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Abstrakt

Cílem práce je vy e it víceú elov  sál v prostorách nedostav né zámecké kaple v návaz-

nosti na zámecké divadlo. Sou ástí práce je také návaznost prostoru na exteriér stavby a

neviga ní systém v zámeckém parku.
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ABSTRACT

Abstrakt ve sv tovém jazyce 

The goal of this work is architectural design of multifunctional hall in castle chapel and its

relationship to castle theater. Part of this work is link of interier and exterier and navigating

system in castle park.
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ÚVOD

„Rekonstrukce je o tom pochopit, co je na té p vodní budov  hodnotné, pochopit ducha

budovy a zareagovat tím, co do ní nového p iná íme nebo vkládáme. Zaujmout postoj k

n emu, co tady u  je,“1 íká Gabriela Kaprálová z ateliéru ASGK Design. A mluví mi p í-

mo z du e. P i práci na kapli zámku Ka ina jsem mnoho asu strávila p em lením o tom,

co je vlastn  od rekonstrukce o ekáváno, co od ní o ekávám já sama. Sna ila jsem se zjis-

tit i to, co od rekonstrukce o ekávají e tí architekti a jak se k ní staví. Jak se staví k o i-

vení umírajících prostor novou funkcí, novou my lenkou. To v e jsem se pak pokusila

zhodnotit p i práci na návrhu samotném. S respektem jsem se postavila danému prostoru

elem a pokusila jsem se ho pozvednout k novému ivotu.

1 http://www.earch.cz/clanek/4678-rovnovaha-mezi-krasou-a-funkcnosti.aspx
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I. TEORETICKÁ ÁST
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1 SOU ASNÉ REKONSTRUKCE

Ráda bych se v úvodu své práce zmínila o n kolika zajímav ch rekonstrukcích, které

prob hly v nedávné dob  na území eské republiky. Cht la bych p edem uvést, e se

nejedná o v b r prací, které jsou nejv znamn j í, nejlep í, i jin m zp sobem „nej“. Jde

spí e o práce, které pova uji za jakési inspira ní zdroje nebo vzory pro mou práci na návr-

hu víceú elového sálu zámku Ka ina. Narazila jsem na mnoho dobr ch rekonstrukcí av ak

jejich úpln  v pis by byl vhodn  pro jiné literární dílo.

S radostí ov em konstatuji, e zda il ch rekonstrukcí je v poslední dob  skute n  dost.

Rozhodn  je správnou volbou chátrajícímu objektu (a  u  se jedná o zámek, kostel,

pivovar i oby ejnou stodolu) ur it novou funkci a pat i n  jej p izp sobit, ne  nechat

objekt spadnout. Samoz ejm  je ale pot eba zvolit p i rekonstrukci správnou cestu. Nová

funkce samoz ejm  vy aduje i r zné p ístavby – je proto t eba d kladn  rozmyslet jak m

zp sobem p ístavby v lenit, aby nebyl zastín n architektonick  ráz p vodní architektury.

1.1 Rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomy li

Zámeck  pivovar je sou ástí areálu zámku v Litomy li, kter  byl zapsán na Seznam sv -

tového kulturního d dictví UNESCO v roce 1999. Starosta Litomy le Miroslav Br dl

oslovil v roce 2001 architekta Josefa Pleskota s ádostí o rekonstrukci budovy pivovaru,

jeho  fasády byly opraveny ji  v roce 1998. Rekonstrukce byla zahájen roku 2003 a

dokon ena o t i roky pozd ji.

V prostorách b valého pivovaru, kter  nechali v 16. století zbudovat Pern tejnové, se nyní

nachází hlavní budova Evropského sdru ení YMCA (K es anské sdru ení mlad ch lidí).

ást t chto prostor pak vyu ívá restaurátorská kola, centrum Smetanovy Litomy li a info-

centrum.

Josef Pleskot se sna il zachovat celistvost stavby a pou ít k tomu v echny ásti

dochovan ch konstrukcí. Volbou materiálu a proporcí docílil vhodného souzn ní

p vodních a nov  p idan ch ástí stavby. Zárove  je v ak z etelné, které ásti jsou nov

p istav né, p sobení pr myslové památky tedy není naru eno, spí e jen dopln no. Histo-

rické ásti pivovaru byly rekonstruovány tradi ními prost edky – vápenn mi omítkami a

nát ry, naru ené krovy byly vym n ny. Na nov  p idan ch ástech stavby jsou pak asto

pou ity materiály, které se prosadily a  b hem 19. a 20. století. Lze zde tedy nalézt ocelová

schodi t  i protipo ární zasklení.1

1 http://www.archiweb.cz/
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Postupnou rekonstrukcí budovy zámeckého pivovaru vznikly p íslu né a d stojné prostory

pro ubytovací za ízení, p edná kové a multimediální sály, knihovnu i fitness. V echny tyto

prostory, v etn  prostor vstupu a komunikací, spolu v p íjemné mí e kombinují ono kouzlo

historické architektury (v maximální mo né mí e restaurované) a architektury zcela

moderní. Je velice p íjemné, e i náv t vník mén  znal  architektonick ch sloh  bezpe n

rozezná, která ást stavby pochází z minulosti a která je nová. V takov ch p ípadech pova-

uji za nevhodné i nevkusné p istoupit k p ibli né rekonstrukci mo ného stavu podle

p edstav novodobého architekta. Jsou-li dochovány v kresy nedostav né stavby, m e b t

p ínosné dostav t ji jako doklad ur itého slohu, n jaké konkrétní doby i období. Je mo né

dostav t fragment architektury p i p ísném dodr ování prvk  a tendencí toho i onoho slo-

hu. Av ak pouze p ibli né ( i neprofesionální) rekonstrukce a dostavby vedou pouze ke

zkreslení mín ní o doty ném kusu architektury, o doty né dob  nebo snad architektovi.

