslné těleso definovaly, kdyby byla výšková úroveň všech
střech zarovnána. Objekt eurytmické místnosti záměrně ani jeden
z principů nerespektuje.
Fasáda vzniká v mnoha momentech organicky užitím jiných elementů. V případě rampy se jedná
o výrazný prvek celkového obrazu
stavby, který působení fasády
významně rozšiřuje do prostoru.

VZTAHY MEZI ELEMENTY
Po separátních analýzách
jednotlivých elementů,
které měly za hlavní cíl
odhalit všemožné diverzity a potenciály,
následovalo hledání vztahů a podobností mezi
nimi.
Ačkoliv bylo záměrem
zachovat co největší
chaos a neomezovat se
na konkrétní definice (jednoznačné určení
významu), bylo potřeba najít determinanty,
které utváří onen konkrétní element.
Determinace probíhala v
několika fázích.
Zprvu jsme zkoumali elementy z různých úhlů
pohledu, jako například

fundamentální geometrie,
přičemž nám vykrystalizovaly první podobnosti, na které jsme opakovaně naráželi, a to
hlavně rampa s koridorem
a fasáda se střechou.
Výsledky této metody ale
byly nekomplexní, proto
jsme se následně snažili o zařazení elementů
do množiny, kterou vymezují významové protipóly
s tím, že množina pořád
nabízí nekonečné množství přístupů.

B0D

KŘIVKA

RAMPA

K0RID0R

vymezení

provoz

STŘECHA
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rozhled

socializace

KRB
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nepřístupnost

PL0CHA

FASÁDA

prostředí

STŘECHA

propojení

KRB

FASÁDA

pocit

oddělení

V další fázi se naše uvažování
snažilo oprostit od funkcí a
významů, které element nese
vůči člověku. Hledali jsme
jakési prapočátky a archetypy
elementů bez jejich determinace člověkem a díky tomu potom jejich základní atributy, kvůli kterým aspirují k
určitému využití. Naše úvahy
v této fázi hodně vycházejí z
filosofie
Arthura Schopenhauera. Vycházeli jsme z předpokladu, že
objektivní realita je hmota,
kterou potom člověk vnímá pomocí smyslů, díky čemuž vzniká
subjektivní svět.
Během onoho smyslového poznání
potom zjišťuje, že konkrétní forma hmoty pro něj přináší
určité využití a pro zjednodušení komunikace s ostatními si pro ni nalezne index
– název.
Tyto úvahy nám ale ztěžuje fakt, že jsme i my sami
lidi, kteří žijí ve svém subjektivním světě,filo a proto
jsme nechtěli vyvozovat žádné striktní závěřy, ale spíše
rozšiřovat možnosti přístupů.

SVĚT JAK0 PŘEDSTAVA
= smyslové počitky,
které mozek zpracuje a vytvoří strukturovaný svět
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PRAVZ0RY

VYUŽITÍ ČL0VĚKEM

RAMPA - ŠIKMINA, GRAVITACE, VÝŠKOVÝ ROZDÍL
FASÁDA - OBAL, VNĚJŠEK, ODRAZ PROSTŘEDÍ, DIVERZITA
OHNIŠTĚ - ENERGIE, PROSTŘEDÍ, REAKCE, INTENZITA
KORIDOR - ROVINA, MEZIPROSTOR, LINIE
STŘECHA - HRANICE, DUTINA, BARIÉRA
...

TRANSPORT,SJEZD
ROZLIŠENÍ, VIZUÁLNÍ
SVĚTLO, TEPLO
KOMUNIKACE, ODDĚLENÍ, PROPOJENÍ
ÚKRYT
...

BEZ GRAVITACE

Při zkoumání základních prostorových vztahů elementů jsme
se inspirovali v suprematismu. Ze základní geometrie elementů jsme sestavili kompozici, která se nachází v
plošném prostoru bez gravitace. Přestože v kompozici je
zobrazeno 5 elementů, jsou zde
vlastně jenom 3 prvky, protože
rozdíl fundamentální geometrie
mezi střechou a fasádou a mezi
rampou a koridorem vlastně
spočívá právě v gravitaci.
Ohniště pak vytváří jakýsi bod, který je zdrojem vyzařování, které směrem od
zdroje slábne a jeho tvar je
vymezen ostatními elementy.

