12

prosinec 2009

90Kč / 4,32 ¤ / 130Sk

10 /

Josef Čapek na Pražském hradě
30 / Rozhovor s Jiřím Příhodou
40 / Zvuk v současném umění
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Nekřičet
Atelier K2
text: Karolina Jirkalová

Když jsem se začátkem září domlouvala s Václavem Škardou
a Jiřím Poláčkem, že napíšu článek o jejich práci, netušila
jsem, jak brzo se s jejich architekturou osobně setkám.
V architektonické soutěži na Krajské kulturní a společenské
centrum ve Zlíně, kde jsem měla čest být v porotě, získal
návrh jejich Ateliéru K2 druhou cenu. Pro malou a relativně
mladou kancelář je to určitě úspěch. Když se však podíváme
na jejich dosavadní práci, není to úspěch nijak překvapivý.

Jiří Poláček a Václav Škarda patří mezi architekty, jejichž realizace neoslní na první pohled, ale vyznačují se nenápadnými a o to
důležitějšími kvalitami. Ať už jde o urbanistické začlenění do
celku ulice či obce, smysluplné proporce a formu, nebo dispozice,
ve kterých se dá příjemně a přirozeně žít. Škarda s Poláčkem však
mají přece jen trochu vyšší cíle. „Chceme dělat domy, které nekřičí, ale přesto jsou to špičkové svébytné stavby, “ říká Poláček.
V roce 1999 založili Jiří Poláček a Václav Škarda, kterým tehdy bylo
shodně 28 let, vlastní ateliér a pojmenovali ho K2. Jestli je to podle
druhé nejvyšší hory světa, nebo architekti použili jediné písmeno, které
se v jejich jménech vyskytuje dvakrát, zůstává otevřené. Ateliér nezačal
nijak bombasticky, žádná vyhraná soutěž či větší zakázka, které by jim
rozjezd vlastní praxe usnadnily. Začínali téměř od nuly – od drobných
úprav a rekonstrukcí, občas marně hledali další zakázku. „První věci,
co jsme dělali, byly vedle návrhu rodinného domku do Dobřejovic různé
dostavby a přestavby, bylo to existenčně na hraně,“ říká Václav Škarda.
„Já tehdy neměl ani na tramvajenku, musel jsem si půjčit,“ doplňuje ho
kolega. „Ale vzpomínáme na tu dobu rádi, vlastně z toho nadšenectví
a možná i naivity dodnes čerpáme.“

Dobřejovice
Ateliér K2 na sebe upozornil hned první „větší“ zakázkou – rodinným
domkem v Dobřejovicích u Prahy. Zvítězil v soutěži Nový domov a ob-

jevil se také ve ﬁnále soutěže Klubu za starou Prahu za novostavbu
v historickém prostředí. Investorem dobřejovického domu byl, jak to
v začátcích ateliéru bývá, přítel jednoho z architektů. Nevelká stavba
je součástí starého středočeského statku – stojí na místě bývalé
hospodářské budovy, která sloužila jako kurník a v horní části se
skladovalo seno. A architekti k úkolu přistoupili opravdu zodpovědně a komplexně – slepicím navrhli nový kurník a sousední stavení
zrekonstruovali, aby se tam mohlo přestěhovat seno. Původní dům
neměl velké stavební ani architektonické kvality, takže byl stržen
a na jeho místě vyrostl dům nový.
Dobřejovický domek je zděný s dřevěnou stropní konstrukcí. Svým
tvarem a proporcemi odkazuje k venkovským kůlnám a boudám, které
doplňovaly sestavu hlavních budov statku. Má šikmou střechu svažující
se směrem do dvora a nepravidelný půdorys. Okenní otvory jsou dvojího druhu: buď velké čisté prosklené plochy bez rámu, nebo naopak
hodně dělená dřevěná okna. Z každé strany proto domek vypadá trochu
jinak. Hlavní hmota domu, křídlo s pracovnou a zídka oddělující ulici
spolu vytvářejí malý intimní dvorek, chráněný jak před zraky ostatních
obyvatel statku, tak i kolemjdoucích. Jeho součástí je i dřevěná paluba
navazující na kuchyň, která v létě slouží jako venkovní jídelna. S hlavním obytným prostorem je dvorek propojen francouzskými dveřmi.
Mezi vnitřkem a vnějškem nepanuje žádné napětí, barva vnější
omítky – nepolapitelný jemný odstín na pomezí okru a růžové – volně po-
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kračuje i v interiéru. „Ptáci si také nestaví hnízdo jinak zevnitř a zvenčí,“
komentuje to Jiří Poláček. Podle architektů měl domek působit trochu,
jako by byl z hlíny – všechny rohy a hrany jsou proto oblé a omítka má
přírodní barvu. Archetypální pocit prapůvodního obydlí ještě umocňuje
použití celých oloupaných kmenů jako stropní i střešní konstrukce.
„Vypadá to jako romantika, ale je to high-tech,“ vysvětluje Václav Škarda.
„Zjistili jsme, že když necháte strom vcelku, nerozřežete ho, funguje jako
předepjatý nosník.“ I přes jeho slova je však zřejmé, že při volbě kulatiny
bylo prvotní kritérium estetické, a nikoli konstrukční.
Smyslové sjednocení interiéru a exteriéru napomáhá mimo jiné
i tomu, že si v domku, byť je opravdu nevelký, nepřipadáte nijak stísněně. Hlavní zásluhu na tom však samozřejmě má velmi promyšlená
dispozice, která využívá každý centimetr. V přízemí je hlavní obytný
prostor volně propojený s kuchyní, jehož těžištěm je krb s širokým
akumulačním komínem a prohřívanou betonovou lavicí. Z kuchyně je
pak vchod do pracovny v samostatném malém křídle. Obytný prostor
je oproti chodbě a kuchyni o dva schůdky níž a v případě potřeby je
možné ho uzavřít posuvnými dveřmi. Na podlaze je v celém přízemí
sametově hladký beton, který přechází i na úzké schody vedoucí
podél krbového komína do patra. Nahoře je pak koupelna a dvě malé
místnosti – dětský pokoj a ložnice.
Poláček se Škardou se netají tím, že jsou hodně ovlivněni architektem Ladislavem Lábusem, u kterého studovali a s nímž také