Proto pova uji za nanejv  vyhovující pou ití soudob ch materiál  a tvarosloví p i p e-

stavb  a zm n  takové stavby – zvlá t  pak, jedná-li se o stavbu pr myslového rázu (jakou

pivovar bezpochyby je). Samoz ejm  se musí jednat o naprosto vyvá ené zasazení nov ch

prvk  do p vodní stavby, p istav né konstrukce by nem ly zastínit p vodní len ní, ráz a

smysl budovy i areálu. Je to stejné, jako kdy  je pot eba gotickou sochu umístit v muzeu

na podstavec – bu  se poda í v rn  napodobit podstavec, na jakém dle historick ch dokla-

d  ona skulptura kdysi stála, nebo je t eba ji umístit na sokl zcela z eteln  novodobé v ro-

by, av ak tak, aby neru il p i vnímání um leckého díla samotného. V p ípad  zámeckého

pivovaru v Litomy li bylo této my lenky docíleno – v podstat  se jednalo o jeden ze

základních kamen  celé rekonstrukce. Ov em oproti podstavce sochy zde p ístavby dekla-

rují nové funkce a pot eby. 

Obr. 1: P dorys p vodního stavu p ízemí (zdroj: www.archiweb.cz)
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Obr. 2: P dorys návrhu p ízemí (zdroj: www.archiweb.cz)

1,2 – pr jezd; 3 – foyer; 4 – otev en  dv r; 5 – sál YMCA; 6 – kaple; 7 – dílna restaurátorské

koly; 8 – kancelá e YMCA; 9 – vstupní hala ubytoven

Obr. 3: V stavní sál (zdroj: www.archiweb.cz)



UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací 10

1.2 Rekonstrukce hospodá ského dvora a zámku Ostrov

Dal ím z mnoha zajímav ch projekt  rekonstrukce je práv  ta na zámku Ostrov, kter  le í

6 km severn  od Karlov ch Var . V rámci rekonstrukce byla z hospodá ského dvora vytvo-

ena administrativní budova a zázemí Less a. s., zámek slou í jako byt, kancelá e a zázemí,

z kolny se stala jídelna, stodola funguje jako archív, byly zrekonstruovány cesty a byly

provedeny úpravy op rn ch zdí a sad . Také byla p istav na kotelna na d ev né pelety.1

Cílem rekonstrukce bylo sice dodat místu novou funkci, av ak v maximální mo né mí e

zachovat historick  a architektonick  ráz. Byly proto pou ívány p vodní stavební postupy,

materiály pokud mo no z místních zdroj . V tomto smyslu by stavba mohla b t ozna ena

jako (do jisté míry) ekologická.

1 http://www.earch.cz/

Obr. 4: Dv r (zdroj: www.archiweb.cz)
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Zámek Ostrov tedy dostal novou funkci, jeho historická hodnota v ak nebyla potla ena.

Rekonstrukce byla provedena roku 2009 podle projektu autorského t mu Karla trose, Ing

Jana Mi ánka a Ing. arch. Zde ka Sendlera a byla nominována na titul Stavba roku. V ech-

ny nov  p idané konstrukce jsou naprosto umírn né ve vztahu k historické stavb , zárove

v ak osobité. Vzniklo tedy p íjemné a reprezentativní pracovi t . A sou asn  byl zachrán n

od zchátrání dal í zámek. 

Obr. 5: Hospodá sk  dv r zámku Ostrov (zdroj: www.stavbaroku.cz)
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Obr. 6: Kancelá e v budov  zámku (zdroj: www.stavbaroku.cz)

Obr. 7: Jídelna (zdroj: www.stavbaroku.cz)
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1.3 Lékárna U svaté Kunhuty

Ráda bych se zde zmínila také o dal í stavb , která mi byla do jisté míry inspirací o lékárn

U svaté Kunhuty, která je sou ástí areálu vojenské nemocnice v Brn . Jedná se o rekon-

strukci a vestavbu do kostela sv. Kunhuty, jeho  historie sahá do 12. století. Kostel byl

barokn  p estav n, od konce 18. století v ak slou il jako skladi t , poté i jako márnice.

Architektonická kancelá  DRNH vestav la do zrekonstruovaného kostelíku ist  geomet-

rick  objekt – zam stnanecké zázemí. Objekt je z bílého skla, kontrastuje tedy s p vodní

stavbou.

Pro kostel, kter  si asem vytrp l své bylo pot eba najít novou funkci – v rámci nemocnice

se funkce lékárny p ímo nabízela. Prostor je vyu it  naprosto prakticky, tém  bez zásahu

do p vodní stavby, která tedy neztrácí na své hodnot . Geometrická vestavba, ve které se

nachází atny, sociální za ízení a kancelá , neru í a je absolutn  funk ní. Prostory kolem ní

jsou vyu ity jako sklady lék  pro v dejnu.

Obr. 8: P dorys lékárny U svaté Kunhuty (zdroj: www.archiweb.cz)
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Obr. 9: Pult lékárny (zdroj: www.archiweb.cz)

Obr. 10: Vestavba v kostele sv. Kunhuty (zdroj:

www.archiweb.cz)
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II. PRAKTICKÁ ÁST
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2 ZÁMEK KA INA

Ráda bych zde p iblí ila zámek Ka ina, jeho historii i sou asnost.

A koliv se jedná o v znamnou architektonickou památku, není ast m cílem v letník . V

sou asné dob  není zámek v p íli  reprezentativním stavu. Tyto a podobné návrhy na

rekonstrukci jednotliv ch ástí zámku jsou v ak dobr m za átkem na cest  k tomu, aby

bylo na Ka in  op t ivo.

2.1 Historie zámku

Zámek Ka ina si nechal jako svoje representa ní sídlo postavit v letech 1806-1824 Jan

Rudolf Chotek, tehdej í president gubernia a nejvy í purkrabí Království eského. Plány

vypracoval sask  královsk  architekt F. Schuricht a stavbu provád l pra sk  stavební rada

J.P. Jöndl a v posledních letech arcibiskupsk  olomouck  stavební rada A. Arche. Funk n

je zámek roz len n na hlavní centrální budovu s representa ními prostorami a obydlím

hrab cí rodiny, na dv  tvrtkruhová k ní p iléhající ni í k ídla se sloupov mi kolonádami

s hostinsk mi pokoji a na dva na n  navazující pavilony. V pravém je umíst na nikdy

nedostav ná zámecká kaple a zámecké divadlo dokon ené a  v polovin  19.století.

