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ROZBOR MÍSTA A ÚKOLU

Úkol vychází z podmínek architektonické sou-
těže na přestavbu a dostavbu majáku na úte-
su Murro di Porco nedaleko sicilského města 
Syrakusy. Toto území bylo pro svou příznivou 
zeměpisnou polohu a klima osídleno ve 14.sto-
letí před naším letopočtem. 
Původní obyvatelstvo se nazývalo Sikulové, či 
Sicelové, jeho etnický podíl lze sledovat dodnes 
antropologicky i v tradicích uměleckých řeme-
sel.  Sicílie dnes patří k nejchudším regionům 
Itálie. Problémem zůstává hospodářská zaosta-
lost a vysoká nezaměstnanost. Velkou nadějí 
pro budoucnost ostrova je rostoucí odvětví ces-
tovního ruchu.
Samotná vybraná lokalita skalnatého výběžku 
má silnou atmosféru „místa na konci světa“. 
Maják, jako jediná stavba v dohledu, ztratila 
svoji funkci jakožto dům správce majáku a vyu-
žívaná je pouze světelná věž.
Jisté je, že lokalita je díky svému silnému duchu 
místa častým cílem nejen turistů, ale i místních. 
Zadání soutěže umístit do tohoto místa hotel, 
mi přijde logické. Kdo by nechtěl na tomto mís-
tě pobýt delší čas a přijít na jiné myšlenky. Proč 
nechávat útroby majáku chátrat, když k této 
stavbě vedou všechny cesty. 

Rozhodla jsem se navrhnout uměleckou rezi-
denci v těsné blízkosti majáku a ten následně 
využít jako schránku na umělecké výtvory, ma-
lou galerii děl, která vznikala při pobytu v této 
lokalitě. 
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ŠIRŠÍ VZTAHY

 Murro di porco je řídce zastavěn, povětšinou 
jedno až dvoupodlažní zástavbou rekreačního 
typu. Komunikace lemují pobřeží, vnitrozemí 
je využito k zemědělství, skalnaté zakončení 
výběžku osídluje pouze budova majáku. Vzdá-
lenost centra Syrakus od majáku je vzdušnou 
čarou deset kilometrů. Přístup k moři (na sché-
matu vyznačen šipkama) je možný zejména  na 
jižní straně, většinou pomocí schůdků a terásek 
vytesaných do vápencové skály. Podnebí je sub-
tropické, flora nízkého vzrůstu.

obdělávaná půda

zástavba
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KONCEPT

Uměleckou rezidenci jsem umístila na západní 
břeh skalnatého výběžku, na tu stranu, kde je 
skála mírně příkrá a po celé délce je přístupná 
k moři. 
Základ celého komplexu tvoří schodiště usnad-
nující sestup blíže k vodě, dále jsou to budova 
ateliéru a budova hotelu. Dohromady toto 
složení třech prvků vytváří kus typické stře-
domořské ulice. Poskytuje dostatečný stín, 
veřejný venkovní prostor možnost posadit se 
před svým vstupem nebo nakouknout do oken 
budovy ateliéru. Počet podlaží stoupá se svažo-
váním terénu. Ateliér je řešen jako kaskáda, je-
den společný prostor kde se mění světlá výška, 
každý rezident si tak může určit místo na práci, 
které je mu příjemné, v době výstavy se může 
využít i jako výstavní prostor. Budova bydlení 
je subtilnější, ubytuje až osmnáct lidí a má tři 
oddělené vstupy-vždy zrcadlově k vstupům do 
ateliéru-do pokojů, do knihovny a do jídelny.

MAJÁK-GALERIE

ATELIÉR

BYDLENÍ
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Umělecká rezidence se skládá ze tří hlavních 
částí, původní budovy majáku, která našla 
nové využití jako galerie a novostaveb atelié-
ru a bydlení. Novostavby jsou úzce propojeny 
schodištěm, jehož funkce je kromě komunikace 
také společným veřejným prostorem rezidentů 
i zvědavých turistů a posezením s vyhlídkou na 
moře.  
Maják/galerie
Konverze majáku ve výstavní prostor nevyža-
dovala velké zásahy, přibyla nová vstupní vrata 
a změnílo se uspořádání vnitřního prostoru 
pomocí nových příček. Návrh se snaží o co nej-
větší zachování genia loci. 
Novostavba je zasazena do vápencové skály a 
vytváří dvojdům, obě hmoty jsou třípodlažní s 
vlastním vstupem v každém patře. 

Ateliér

V prvním nadzemním podlaží se nachází ateliér číslo 
jedna, má světlou výšku tři metry a je tak určen pro 
typy práce nevyžadující větší prostory. V prvním 
podzemním podlaží se nachází ateliér číslo 2 s velkou 
světlou výškou a dílna se zázemím, přístupná z me-
zipodesty schodiště. Ve druhém podzemním podlaží 
je taktéž dílna se zázemím a prostor třetího ateli-
éru, vysoký prostor vybavený projekčním plátnem 
přes čelní stěnu devět metrů, určený především pro 
experimenty se světlem a vizuálním uměním. Ateli-
éry jsou propojené v jeden prostor, dílny je možné 
oddělit od exteriéru  i ateliéru šoupací stěnou.  Verti-
kální komunikace je zajištěná schodištěm v interiéru 
i exteriéru, bezbariérový přístup je možný pomocí 
výtahu v druhé budově.