nedávno spolupracovali na projektu hotelu Karlov v Benešově (2008).
V dobřejovickém domku je Lábusův vliv patrný na první pohled, především v mravenčí pozornosti věnované každému detailu, materiálům
a především přechodům mezi nimi. Mladí architekti jsou však přece
jen střídmější, co se týče škály použitých materiálů, a netíhnou k tak
silné preciznosti jako jejich učitel.
Dům působí velmi měkce a teple, zároveň je i díky betonové podlaze
pevně usazen na místě. Všechno je tam, kde to očekáváme, dá se tu
pohybovat velmi intuitivně. Rodina se dvěma dětmi už tu bydlí sedm let
a je patrné, že se architekti treﬁli – klienti dům nenuceně používají tak,
jak byl navržen. Dům je velmi celistvý, všechny prostory, hmoty a detaily
spolu přirozeně komunikují. Nic tu nepřekvapí, nedrhne a zároveň jste
si jistí, že jste se ocitli na autentickém a jedinečném místě.

V běhu
„Vlastně se nám nikdy nepodařilo ,sehnat‘ zakázku,“ říká Václav
Škarda. „Všechny k nám přišly samy skrze to, co jsme už udělali,
nebo přes známé či přátele.“ Po Dobřejovicích následovala velkorysá
vila nad řekou v Kadani (2004), která minimálně z pohledu od ulice
připomíná klasické italské domy. A samozřejmě rekonstrukce: mezonetový podkrovní byt v Polské ulici v Praze či vila z 50. let minulého
století na Praze 6 (oboje 2006). Ateliér K2 se také zúčastnil soutěže
na JAMU v Brně (2003).
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Příležitost trochu jiného druhu přišla v podobě soukromé ordinace
s bytem do Jablonného v Orlických horách. „Architekty mi doporučil
teoretik umění Jiří Ševčík, je odsud z Jablonného,“ říká majitelka,
když mě provádí domem. „A pan Ševčík zašel za Josefem Pleskotem,
který mu doporučil nás,“ doplňuje cestu vedoucí k zakázce Václav
Škarda. „Znal naši práci díky mé ženě, která u něj tehdy pracovala.“
Dvoupodlažní dům na kraji horského městečka v sobě skrývá
rehabilitační místnost, ordinaci neuroložky, bazén a třípokojový byt
s přímým vstupem do rozlehlé zahrady. Oddělení veřejné a soukromé
části domu vyřešili architekti tím, že dům umístili do prudkého svahu
na dolní hraně pozemku. Spodní, veřejné patro je tak přímo přístupné
z ulice a má před sebou i malé parkoviště, horní, soukromé podlaží se
pak otevírá do zahrady, která je o úroveň výš. Bytové patro je přístupné
buď z ulice po úzkých schodech z boku domu, nebo přímo ze zahrady.
Architekti opět ukázali, že dokážou výborně pracovat s dispozicemi.
Také tvář, kterou dům nastavuje na tu kterou stranu, se mění podle
funkce. „Chtěli jsme, aby od ulice vypadal dům jako veřejná stavba,“
říká Jiří Poláček. „Aby lidé neměli divný pocit, že jdou do ordinace
k někomu domů.“ Zespoda tak dům působí trochu roztříštěně – dolní
patro tvoří pravidelně se střídající plochy černého plechu, matného
a průhledného skla. Výhodou však bezesporu je, že se v tomto rastru
úplně ztratí vrata do garáže. Horní patro s jediným obdélníkovým
oknem je pak stejně jako zbytek domu z červených lícových cihel. Přechod mezi veřejným a soukromým patrem tvoří malá stříška, chránící
lehce předsunuté spodní podlaží. Cílem architektů bylo, aby stříška