V levém je Chotkovská knihovna s více jak 40 000 svazky nau né i krásné literatury z 16.

a  19. století. Zámek je zasazen do rozsáhlého p írodn  krajiná ského parku, zalo eného

ji  roku 1789 podle plán  slavného víde ského botanika F. N. Jacquina.

Chotkové ili na Ka in  a v Nov ch Dvorech a  do roku 1911, kdy zdej í v tev Chotk

vym ela a velkostatek se zámkem zd dil synovec posledního Chotka Quido Thun

Hohenstein. Ten sv j majetek p edlu il, byl proto na n j uvalen konkurs a za druhé sv tové

války byl v nucené dra b  prodán Hitlerjugend. V roce 1945 byl zámek i velkostatek zná-

rodn n a roku 1950 byl dán k disposici Zem d lskému muzeu, které zde postupn  vybu-

dovalo svoje expozice. V roce 2001 se Ka ina na základ  na ízení vlády stala národní kul-

turní památkou. 1

1  http://www.kacina.cz/
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2.1.1 Architektura stavby

V echny budovy zámku upoutají jednoduchou, st ízlivou fasádou len nou pravideln mi

osami oken a sloupo adím. Dominantou zámku postaveného na neobvyklém p dorysu

polovi ní elipsy je centrální budova. Ta v razn  p evy uje p ízemní postranní k ídla se

sloupo adím, která jsou zakon ena op t o n co vy ími pavilony. Opticky nejv razn j í je

samoz ejm  vstup do zámku – ryzalit o p ti osách s v razn mi toskánsk mi sloupy a

tympanonem, kter  zdobí alegorické a mytologické reliéfy z dílny A. Schrotta a V. Prach-

nera z konce 20. let 19. století. V hlavní budov  zámku byly situovány reprezenta ní

prostory a pokoje kní ecí rodiny, zatímco postranní k ídla byla vyu ívána pro ubytování

host  a provoz. V pavilonu stojícím na konci levého k ídla byl postaven velmi pozo-

ruhodn  knihovní sál s centrální dispozicí se sloupov m ochozem a se sloupovou galerií

v pat e. Uprost ed místnosti stojí p vodní empírová sádrová váza s figurálními motivy a

v p vodních knihovních sk íních je ulo ena proslulá rodová knihovna Chotk .

2.1.2 Empír

Slovo empír pochází z francouzského empire – impérium, císa ství. Odtud také ozna ení

císa sk  sloh. Jeho hlavní rozkv t byl v dob  vlády Napoleona Bonaparta (ten se prohlásil

císa em roku 1804), a je pou íván a  do poloviny 19. století – p edev ím v oblasti archi-

tektury a designu nábytku. Architektura empíru vychází p edev ím z antick ch vzor ,

libuje si v jednoduchosti a  strohosti. asto pou ívan m prvkem je trojúhelníkov  tít s

tympanonem, p ejímán je nejstar í eck  ád, dórsk . Nezapomíná se ale ani na ionsk  ád

a nov  vytvo ené palmetové hlavice. Empír je spojován se státní autoritou a ve ejn mi

stavbami – tedy divadly, muzei, zámky. Design nábytku je asto inspirován starov k m

Egyptem. Nohy nábytku b vají ve tvaru zví ecích tlap, hojn  lakované nebo zlacené. Oblí-

Obr. 11: Pohled na zámek Ka ina
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ben m d evem se stal mahagon a eben, své místo si na lo i o echové a t e ové d evo.1

2.2 Umíst ní a dostupnost zámku

Zámek Ka ina se nachází necel ch 8 kilometr  severov chodn  od centra Kutné Hory.

Krom  památek v samotné Kutné Ho e (mezi nejznám j í pat í chrám sv. Barbory, Jezui-

tská kolej i Sedleck  klá ter) je v okolí Ka iny k nalezení je t  n kolik turisticky zají-

mav ch míst.

Ka ina samotná je lehce p ístupná osobním automobilem. Autobusová zastávka se nachází

asi 200 metr  od hlavní brány (Mikulá ská brána), nejbli í vlaková zastávka je v ak a  v

Zábo í nad Labem (asi 5 km).

Problém p i doprav  osobním automobilem (nemluv  o kolních zájezdech soukrom m

autobusem) je ale s parkováním. Jediná mo nost zaparkovat je u zájezdního hostince Husa.

Kapacita této parkovací plochy je v ak omezená a p i cest  k zámku je nutno p ejít hlavní

silnici (ta sice není nijak zvlá  frekventovaná, ale celkem nep ehledná). Je t eba vy e it

mo nost parkování v bezprost ední blízkosti hlavního vstupu do areálu, tedy Mikulá ské

brány. Z tohoto pohledu se jeví jako nejvhodn j í plocha za dílnami pat ícími k zámecké-

mu areálu. P i cest  od parkovi t  k brán  by nebylo nutné p echázet hlavní silnici.

Chodník veden  od parkovi t  podél silnice vedoucí ke Svaté Kate in  kolem dílen a  k

Mikulá ské brán  bude p eru en pouze úzkou cestou vedoucí podél zámeckého parku. 

1   http://www.praha.eu/

Obr. 12: Navrhované parkovi t  nad stávajícími dílnami
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2.3 Vstup do areálu

Hlavní vstup do zámeckého parku a tedy i hlavní p ístup k zámku je Mikulá skou, tedy

severov chodní, bránou. P ímou cestu k zámku (p ímo ke k ídlu kde se nachází kaple a

divadlo) lemuje alej strom , která je v této dob  bohu el málo udr ovaná. Kovanou klasi-

cistní bránu je t eba zrekonstruovat, v ideálním p ípad  vyrobit kopii jejího p vodního

stavu. 

2.4 Zámeck  park

e ením zámeckého parku a jeho revitalizací pov ilo vedení zem d lského muzea Ing.

