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Úvod

Omlouvám se, že nejsem přítomen při obhajobě, rád bych se osobně zúčastnil, ale v tomto termínu 
jsem odjel na dlouho plánovanou cestu. 

Petr  my  představil  svůj  diplomní  projekt  na  jednom  osobním  jednání  a  několika  doplňujícími 
telefonáty. Při těchto jednáních mne přesvědčil, že je schopen své myšlenky srozumitelně vyložit a  
svou práci smysluplně prezentovat. Jako oponenta mne zvolil asi proto, že znám lokalitu, do které 
projekt navrhuje. 

Prvním co mne na projektu zaujalo, bylo to, že je to projekt s  reálným záměrem, jehož dlouhodobým 
cílem má byt realizace navrhované stavby. Takový typ zadání diplomové práce není na naší fakultě 
běžný a je  mi velice sympatický.  Na druhou stranu zpracovatel  projektu má být sám investorem  
(nebo spoluinvestorem) navrhované stavby, nemá nad sebou žádnou kontrolu protistrany, což zadání 
trochu zjednodušuje. Limitujícími faktory návrhu jsou tedy hlavně finanční prostředky, technologická 
promyšlenost  a  reálnost  výstavby  v dané  lokalitě,  pochopení  místních  klimatických  a  kulturních 
podmínek a jejich přetvoření v architekturu. To jsou kritéria, ze kterých projekt posuzuji.

Popis projektu a místa,

Navrhovaná stavba je Jógové centrum v Gokarně na západním pobřeží Indie. Program stavby je pro 
tento typ klasický, ubytování, kuchyň, jídelna, knihovna, zázemí a meditační prostor. Jakoby se v  Indii 
program vždy zjednodušoval na zcela základní archetypální potřeby. Stavba je navržena na konkrétní,  
mírně svažitou parcelu zarostlou bujnou vegetací.

Petr navrhl stavbu, která logicky reaguje na přírodní podmínky. Staví se rozumně k pohybu slunce a 
proudění větru. Silně se do návrhu propisuje vliv tradiční indické stavitelské filozofie vastu, s tímto 
systémem jsem zběžně obeznámen. Zajímalo by mne, do jaké hloubky tohoto systému Petr pronikl a  
zda je tento systém aplikován jen do základního funkčního a dispozičního řešení, kde jsem ho ještě 
snadno vypozoroval, nebo je využit i v detailech stavby a řešení jednotlivých místností. Rozmístění 
funkcí  stavby vastu přesně  odpovídá,  podle  této  logiky  je  hlavní  prostor  pro  cvičení  a  meditace  
umístěn v severovýchodním rohu.  Jídelna kuchyň a další  provozy  jsou orientovány v jižním křídle 
stavby a ubytování v západním křídle vše sedí.

Petr se rozhodl průvodní zprávu koncipovat jako zápis z pocitů, kterými má stavba na návštěvníka 
zapůsobit. Několik ašrámu jsem navštívil a popisované pocity jsou dobře vystiženy. Nejpřesvědčivěji  
na mne působí návrh ubytování. Křídlo skromných cel je pro mne pochopeným konceptem toho, jak 
se  má  v Indii  takové  ubytováni  realizovat.  Četl  jsem  kdysi  text  od  Gándhího  o  architektuře  a  
skromnosti  kde  si  navrhuje  vlastní  pokoj  bez  střechy.  Navržené  řešení  otevírá  otázky  po  smyslu 
stavby, které si v Evropě často neklademe. Zdi jsou průvětrné, koupelna nemá střechu. Prostory jsou  
téměř nevybavené nábytkem a ani v nich již nezbývá místo, aby se do nich něco přidalo, jen u vchodu 



batoh. Minimalismus a střídmost, o kterou se často trochu násilím snažíme, je zde přirozená. Tuto 
ideu sledují i dobře zvolené materiály kamenné podlahy koupelen, které jsou v Evropě luxusem, jsou 
zde levné a symbolizují něco zcela jiného. Celkově bych řekl, že má Petr dobře vypozorované pocity,  
které zažíval při cestách po Indii. Nepřichází s ničím zásadně novým, ale vkusně překládá tyto zážitky 
do své stavby. 

Složitým místem v navržené stavbě pro mne je centrální dvůr. Prázdnota mezi domy s posvátným 
stromem v centru je tradiční koncept. Cihlové hmoty kolem my nemohou nepřipomenout Kahnův 
indický institut managementu v Ahmedabádu. Tam jsou plochy mezi vysokými abstraktními hmotami 
z cihel většinou zatravněné. To je velice nákladné vzhledem k nutnosti celoročního zavlažování. I přes 
tento luxusní povrch tyto prostory nejsou příliš využívány k odpočinku, protože je tam prostě pořád 
příliš velké vedro. Prostory využívají studenti až po setmění. Fotografie komplexu se zelenou plochou 
bez lidí umocňují dojem abstraktnosti a ztráty měřítka. V Petrově návrhu ašrámu je dvůr obklopen 
mnohem nižšími hmotami a je více uzavřen, tam kde není funkční objekt, je zeď tak vysoká, aby přes  
ni  nebylo  vidět.   Navíc  se  do prostoru  nádvoří  zakusuje  čtverec  meditační  místnosti,  což vytváří  
z dvora půdorysné L.  Když jsme spolu projekt  konzultovaly,  byl na půdoryse nádvoří  ještě nějaký 
zneklidňující  obrazec  z chodníčků.  S tím  už  jsem  si  nevěděl  vůbec  rady.  Obrazec  vystřídal 
minimalistický  povrch  -  bílí  kačírek  v celé  ploše.   Ze  dvora  se  vstupuje  jediným  vchodem  do 
meditačního prostoru. Má být nádvoří jenom prázdnotou? Jak se bude tento prostor používat?  A  
proč vypadá tak jak vypadá? Jsou pro mne trochu nedořešené otázky.   

Meditační prostor je prázdný jednoduchý kvádr zvenku i zevnitř. Jediné s  čím se tu pracuje je světlo. 
Otvory ve zdivu sem dopadá světlo, které se nikdy nedotkne podlahy a jen ráno a večer když je slunce  
nízko leze po vnitřních stěnách. Sám yogu necvičím, ale předpokládám, že v tomto prostoru lidé tráví 
hodně času ve stavu soustředění, takže jim tato jemná hra se světlem bude odhalena. To my připadá 
dobře navržené. Když jsem byl s projektem seznámen nebyla tato hra zdokumentována a jen jsme o 
ní mluvili. Je to detail, který by měl jednoduchou formu dostatečně posílit.     

Práce Petra Pospíšila

Z toho co my bylo  prezentováno,  mohu s klidem říci,  že  Petr  zvládá řemeslo architektury dobře. 
Vizualizace jsou přesvědčivé až fotorealistické, odevzdané výkresy jsou dostačující. Práce se zdivem 
prokazují zájem o reálné a precizní provedení architektonických detailů.

Všichni se v životě o něco snažíme, pokud je snem Petra postavit v Indii tento dům je to asi dobrý 
sen.   Jestli  má za tento projekt  získat  titul  architekta na naší  fakultě?  Myslím,  že ano.  Navrhuji  
hodnocení výborně mínus,  výborně za to že mně svou prací  mile překvapil,  minus za to že  mne 
nepřekvapil dost.  