S GRAVITACÍ

PR0ST0R0VÉ VZTAHY

SITUACE
Tělocvičnu navrhujeme
do regulačního plánu,
který je výsledkem zadání ateliéru minulý semestr. Parcela pro stavbu
tělocvičny byla v tomto
plánu zvolena v samém centru Hejčína mezi budovou
Waldorfské školy, které
taky tělocvična náleží a
mezi bývalou budovou UP,
jejíž rekonverze byla také

PŘÍR0D0VĚDA
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řešena v minulém semestru.
Její využití je kombinace
sociálního bydlení s polyfunkčními buňkami, prostory pro děti a společenským
parterem.
Před parcelou se rozléhá
hlavní pěší komunikace Zelený pás, jehož návrh
jsme také řešili, ještě
spolu s náměstím, které
vzniká před UP.
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WALD0RFSKÁ PEDAG0GIKA

FYZICKÉ TĚL0

ÉTERICKÉ TĚL0

ASTRÁLNÍ TĚL0

RUD0LF STEINER
1867 - 1925

Jelikož je tělocvična stavěna
pro Waldorfskou školu, která je
poměrně hodně specifická co se
výuky, architektury i celkového
přístupu k životu týče, považovali jsme za nutné tyto
principy nastudovat.
Za odrazový můstek Waldorfu je
považována filosofie rakouského
filosofa Rudolfa Steinera –
Antroposofie, která studuje nadsmyslové poznání světa, vhled do podstaty člověka.
Říká, že člověk je trojjediný.
Skládá se z fyzického těla,
které je neživá schránka, hmota, kterou máme společnou i se
zvířaty a rostlinami a je jako
jediná vrsta přístupná našim
smyslům. Další vrstvou je éterické tělo – to je například
krevní oběh, orgány a všechny životadárné součásti člověka. Poslední vrstvou je Astrální vrstva, která je nositelem
pocitů, individuality, potřeb a
vědomí sebe sama.
Waldorfská pedagogika se dělí
na úseky po 7 letech s tím, že
na začátku každého z nich se
rodí jedna vrstva těla. Do 14

let se tedy člověk jen učí a
opakuje a ve 14 při zrození astrální vrstvy teprve začíná sám
informace přehodnocovat a individuálně přetvářet. Celá pedagogika je založena na plynulé
aklimatizaci nově příchozího
člověka na podmínky okolního
světa, rozvíjení individuality,
intelektu, ale také praktických
dovedností.
Výuka není dělena do předmětů, ale do epoch, které řeší
delší dobu jedno téma z různých
pohledů a vytváří tak ucelený
obrázek. Na pomezí mezi tělesnou výchovou a klasickou výukou
je předmět, který je specialitou Waldorfu – Eurytmie, volně
přeloženo jako krásné rytmické
pohyby. V těchto eurytmických
blocích děti převádějí mluvené slovo do pohybového projevu a rozvíjí tak jejich chápání
prostoru, rytmu atd.
Tělesná výchova není založena na co nejlepším výkonu a
soutěži, ale na prožitku ze
sportu a opět rozvoji
individuality.

WALD0RFSKÁ ARCHITEKTURA
dynamičnost
vlnění
rytmus
akustika
čitelnost
gravitace
individualnita
detaily
jednotnost
oblé tvary
‘organický
funkcionalismus’

CÍLE

PŘÍSTUPN0ST
PR0P0JENÍ
VITALITA
MULTIFUNKČN0ST

Informace o kontextu, do
kterého zasazujeme tělocvičnu
jsme zhodnotili a vytyčili
hlavní cíle, kterých chceme jak
funkčním, tak formálním provedením dosáhnout.
Vzhledem k umístění parcely
přímo v centru dění jsme viděli potenciál ve zpřístupnění
tělocvičny veřejnosti a v
celkovém propojení a rozšíření
centrálního prostoru Hejčína.
Jelikož se ale jedná o školní
prostory, bylo nutné veřejný a
školní provoz fyzicky separovat. Stále jsme se ale snažili o zachování maximálního vizuálního propojení a o možnost
smíchání provozů.
Dalším cílem je poskytnutí
dostatečného množství atraktorů, abychom docílili požadované vitality a využití. S
tímto se pojí i snaha o jakousi multifunkčnost. Prostor
by měl plnit jak individuální potřeby návštěvníků a uživatelů, tak i poskytovat prostor pro nejrůznější společenské
i soukromé akce.