Janu Kholovou. Po dlouhodobé spolupráci byly ji  zahájeny první práce na obnov  parku k

jeho p vodní kráse. V e ení parku tedy následuji práci a návrhy Ing. Kholové, která se

sna ila o co nejv rn j í rekonstrukci p vodního stavu parku i s jeho men ími stavbami

(rondel, altán).

V parku je navr ena zm na systému p ích cest. Nov  navr ené cesty umo ují p ím j í

pohyb mezi klí ov mi ástmi parku, z v t iny i respektují p vodní rozvr ení. K pokud

mo no p vodní podob  jsou také upraveny porosty (p edev ím b ízy a e íky, které se v

areálu nemile rozrostly). Kde je mo né, jsou zanechány stromy vzrostlé. Po kozené

Obr. 13: Návrh rekonstrukce Mikulá ské brány (zdroj: Ing. Jana Kohlová)
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stromy, které by mohly pádem zp sobit kody, nebo by mohly nakazit jiné stromy, jsou

nahrazeny novou v sadbou. P ed hlavním pr elím jsou pak velké kv tinové záhony. Sm -

rem ke Chvaletické pahorkatin  pak p vodn  vedla dlouhá alej, která by m la b t alespo

nazna ena voln m v hledem v tomto sm ru. Vzhledem k tomu, e zámek je umíst n na

vrcholu terénní vlny, je odsud dobr  v hled do krajiny. N kolika sm ry (sm rem k obcím

Nové Dvory a Stará Karolína) b val voln  v hled od budovy zámku. Tento v hled by m l

b t obnoven pro i t ním porostu v daném sm ru.

V dne ní dob  se v zámeckém parku konávají zámecké slavnosti, to je ale ojedin lá p íle i-

tost, kdy se zde sejde v t í mno ství náv t vník  najednou. Jsem p esv d ena, e je pot e-

ba navrhnout v parku takové prost edí, aby se zde náv t vníci zámku rádi zdr eli i po pro-

hlídce expozice. Jednak je vhodné zatraktivnit nau nou stezku v parku a zámecké obo e. Je

zde toti  k vid ní mnoho ojedin l ch staveb nebo spí  krajinn ch útvar , které p íhodn m

zp sobem dokumentují ivot lechty v dob , kdy je t  Ka inu ob vala (hony, odpo inek v

p írod  … ). Také by bylo vhodné vytvo it zájmová místa v klidn ch ástech parku –

nap íklad d tské h i t  (v n které ásti obory by se mohly nacházet provazové proléza ky

nebo houpa ky zav ené na stromech), malá kavárna.

2.5 Informa ní systém zámku

Ke správné orientaci v zámeckém parku a zámeck ch prostorách samotn ch je nezbytné

navrhnout správn  a p ehledn  orienta ní systém.

Mnou navrhovan  informa ní a orienta ní systém je funk ní, pokud mo no nevtírav ,

p esto dává jasn  najevo, e se jedná o prvek, kter  je v parku nov  navr en  (nesna ím se

p iblí it p vodním sloh m a styl m). Základním prvkem celého systému v etn  ven-

kovních svítidel je sklen ná tabule po stranách lemovaná sv teln mi li tami z kartá ované

oceli.
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2.5.1 Informa ní panel

Jedná se o hlavní informa ní panely rozmíst né na klí ov ch místech zámeckého parku.

Panel je vysok  220 cm a 50 cm irok . Sklen ná deska z kou ového skla o t chto rozm -

rech je po del ích stranách vlepena do li t z kartá ované oceli, které jsou p ipevn né ke

konstrukci vsazené v zemi a dr í cel  pouta . V ocelov ch li tách jsou pak umíst ny LED

diody, které rovnom rn  osv cují celou sklen nou tabuli, tak e text je iteln  i za patn ch

sv teln ch podmínek.

Na panelech, jejich  obsah a text není pot eba m nit (historie zámku a parku, stálá expozi-

ce … ) je text vyti t n metodou sítotisku sv tlou barvou. Sv tlá barvy zajistí dobr

kontrast s tmav m sklem ve dne a dobrou itelnost p i osv tlení v noci. Sítotisk pou it  na

skle je velice stál , proto je vhodn j í ne  folie, jejich  barvy asem vyblednou.

Panely, na nich  je pot eba m nit text (program divadla, krátkodobé v stavy … ) jsou bez

potisku. Text je nati t n na samolepící folii a podle pot eb je na sklo nalepen. V m na

obsahu takového panelu je pak jednoduchá, nevy aduje ádnou slo itou montá  – pouze se

strhne stará folie a nalepí se nová.

První informa ní panel se nachází p ímo na nov  navr eném parkovi ti – navede

náv t vníky sm rem k Mikulá ské brán . Dal í panel se nachází p ímo za Mikulá skou

bránou, zde jsou k nalezení v eobecné informace o zámku (nap íklad otevírací doba, pro-

hlídkové okruhy). N kolik metr  p ed severním k ídlem, kde se nachází zámecké divadlo a

Obr. 14: Umíst ní informa ních panel  vedle vchodu do zámeckého divadla
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kaple, se hlavní cesta od Mikulá ské brány d lí – sm rem ke skleníku, do obory a sm rem

k zámku. Zde je postaven infopanel, kter  slou í jako rozcestník, tedy udává sm r dal í

prohlídky parku nebo zámku. Dále je pak mo né se na cest  orientovat pomocí barevn

tónovan ch svítidel.

Dal í panely jsou umíst ny p ed vstupem do zámecké kaple a divadla, do muzea, do

knihovny, u skleníku, stájí. Informa ní panely jsou postaveny také u zastávek nau né stez-

ky v zámecké obo e.

2.5.2 Informa ní tabulky

Informa ní tabulky jsou ur eny k p ipevn ní na ze . Jedná se o malé panely s orienta ními

popisy (pokladna, informace, kancelá e … ). Sklen ná tabulka o v ce 15 cm a í ce 20 cm

je op t opat ena li tami, které slou í k jejímu p ipevn ní na ze . Osv tlení LED diodami je

nutné pouze u panel , které jsou pou ity v exteriéru (p i vstupu do stálé expozice … ).