Bydlení

V prvním nadzemním podlaží se nachází lobby 
a  pokoje vybavené sprchovým koutem, dva 
trojlůžkové a šest dvojlůžkových, z čehož jeden 
pokoj je bezbariérový. Pokoje jsou orientovány 
na jihozápad. Vstup do pokoje je umístěn pro-
tilehle k vstupu do ateliéru. V prvním podzemí 
jsou umístěné obslužné prostory provozu, tech-
nická místnost, prádelna se skladem ložního 
prádla. Dále zázemí pro zaměstnance a kan-
celář. Navazuje uzavíratelná knihovna a čítár-
na vizuálně spojená s jídelnou o patro níž. Ve 
druhém podzemním podlaží je jídelna a kuchy-
ně se dvěma sklady. Vstup do jídelny je naproti 
vstupu do dílny ateliéru. Vertikální komunikace 
je zajištěna schodištěm vnitřním i venkovním a 
výtahem.



SITUACE  M 1:1000
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TECHNICKÁ ZPRÁVA

KONSTRUKCE

Základy jsou položeny do vápencové skály  a prove-
deny v podobě železobetonové monolitické desky. 
Konstrukční systém je stěnový Plášt u obou budov 
je nosný, je tvořen 200cm železobetonu a 150cm 
izolace, nad povrchem obložen pohledovým beto-
nem. Střecha jemonolitická železobetonová deska s 
rozpětím 6 a půl metru u prvního oběktu a 8 a půl  u 
druhého o tlouštce 70cm. 

TZB

Elektrické sítě jsou napojené na sítě majáku.

OSVĚTLENÍ

Všechny obytné místnosti jsou vybaveny otevíra-
cím  oknem. Ateliér je světlen především pásovým 
oknem na severní stranu, větrání je podpořené 
dřevěnou posuvnou stěnou ve spodní části každého 
stupně ateliéru.
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DETAIL ATIKY
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SITUACE  M 1:100
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B1.02

B1.03

B1.01

A1.01

B1.05

A1.02

B1.04

0.000

0.000

B1.02 B1.02 B1.02 B1.02

B1.03

ATELIÉR

A1.01 dílna                40,0m²
A1.02 ateliér 1           100,0m²

BYDLENÍ

B1.01 loby                                              20,1m²
B1.02 hotelový pokoj 2lůžka(6x)            21,0m²
B1.03 hotelový pokoj 3lůžka(2x)            26.2m²
B1.04 bezbariérový pokoj (1x)               24,1m²
B1.05 komunikace                                 75,2m²

1NP
M1:200

celkem  140,0m²

celkem  302,1m²
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A1.01 A1.02

B1.02B1.01

B1.03

B1.05
B1.04

B1.06

B1.07

A1.03

A1.04

ATELIÉR

A1.01 dílna                  40,2m²
A1.02 ateliér 2            123,0m²
A1.03 zázemí dílny     15,0m²
A1.04 wc                     15,0m²

BYDLENÍ

B1.01 knihovna                                  20,1m²
B1.02 čítárna/patro jídelny                16,2m²
B1.03 kancelář                                   8,6m²
B1.04 zázemí zaměstnanci                9,2m²
B1.05 prádelna                                  12,3m²
B1.06 technická místnost                  13,1m²
B1.07 komunikace                             34,2m²

1PP
M1:200

celkem  198,2m²

celkem  113,7m²
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B2.03 B2.01

A2.04A2.01A2.02

A2.03

B2.02B2.04B2.05

B2.06 B2.07

B2.08

ATELIÉR

A2.01 dílna                 64,8m²
A2.02 zázemí dílny    15,0m²
A2.03 wc                    15,0m²
A2.04 ateliér 3            78,5m²

BYDLENÍ

B2.01 jídelna                                      51,2m²
B2.02 přípravna                                 17,6m²
B2.03 zázemí zaměstnanci                6,5m²
B2.04 wc zaměstnanci                       3,8m²
B2.05 sklad1                                      12,5m²
B2.06 sklad 2                                     10,8m²
B2.07 wc                                            13,1m²
B2.08 komunikace                             36,1m²

2PP
M1:200

celkem  173,3m²

celkem  151,6m²0 1 5 10
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ŘEZ A-A'  (BYDLENÍ)
M1:200

0 1 5 10
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3.600

-4.000

-8.000

0.000

ŘEZ B-B´  (ATELIÉR)
M1:200

0 1 5 10
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ŘEZ C-C'  (ATELIÉR)
M1:200

0 1 5 10
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ŘEZ D-D´
M1:200

0 1 5 10
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POHLED JV
M1:200

0 1 5 10

16



POHLED SV
M1:200

0 1 5 10
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POHLED JZ  (ATELIÉR)
M1:200

0 1 5 10
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POHLED SV  (BYDLENÍ)
M1:200

0 1 5 10
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POHLED SZ
M1:200

0 1 5 10
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POHLED JZ
M1:200

0 1 5 10
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