T0P0LOGICKÉ R0ZVRŽENÍ MÍSTNOSTÍ
EXTERIÉR PARCELY

VNITŘNÍ TĚL0CVIČNA
EURYTMICKÝ SÁL
MALÁ TĚL0CVIČNA
ZÁZEMÍ UČITELE

WC ŠATNY
ŠATNY

VESTIBUL
ZAZEMÍ PR0 R0DIČE
TRIBUNA
KAVÁRNA

WC VEŘEJN0ST
ZÁZEMÍ KAVÁRNY

NÁŘAĎ0VNA
TECHNICKÁ MÍSTN0ST

PR0 VEŘEJN0ST

PR0V0Z

PR0 ŠKOLU

PŘECH0D

T0P0LOGICKÉ R0ZVRŽENÍ MÍSTNOSTÍ
Ačkoli jsme se snažili
o co největší propojení
s veřejnými prostory
a přístupnost, jak už
bylo dříve avizováno,
chceme dát důraz tomu,
že se jedná hlavně o
prostory Waldorfu a to
hlavně v hierarchii
vůči ostatním prostorům. Eurytmie jakožto symbol jak pohybu,
tak Waldorfu je pro nás
společně se samotnou

tělocvičnou nejzásadnější, proto tento fakt
zohledňujeme i v dispozičním uspořádání a
formálním provedení.
Zásadní je pro nás také
tribuna, která by měla
tvořit největší vizuální i fyzické propojení mezi veřejností a
tělocvičnou.
Vestibul jakožto hlavní
komunikace je propojen se všemi potřebnými

místnostmi ve všech
výškových úrovních a
vytváří tak jakési
ohniště - centrum, ze
kterého se každý dostane tam, kam potřebuje.
Vzhledem k nutnosti
rozdělení provozů bylo
také nutné si striktně určit, jaké prostory budou náležet jakému
provozu a jakým způsobem budou propojeny.

PR0ST0ROVÉ R0ZVRŽENÍ
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PR0ST0ROVÉ R0ZVRŽENÍ
Vzhledem k tomu, že
okolí tělocvičny
je poměrně hodně zastavěno, chtěli
jsme veřejnému prostoru hmotově odlehčit
a zároveň ho rozšířit,
proto jsme první patro
tělocvičny nechali nezastavěné a nechali
tak volnost pro svobodnou cirkulaci vymezenou pouze vestibulem a technickou
místností. Vestibul je
směřován k centru dění
- tzn. Zelenému pásu,
náměstí a samozřejmě vstupu do Waldorfu. Technická místnost
je naopak směřována k

cestě mezi Waldorfem a
tělocvičnou, která je
napojena na nejbližší
automobilovou dopravu.
Druhé patro patří
prostorám samotné tělocvičny, která
je exponována stejně
jako tribuna směrem na
Zelený pás. Zázemí pro
žáky a učitele spolu s
šatnami je naopak orientováno k Waldorfu,
čímž vznikají soukromější prostory přímo napojeny na školu.
Nad všechny ostatní
prostory je posazena
eurytmie, čímž podtrhujeme její významnost a
symboliku.

dělali jsme si také
pohybová schémata, kde
jsme řešili hlavně vztah cirkulace veřejnosti a školy, čisté
a špinavé cesty, atd..
Mezi tělocvičnou a
prostory na druhé
straně jsme vytvořili
koridor, který vede z
komunikačního tubusu a
tvoří s ním hlavní komunikaci. kolem budovy
je také ochoz, který
nabízí možnost obejít
celou budovu.

P0HYB0VÉ SCHÉMA

VEŘEJN0ST

ŠK0LA

PR0V0Z

POŽADAVKY REGULAČNÍHO PLÁNU

P0ŽAD0VANÁ PR0CENTA

REÁLNÁ PR0CENTA

60%			 soukromých prostor

62%

22,5%		 polosoukromých prostor

22%

7,5% 		 poloveřejných prostor

5%

10%			 veřejných prostor

12%

F0RMA
Formu jsme vytvářeli
pomocí metody koláže,
tzn. kombinováním
různých přístupů. Tato
metoda má v našem projektu dvě roviny, a to
z hlediska přístupů k
jednotlivým elementům a

potom z hlediska kombinování architektonických stylů v závislosti na charakteru
prostoru. Monumentální,
reprezentativní prostory jsme pojali v duchu
renesance až antiky,

více funkční prostory jsme pojali modernisticky striktně se
řídící heslem form follows function a jako
třetí přístup jsme
použili principy waldorfské architektury.

TRIBUNA

VESTIBUL

OCHOZ

EURYTMIE

Renesanční arkáda v
odlehčeném příhradovém
provedení přecházející
do vlnící se rampy odkazující na Waldorfskou
architekturu, to vše je
v našem projektu považováno za tribunu - plynulý tok veřejnosti,
propojení s Zeleného
pásu s tělocvičnou, rampu, ohniště, fasádu.

Tubus, který se již na
první pohled rozpíná
napříč všemi patry
tělocvičny spolu s koridorem vycházejícím z
jeho samotného jádra,
tvoří hlavní komunikaci
tělocvičny.
Spolu s únikovým schodištěm bylo k této komunikaci přistupováno
spíše z modernistického
hlediska řídící se heslem form follows function, přičemž nejzásadnější pro nás byla
bezbariérovost a oddělení provozů.

