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Tak jako nikoliv poprvé — I tentokrát přichází diplomant (respektive diplomantka) pana profesora

Jiřího Suchomela s řešením úlohy mimořádně atraktivní a exotické, ale také náročné. Diplomantka

Anna Hrušová předkládá projekt smysluplného využití mohutné, monumentální pevnosti, Jež

dominuje výšinám skalnatého ostrůvku Favignanu (Motýlí ostrov), zapomenutého v moři kdesi u

západního cípu Sicílie.

Opuštěné starobylé pevnosti, tvořící krajinné dominanty jsou zpravidla vždy velmi choulostivé na

vnášení nové funkce i na jakékoliv radikálnější zásahy, zejména jedná—Ii se o památky významné a

autentické, tedy zejména v moderní době nepřestavěné. Plní totiž v mnoha případech i bez

konkrétního využití roli nenahraditelného, dnes již vzácného zdroje informací a mimořádné inspirace

- hovoříme o památce jako souborném exponátu. A protože nedotčených památek tohoto typu

ubývá, jejich hodnota, jejich význam postupem času vzrůstají.

To však není případ pevnosti Santa Caterina. Ta, ač v dálkových a vnějších pohledech uchvacuje svým

spektakulárním prospektem nedotčené starobylosti, ve svých vnitřních prostorách ztratila do značné

míry svoji autenticitu utilitárními úpravami pro nelidskou isolaci trestanců a ubytování ostrahy vojska

zejména v období od 18. do první poloviny 19. století, stejně tak jako devastacemi nedávné doby.

Diplomantka volí naprosto správně pro oživení pevnosti víceúčelové využití. Tedy soubor funkcí,

které se vzájemně doplňují a vhodně využívají složitou dispoziční strukturu mohutné pevnosti

(ateliéry, umělecké dílny, galerie, prostory pro setkání umělců a workshopy, včetně minimálního

zázemí). Určitě je důležité, že diplomantka neopomněla na umístění expozice, připomínající historický

vývoj i tragické dějinné události, spjaté s pevností i s celým ostrovem. Samozřejmě velké lákadlo pro

návštěvníky představuje zpřístupnění vrcholové terasy, odkud lze přehlédnout z výše celý ostrov.

Příznivě hodnotím určení přilehlého objektu pro trvalou přítomnost správce a servisu pro

návštěvníky.

Návrh je zpracován na základě soustředění celé řady významných historických podkladů a vychází

z podrobné znalosti problematiky na základě osobní důkladné prohlídky pevnosti, kterou

diplomantka absolvovala. Prostorové řešení, stejně tak jako provozní řešení včetně návrhu

variantních možností prohlídkových tras je domyšlené a kvalitní. Architektonický návrh je citlivý i

kreativní. Korekce jsou promyšleně komponované, přidané prvky jsou invenční a většinou přirozeně

působící, atmosféru nerušící.
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Přesvědčivé je řešení řady detailů, např. úprav oken (ve variantách, reagujících na stav dochování),

zábradlí, stěn, vkládaných schodišť i dlažeb. Celkově se jedná jednoznačně o kvalitní, dobře

prezentovaný a ucelený návrh.

Dílčí výhrada k projektu souvisí s otazníkem nad navrženou úpravou „brány“ na terase. Ta má

v náznaku připomenout těleso zaniklého arkýře, z jehož hmoty se zachovala pouze mohutná soustava

stupňovitých krakorců. Brána v navržené podobě místo sice do určité míry akcentuje, avšak až za

parapetem a navíc s nezbytnou zábranou formou zábradlí, byť transparentního, skleněného. Je

otázkou, zda nevyužít skvělé možnosti vystoupit z plochy terasy mimo její půdorys (náznaková

obnova podlahy arkýře) a neodzkoušet logičtější způsob revokace zaniklé hmoty čitelnějším

architektonickým ztvárněním.

Kvalita diplomní práce není také zábranou ověření některých podrobností projektu. Pro obhajobu

doporučuji, aby diplomantka Anna Hrušová odpověděla na tyto otázky;

1) V podrobném návrhu diplomantka nastiňuje korekce otvorů zdiva atria s možností srovnání

stávajícího stavu s navrhovaným řešením (str. 72 — 72 portfolia). Přestože nemám námitek

proti navrhovaným korekcím otvorů v autentickém zdivu z hlediska architektonického,

zajímala by mě podrobnější představa autorky, jak bude konkrétně realizována úprava stěny

atria s vertikálními štěrbinami v kamenném zdivu a s jakými dopady? Také bych přivítal,

kdyby diplomantka odpověděla na můj s tím související doplňující dotaz: důvody, proč se na

tuto věc ptám?

2) Korekce vnějšího pláště jsou promyšlené, citlivé, výraznějšími, ale jistě přiměřenými jsou dílčí

novotvary, které autorka řeší v černém plechu (vnější přidaná komunikace s vyrovnávacím

schodištěm, rám brány nad torzem arkýře na horní terase). Přestože se jedná vzhledem

k měřítku celé pevnosti o minimální rozsah adice, prvky se budou dosti uplatňovat svým

kontrastem i z dálkových pohledů. Otázka zní: jaké by diplomantka zvolila variantní, méně

kontrastní materiální úpravu těchto prvků, kdyby při projednávání a schvalovacím procesu

byl tento požadavek uplatněn?

Závěrem:

Návrh je zpracován mimořádně zodpovědně, pečlivě a jednotlivé úpravy zásahy jsou důkladně

dokumentovány, detailně propracovány a přehledně doloženy ve výkresové části. Přesvědčivě

prezentuje diplomantka prostorové řešení četnými vhledy do složité dispozice pevnosti.

V úctyhodném rozsahu diplomantka řešila podrobnosti technického charakteru k ověření výtvarného

působení jednotlivých komponent, což samozřejmě dokládá její zaujetí a smysl pro dotažení

kvalitního konceptu při realizaci.

Diplomní projekt Anny Hrušové splnil cíle zadání. Práce je citlivá i invenční, kvalitní po obsahové i

formální stránce.

Diplomní projekt splňuje požadavky na udělení akademického titulu.

Zodpovědně zpracovaný a kvalitní diplomní projekt Anny Hrušové hodnotím výborně (1) a doporučuji

práci k obhajobě.

V Praze dne 6. 6. 2018