Texty jsou vyti t ny na nalepovací folii, je tedy snadné je zm nit.

Obr. 15: Vizualizace navrhovan ch informa ních panel
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2.5.3 Svítidla

Sou ástí orienta ního systému jsou i exteriérová svítidla. Jedná se o stejn  design, jako u

p ede l ch prvk  – tady sklen ná tabule osvícená ze stran LED diodami vsazen mi do

ocelov ch li t. Sklen ná tabule je vysoká 100 cm a iroká 15 cm. Sklo v t chto svítidlech

je r znobarevn  tónované. Tím je mo né uleh it náv t vník m orientaci v zámeckém

parku a obo e podobn  jako pomocí barevného turistického zna ení. Podle plánku ozna u-

jícího barevn  cesty po parku je tedy mo né následovat konkrétní barevné zna ení i v ori-

enta ním systému.

Osv tlení LED diodami sice vy aduje vy í po áte ní vklad, ov em odb r energie je

minimální a sv teln  v kon vysok . P i správné konstrukci t la svítidla tak, aby správn

odvád lo vznikající teplo, slou í LED diody dlouhá léta –  po áte ní vklad se tedy asem

vyplatí. Navíc není pot eba demontovat svítidla a panely v p ípad  asté pot eby v m ny

sv telného t lesa.

Obr. 16: Vizualizace navrhované informa ní tabulky
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2.6 Zámecká kaple

V pavilonu navazujícím na severního k ídlo zámku se nachází nedostav ná zámecká kaple

a zámecké divadlo. St ny kaple jsou cihlové, neomítnuté. Podlaha je vybetonovaná. Z

klenby kaple je postaveno pouze zaklenutí nad presbytá em, st na kaple jsou tedy postave-

ny pouze k ímse. Po obvodu kaple je p istav n d ev n  ochoz, na kter  je mo né vystou-

pat po schodi ti vpravo vedle presbytá e. Konstrukce ochozu p sobí v prostorách kaple

t ce a prudce ru iv , lidov  by se dalo íct „jako p st na oko“. V prostorách, kde by se

pravd podobn  nacházela sakristie, jsou odlo eny skládací idle, záv sy a dekorace, které

se v kapli n kdy pou ívají. Kaple n kdy slou í filma m jako kulisa (a to i s d ev n m

ochozem). P íle itostn  se zde také konají svatební ob ady. Ov em erven  koberec, bílé

záv sy a kv tinová v zdoba prostor kaple spí e degradují.

Je koda, e prostory zámecké kaple jsou vyu ívány pouze takov m zp sobem a v

takovém stavu. Tyto prostory jsou dostate n  velké a po pat i n ch úpravách budou i

pat i n  reprezentativní, aby se z nich stal multifunk ní sál, ve kterém by se mohly stále

konat ob ady, ale navíc by byl vhodn  i pro po ádání v stav jakéhokoliv zam ení,

men ích koncert , p edná kov ch a spole ensk ch akcí. Zárove  m e slou it i jako foyer

zámeckého divadla.

Obr. 17: Vizualizace navrhovan ch exteriérov ch svítidel
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2.6.1 Koncept návrhu

P i navrhování rekonstrukce zámecké kaple jsem vycházela z n kolika my lenek. Zákla-

dem je vytvo it prostor, kter  by pomohl zatraktivnit náv t vu zámku irokému spektru

lidí. Je pot eba zde vytvo it prostor, kter  by dopl oval a roz i oval kulturní rozsah

nabízen  zámkem Ka ina. Krom  architektonického skvostu a zem d lského muzea je zde

t eba vytvo it dynamick  prvek, kter  by dal náv t vník m d vod p ijet na Ka inu t eba i

vícekrát za rok. Komorní v stavy, koncerty, dramatická p edstavení, to v e zv í

náv t vnost a pom e o ivit zámek, kter  pomalu za íná upadat v zapomn ní (neb t

kolních v prav, které jedou na povinnou prohlídku zem d lského muzea, náv t vnost by

byla skute n  zanedbatelná).

Skute ností ov em je, e teto reorganizace by m la za ít u  zlep ením propagace zámku.

Webové stránky by m ly nabízet aktuální informace, virtuální prohlídku parku. Sou ástí

zámeckého areálu by snad m la b t i kavárna, i dokonce restaurace, d tsk  koutek nebo

h i t , ob asná mo nost projet se na koni, i n co podobného. Podle chutí dne ního

lov ka by se na Ka inu m lo jet i za zábavou, ne „jen“ za kulturou. To je ov em úkol pro

ikovnou a tvo iv  myslící du i s marketingov m nadáním, není to zadaním této práce a v

rámci mo ností se tak irok m rozborem situace a mo ností ani nemohu zab vat.

V návrhu jsem se dále sna ila nesni ovat v znam a architekturu p vodní stavby její p í-

li nou zm nou nebo zastín ním. V tomto smyslu se sna ím pokud mo no zrestaurovat

nedostav nou kapli a náv t vníkovi tak co nejvíce p iblí it stavební zám r stavitele.

Zárove  p idávám prvky nezbytné k provozu kaple jako víceú elového sálu, ov em tak,

aby bylo z eteln  rozli itelné, které prvky jsou nové (jak jsem se ji  zmínila p i rozboru

rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomy li v teoretické ásti této práce), a to materiá-

lem i tvaroslovím.

Posledním vodítkem návrhu je p vodní tvarosloví a funkce sakrálních staveb, v znamy a

funkce jednotliv ch prostor, jejich orientace ve vztahu ke sv tov m stranám. A koliv kaple

nikdy neslou ila svému ú elu (neberu-li v úvahu svatby zde konané), její prostorové roz-

lo ení je jasn  dané a je pot eba ho v rámci mo ností respektovat.

V neposlední ad  je také vhodné propojit alespo  n které funkce plánovaného víceú e-

lového sálu se zámeck m divadlem. Jak jsem se ji  zmínila, sál m e slou it jako foyer.