Navazuje sice přímo na
rampu, člověka ale cítí,
že už se nenachází v
tom velkorysém prostoru s rozhledem po okolí,
který si říká o to, aby
byl navštěvován.
Ačkoli ochoz umožňuje
obejít celou tělocvičnu,
jedná se už o lehce
soukromější prostory,
proto se na to i snaží
člověka upozornit jak
menšími rozměry, tak i
fasádou, která přímo
reaguje na fasádu Waldorfu.

Rozevláté závoje, rytmus, akustika, pohyb.
Tyto klíčové pojmy popisující podstatu Eurytmie jakožto disciplíny
jsou i východiskem pro
řešení její formy.
Dalo by se říci, že se
jedná o věžičku, střechu, která symbolicky zastřešujíc celou
tělocvičnu, zprostředkovává požadované akustické podmínky a její
vzezření je čistou
koncentrací Waldorfské
architektury.

K0NSTRUKCE
Na jedné straně okázalost a
majestátnost na straně druhé střídmost a skromnost.
Velká nápadná rampa stoupající k severovýchodní
straně budovy je vynášena
desítkami arkádově řazených
obloukově zakončených ocelových rámů, v kombinaci s
trubkovým příhradovým zavětrováním, jejichž funkční
využití statikou teprve
začíná. Labyrintvertikál
může být dětským hřištěm,
lezeckou stěnou, nebo jen
zajímavým místem k občerst

vení se pivkem s přáteli.
Koncepční opak řešení nosné konstrukce se uplatňuje
u hlavní budovy tělocvičny
a přidružených prostor.
Ty jsou vyneseny do výšky
8 metrů a jediné objekty,
které toto „vzdušné město“
spojují se zemí, jsou komunikační tubus a technický
kubus - na první pohled
hlavní konstrukční pilíře.
Aby byla tato myšlenka
zachována, a aby vznikl pod
tělocvičnou velký otevřený
prostor, byl kladen důraz

na použití co nejméně
dalších sloupů. Monolitický
betonový rošt, podporující
hlavní platformu, je usazen
na zmíněné svislé podpory
v rastru, který respektuje rozmístěný nosných stěn
nad deskou, aby co nejlépe
plnil svou úlohu přenášení
momentů.
Ačkoliv se jedná o poměrně
silný vizuální prvek, díky
zvolenému rozměru, tvaru, počtu a materiálu jeho
dílčích částí, konstrukci
rampy neupozaďuje.
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TERÉN
Kromě budovy tělocvičny jsme
také pracovali se Zeleným pásem
- hlavní pěší komunikací a s
centrálním náměstím vznikajícím
před budovou UP.
Zelený pás jsme ponechali jako monofunkční komunikaci, která ale reaguje na prostředím, ve kterém se nachází
rozšiřováním a zužováním cesty.
Jako materiál jsme zvolili zatravňovací betonové dlaždice
rozměru 0,5 x 2 m, které symbolizují nadřazenost zeleně.
Důležitou roli hrají také stromy, která v užších částech
tvoří husté aleje striktně vymezující cestu a v rozšiřujících se částech jenom doplňují okolní atraktory.
Prostor náměstí je rozdělen
na 3 části. Část přímo u
tělocvičny je zatravněná, lemovaná otočnými panely, částečně
oddělujícími tělocvičnu od
náměstí. Panely jsou ze snadno
omyvatelného skla a mohou tak
sloužit pro výtvarný projev jak
ze strany školy, tak veřejnosti.
Druhá část plynule navazuje na
cestu Zeleného pásu, která se

rozšiřuje až do šířky 12 metrů.
Dlaždice jsou zde ve stejném
rozměru jako u cesty, což má
prostor předurčit k více dynamickému a živému. Třetí část
náměstí je pokryta čtvercovými dlaždicemi 1x1m a orámována
rampou vycházející z budovy UP.
Rekonverze této budovy počítá
se společensky využitým parterem, který propojujeme v této
části náměstí s poměrně klidným
posezením.
Spodní část tělocvičny vytváří multifunkční prostor, který
se dělí na zapuštěný prostor s tribunou, pokrytý tartanem a inklinující tak k funkci
hřiště, ale zároveň poskytující
potřebné podmínky například
pro kulturní akce, divadelní představení nebo prosté posezení. Horní část je tvořena
měkčím šedým tartanem a nachází
se zde konstrukce tribuny a
samotné tělocvičny, které jsou
zároveň navrhnuty jako simulace
horolezecké stěny a nabízí tak
další možnost pohybu.

děkujeme ing. arch. Szymonovi Rozwalkovi za
konzultace, inspiraci a trpělivost