Pokladna a atna umíst ná v prostorách kaple je spole ná s divadlem. Stejn  tak sociální

za ízení a skladové prostory slou í ob ma institucím.
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2.6.2 Vstup do navrhovaného víceú elového sálu

Vstup do sálu navrhuji v míst  p vodn  my leného vstupu do kaple, tedy dve mi ze

západního pr elí sm ujícího k hlavní budov  zámku. Vstup není p ímo vid t z cesty

vedoucí od Mikulá ské brány, ov em je sou ástí úst edního p l elipsového prostoru

uzav eného k ídly zámku. Sm ování vchodu sakrálních staveb vychází z víry – druh  p í-

chod Krista v Soudn  den má podle Bible p ijít z v chodu – vstup do kaple je tedy ze

západu, aby lov k p i el elem k oltá i umíst nému na v chodním konci stavby.

Navrhovan  sál neslou í primárn  nábo ensk m ú el m. Av ak presbytá  s jedinou ástí

postavené klenby je i tak nesporn  dominantním bodem nedokon ené stavby a sebejist

dává najevo k jak m ú el m m la slou it. Proto jsem p esv d ena, e nabídnout

náv t vníkovi hned p i vstupu pohled sm rem k tomuto úst edního bodu je více ne

vhodné.

2.6.3 Provoz víceú elového sálu

A koliv se nacházejí v jednom areálu, je dost pravd podobné, e kaple a divadlo budou

mít program nezávisl  na programu a náv t vní dob  zem d lského muzea a zámku

Obr. 18: Schéma funkcí
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samotného. Koncerty, divadelní p edstavení i vernisá e v stav se mohou konat i v dob ,

kdy zámek samotn  není otev en  jako zcela samostatné akce (v tomto smyslu by snad

bylo vhodné kapli a mo ná i divadlo nabídnout k pronájmu jiné instituci, která by zde tyto

akce organizovala a vedla). Proto je zde navr ena také pokladna a vlastní atna.

Pokladna se nachází v míst , které m lo pravd podobn  slou it jako postranní kaple, i

baptisterium, tedy po levé stran  vedle vchodu. Pokladní pult je jednoduch  a funk ní.

Jedná se o kovovou konstrukci oplá t nou perforovan m plechem. Vrchní deska pultu je z

tvrzeného skla, v prostoru pod ním jsou vystaveny publikace a p edm ty, které je mo né

zde zakoupit. Pult je opat en posuvn mi dví ky, je uzamykateln  a slou í jako úlo n

prostor.

Vrchní deska pultu je ve v ce 95 cm, ni í deska, umíst ná ze strany pokladní je ve v ce

80 cm a je áste n  p ekryta deskou vrchní.

atna je umíst na po pravé stran  vedle vchodu, naproti pokladn . Je odd lena sklopnou

pultovou deskou z tvrzeného skla. atna je vybavena jednoduch mi oto n mi rameny, kte-

ré je mo né v p ípad  pot eby jednodu e sundat z pant  na zdi a prostor je pak mo né vyu-

ít jinak (nap íklad jako do asn  sklad, nebo p ípravnu pro raut.

Obr. 19: ez navrhovan m pokladním pultem
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Prostor p ímo za vchodem, tedy mezi pokladnou a atnou je ur en pouze pro pohyb p ícho-

zích, proto se v n m nevystavuje. Je pot eba aby se zde lidé zdr ovali pouze p i p íchodu a

odchodu a neblokovali tak dal ímu pohybu náv t vník  kaple.

2.6.4 V stavní prostory

Ostatní prostory kaple slou í jako v stavní prostory, p ípadn  prostory pro koncerty nebo i

ob ady. K t mto ú el m jsou pokud mo no multifunk n  vybaveny záv sn mi li tami,

li tami s osv tlením, sokly. Prostor by m l b t vhodn  obsáhnout tém  jakoukoliv

vhodnou akci. Cílem je dynamicky m nit program sálu tak, aby p ilákal co nejv t í mno -

ství náv t vník  a to r zn ch zájmov ch skupin. V m na obsahu v stav by m la b t

jednoduchá a rychlá.

V stavní prostor p irozen  graduje sm rem k dominantnímu bodu, tedy k presbytá i, a to

ty mi schodi ov mi stupni na p elomu lodi kaple a kn i t . P lkruhov  uzav en

prostor tedy získává na d le itosti a p sobí vzne en ji. P vodn  v t chto místech m l b t

oltá  s podobiznou uk i ovaného Krista, kn z odsud m l kázat. I v nov  navr ené funkci

místa se zde bude odehrávat to d le ité – v stavy budou organizovány tak, aby v chóru byl

vystaven nejzajímav j í kus jako solitér, jak si dozorce celého d ní. V p ípad  koncertu

Obr. 20: Vizualizace navrhovaného prostoru
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nebo p edná ky samoz ejm  budou akté i p sobit a „kázat“ práv  na tomto pódiu

Postranní kaple vpravo od tohoto pódia m e také slou it k vystavování. V p ípad  pot eby

je zde ale vhodné místo pro promítání. Místnost je toti  áste n  odd lena a proto by zde

promítání neru ilo dal í náv t vníky v stavy.

V místnosti vlevo od pódia (m la nejspí  slou it jako zákristie) je umíst no to ité

schodi t , které vede na nov  vytvo en  balkon. V podstat  se jedná o nesakrální variantu

empory, místa, kam m la v sakrální architektu e p ístup lechta nebo lenové mni ského

ádu.

Balkon se rozkládá nad ob ma postranními kaplemi po levé stran  sálu a spojuje prostor

mezi nimi. Toto patro zbyte n  dalece nezasahuje do prostoru kaple a ponechává jí tak její

vzdu nost. Zárove  dává mo nost vid t prostor kaple shora, co  je rozhodn  zajímavá per-

spektiva p i prohlídce stavby. Balkon m e slou it jako dal í v stavní prostor, jako místo

pro diváky i dokonce jako chór sboru.

Po obvodu sálu jsou umíst ny li ty ur ené k zav ení vystavovan ch obraz  a jejich

nasvícení. Jedná se o dv   li ty odsazené od st n kaple. První je odsazena pouze 5 cm. Na

tu jsou zav ovány obrazy. Druhá li ta je odsazena 40 cm od st ny aby na ní umíst ná sví-

Obr. 21: Vizualizace navrhovaného prostoru
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tidla mohla obrazy nasvítit. Dal í samostatná sv telná li ta je pak pod okrajem balkonu.

V echny li ty umíst né u st n jsou p ipevn ny ve vertikálních kolejnicích, které umo ují

je spustit do v ky pot ebné pro ú ely instalace v stavy. V m na obraz  a nastavení sv tel

je tedy jednoduchá a není t eba balancovat na eb íku.

Pro v stavu trojrozm rn ch objekt  jsou p ipraveny snadno demontovatelné sokly variabi-

lní velikosti. Deska o rozm rech 30  30 cm, 30  60 cm, 60  60 cm atd. dle pot eby je

polo ena na dvou, v p ípad  v t í desky ty ech „stojkách“. Stojkami se zde rozumí dv

desky o v ce 80 cm a í ce 28 cm, které jsou k sob  spojené pantem v pravém úhlu. Tyto

stojky jsou pak umíst ny pod dva protilehlé rohy desky a zaji t né jednoduch mi epy.

Sokl je tedy mo né lehce demontovat a skladovat, ani  by bylo pot eba zbyte n  moc

místa. Stojky o v ce 50 cm umo ní v t í variabilitu systému.

Desky o tlou ce 2 cm jsou pota eny bíl m laminátem, jsou tedy neutrální k místnosti

samotné i k vystavovan m objekt m.

Obr. 22: Vizualizace navrhovaného prostoru
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Pro pot eby koncert  a podobn ch p íle itostí jsou k dispozici stohovatelné idle. Ty jsou

ur eny pot ebám kaple i divadla, pop ípad  i akcí venkovních.

Ve ker  mobiliá , kter  není aktuáln  pot ebn , je uskladn n  v prostorách pod jevi t m

zámeckého divadla. Bli í a vhodn j í sklad není bohu el k dispozici. 

Obr. 23: Navrhované v stavní sokly
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Náv t vník m zámeckého divadla slou í atna i pokladna v zámecké kapli. Dále do diva-

dla je pak mo né projít kolem pokladny dve mi vedoucími do chodby, kde se mohou konat

p íle itostné men í v stavy. P edev ím je v ak tento prostor komunikací. Na chodb  se

také nachází sociální za ízení a to v místnosti naproti vstupu do divadla. Sociální za ízení

je spole né provoz m kaple i divadla.

2.6.5 Materiálové e ení

V zámecké kaple, co se materiálu t ká, jednozna n  dominuje cihlové zd ní (v n kter ch

místech i kamenné). Myslím si, e je vhodné toto vyzn ní zachovat, dát najevo, e kaple

nebyla dokon ena a z stala neomítnutá. Rastr cihel prop j uje kapli dojem komorn j ího

prostoru, náv t vník si zde tedy nemusí nutn  p ipadat zapomenut . Cihly je nutné o istit

systémem tlakové vody (je pot eba odstranit zbytky pojiva z povrchu cihel, aby vynikla

struktura zd ní), poté je vhodné je o et it hydrofobiza ními prost edky. Napu t ním t mito

Obr. 24: Navrhovaná stohovatelná idle HAWORTH X-66
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prost edky se zpev uje o i t n  povrch, zabra uje se jeho vlhnutí, tvorb  mech  i plísní.1

V sou asné dob  je podlaha kaple vybetonovaná, co  m e b t sice praktické, ale v p ípa-

d  prostor, které by m ly b t reprezentativní a m ly by navazovat na svou historickou

hodnotu, je tento materiál p inejmen ím nevhodn . Po rekapitulaci r zn ch materiál , kte-

ré jsem ji  vid la v podobn ch kaplích a které se objevují na zámku Ka ina, jsem se roz-

hodla pokr t podlahu velkofotmátovou pískovcovou dla bou. Ta je na Ka in  k vid ní na

kolonád  bo ních k ídel zámku. Vezmu-li v úvahu m ítko celé stavby, bylo by nevhodné

volit zbyte n  malá formát, spí e je vhodné velkoryse cel  prostor podpo it. Desky sv t-

lého k emi itého pískovce jsou p íjemn m dopl kem cihlového zdiva. Vzhledem k tomu,

e podlaha zde není nov m prvkem, jedná se pouze o p ehodnocení stávajícího stavu, je

zde pískovec pou it  jako varianta mo ného úmyslu p vodního stavitele. Tato dla ba je

pou ita i na vyv eném pódiu v prostorách kn i t .

V kontrastu s t mito materiály jsem zvolila materiály pou ité v konstrukcích nov  p i-

dan ch, které ur ují novou funkci stavby. Jedná se o ocel, ocelov  plech a sklo. Sna ím se

jednozna n  odli it nov  p istav né ásti od t ch p vodn  vystav n ch, abych nezasti-

ovala historickou podobu kaple.

Li ty, které nesou vystavované obrazy a osv tlení jsou samoz ejm  kovové. Pult pokladny

je z perforovaného plechu a tvrzeného skla.

To ité schodi t  v zadní postranní kapli má kovovou konstrukci. Na rámu schodu samotné-

ho je upevn n perforovan  ocelov  plech o tlou ce 4 mm. Perforace je zvolena tak, aby

bylo mo né bez problému se po schodech pohybovat i v podpatcích. Zábradlí schodi t  je

z vrstveného tvrzeného skla. Tabule skla jsou ke schodi ti a mezi sebou vzájemn  spojeny

ocelov mi úchytkami, které jsou ke sklen n m deskám p ilepené. Hrany sklen n ch tabulí

jsou jemn  zabrou ené, proto mohou slou it jako madlo zábradlí.

Schodi t m vystoupáme na balkón, kter  se dr í stejného materiálového schématu. V

ocelové konstrukci jsou p ipevn ny jednotlivé rámy, na kter ch je upevn n  perforovan

plech. Vzhledem k velikosti rámu je p idáno je t  jemné diagonální ebrování, které zaru-

uje nosnost plechu. Poréznost této podlahy umo uje pronikat sv tlu i pod konstrukci

balkónu, díky tomu se tento prostor nestává temnou jeskyní.

Zábradlí balkónu je stejn  jako u schodi t  sklen né, spojené úchytkami. A koli je tvar

okraje balkónu obl , jsou tabule skla nezaoblené. Pouze dv  tabule skla na okrajích balkó-

nu jsou v míst , kde má zaoblení mal  radius. Proto jsou tato skla oblouková.

1  http://mobilnitryskani.cz/
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2.6.6 Osv tlení

Správné osv tlení je nedílnou sou ástí návrhu, která je stejn  d le itá jako rozvr ení funk-

cí a provoz nebo materiálové a barevné e ení. Správn m osv tlením lze prostor mode-

lovat, opticky ho zv t ovat i zmen ovat, p esn  podle pot eb. Mutlifunk nost sálu nespo-

ívá pouze v mo nosti uspo ádat zde rozdílné akce, ale také multifunk n  p izp sobit sál

ve sm ru sv teln ch podmínek. Dostate n  osv tlit vystavované exponáty, dodat dojem

luxusu …

Hlavní osv tlení celého prostoru kaple je zaji t no reflektorov mi svítidly umíst n mi nad

vrchní ímsou zdí kaple. Pomocí t chto reflektorov ch svítidel je docíleno efektu wallwa-

sh. Jedná se o efekt, kdy je sv tlo pomocí speciálních o ek distribuováno na st nu tak, e

st na je osvícená plynule, symetricky, bez p esvícen ch míst nebo ploch osvícen ch mén .

Takto osvícené plochy p sobí jednotn m a klidn m dojmem. Osv tlení je navíc mo né

regulovat podle aktuálních pot eb.

Dal í sou ástí sv telného systému jsou li tová reflektorová svítidla pou ívaná k osv tlení

exponát . Tato svítidla je mo né posouvat, natá et a nasvítit tak konkrétní místo, obraz,

sochu. Pomocí speciálních o ek je mo né jednodu e zm nit charakteristiku vyza ování

sv tla – lze tedy nasvítit bodov  pouze jedin  mal  objekt a dát mu tak vyniknout mezi

ostatními exponáty, nebo plynule a rovnom rn  nasvítit celou expozici. Tato svítidla jsou

také pou ita p i osv tlení vystoupení na pódiu. Pomocí po íta ového softwaru je mo né

ídit intenzitu (v p ípad  osv tlení RGB LED diodami i barvu) osv tlení, a to jednotliv

pro ka dou sv telnou li tu. Je proto mo né p i koncertu setmít v sále a nasvítit pouze pódi-

um. K podpo ení efektu p i takov ch akcích jsou v hranách schod  vedoucích na pódium

sv telné li ty.
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Pokud chci celou rekonstrukcí navazovat na p vodní ú el stavby, nemohu opomenout cent-

rální nasvícení. V sakrálních stavbách b vá centrální lustr dal í dominantou prostoru. A

u  se jedná o objekt, na kterém plápolají plamínky sví ek, nebo modern j í elekt inou roz-

sv cované modely, dodávají celému prostoru jistou vzne enost. Tento znak sakrálních

staveb jsem cht la následovat, ov em op t ve v razn  modern j í podob  – tedy tak, aby

bylo mo né ihned identifikovat, e se jedná o nov  p idan  prvek.

Sv teln m prvkem tohoto objektu se stávají optická vlákna. Toto vlákno p ená í sv tlo ve

sm ru své podélné osy. Základem je sklen né vlákno, jeho  st ední ást má v t í index

lomu ne  obvodová vrstva. 1

Navrhovan  sv teln  objekt se skládá z mno ství ramen ze sklen n ch trubi ek. Trubi ky

jsou zah áté nad kahanem a po dosa ení pot ebné teploty ohnuté do tvaru písmene S. Tru-

bi kou je pak prota en  svazek optick ch vláken. St edem celého svítidla je kulov  objekt

z oceli, ze kterého vycházejí ramena s optick mi vlákny. Uvnit  tohoto centra je umíst n

sv teln  zdroj, na kter  jsou napojena optická vlákna. Sv tlo tedy prochází vlákny skrze

sklen nou trubici a následn  je vyza ováno do prostoru. Celé sv telné t leso p sobí

dojmem jakéhosi rozsvíceného kv tu i galaxie.

1 http://fyzika.jreichl.com/

Obr. 25: Reflektorové li tové svítidlo ERCO Parscan
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Obr. 26: Navrhovan  sv teln  objekt

Obr. 27: Navrhovan  sv teln  objekt
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Tento svítící kv t o pr m ru cca. 3 m je zav en nad st edem kaple na úrovni ímsy. P i

vstupu tak opticky navazuje na dominantu klenby nad kn i t m a nenucen  ji dopl uje.

Pomocí po íta e je op t mo né m nit intenzitu a barevnost osv tlení, proto se tento sv -

teln  objekt stává ideálním prost edkem k navození pot ebné atmosféry.
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ZÁV R

V pr b hu práce jsem se sna ila dozv d t se co nejvíce o podobn ch projektech, které

vznikly v dílnách esk ch architekt . Z t ch jsem se pak pou ila a vytvo ila jsem projekt,

kter  se sna í následovat podobné principy. Prostor, kter  navrhuji, by m l b t reprezenta-

tivní, pln  funk ní, zárove  by ale nem l zni it vyzn ní stavby kaple. Souzn ní mezi histo-

rickou stavbou a její novou funkcí bylo pro mou práci hlavním cílem.

Zárove  jsem se sna ila navrhnout objekt tak, aby pomohl rozvíjet zámeck  areál, kter

má nevy íslitelnou hodnotu. Byla bych ráda, kdyby moje návrhy pomohly p i revitalizaci

zámecké kaple a prostor s ní spojen ch.
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