pokrytá taškami opticky splynula s cihlovou fasádou. To se bohužel
úplně nepodařilo, barva tašek se postupem času čím dál více vzdaluje
tmavším cihlám a stříška namísto sjednocení spíše ruší.
Shora ze zahrady je dům pouze jednopodlažní a působí celistvěji
a klidněji – do podlouhlého cihlového rámce je vložen pás oken, místy
přerušovaný černými plochami. Do zahrady vedou od posuvných
prosklených dveří široké dřevěné schody, na kterých se dá v létě
příjemně sedět. Soukromé a veřejné patro jsou propojené i uvnitř,
a to skrze bazén, který slouží jak terapeutickým, tak soukromým
účelům lékařky. Dům v Jablonném, jehož projekt vznikal od roku
2003, stále ještě není zcela dokončen, podepsaly se na něm problémy
se stavebními ﬁrmami a dodavateli. „Ale paní Nováková je bojovnice,
nevzdává to,“ oceňují architekti nasazení investorky.

Postgraduál
Zatím poslední dokončenou realizací Ateliéru K2 je hotel Karlov
v Benešově u Prahy. Tento projekt, jak již bylo zmíněno, vznikl ve
spolupráci s ateliérem Ladislava Lábuse. „Tu zakázku dostal architekt Lábus, ale měl zrovna hodně práce, tak nás oslovil. Celý projekt
se dělal u nás, ale pan Lábus nad tím měl supervizi, všechna důležitá
rozhodnutí padla během společných konzultací,“ říká Jiří Poláček.
Hotel Karlov, ležící v historické části Benešova, je srostlicí drobných objemů, zčásti původních, zčásti nových. Hotelový provoz je tam
vměstnán na samé hranici prostorových možností. „Bylo to opravdu
hodně náročné, dispozice musely přesně vycházet, aby se tam vše
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vešlo,“ pokračuje Poláček. Kolega ho doplňuje: „Byla to ale pro nás
ohromná škola, takový postgraduál u profesora Lábuse.“
Karlov tedy vznikl více méně jako produkt „mistrovské dílny“
Ladislava Lábuse. A jako projekt Lábusova ateliéru je také vnímán,
byť jsou Škarda s Poláčkem všude uváděni jako spoluautoři. Ladislav
Lábus je příliš velká značka na to, aby si veřejnost všimla i dalších
autorů. Přesto architekti sami říkají, že byli v úplně jiné situaci, než
kdyby na projektu pracovali jako Lábusovi zaměstnanci. „Cítili jsme
za ten projekt plnou zodpovědnost, to bychom jako zaměstnanci
neměli. A to přesto, že pod smlouvou nebyl podpis náš, ale pana
Lábuse,“ říkají architekti. Projekt do Benešova jim kromě zkušeností
přinesl i další zakázku: majitelka hotelu si od nich nechala navrhnout
rodinný dům, který je dnes ve fázi hrubé stavy.

Jsme tradičnější
Kdybychom českou scénu polarizovali na architekty, kteří vycházejí
z tradice, osvědčených materiálů a postupů, na straně jedné a autory, kteří se snaží být za každou cenu inovativní a zkoušet nové, na
straně druhé, Ateliér K2 by se ocitl v tradičnější části spektra. „Snažíme se o obyčejná řešení, která však mají zároveň nějakou jiskru,
nápad, atmosféru,“ říká Václav Škarda. „Chceme také, aby navržený
dům dobře stárnul.“ Jiří Poláček ho doplňuje: „Dům má vypadat, že
na dané místo patří, má působit přirozeně, samozřejmě.“
To však neznamená, že by architekti používali stále stejné technologie. Naopak se snaží zkoušet pokaždé něco trochu jiného. „Nebráníme se novým postupům, ale spíš v tom smyslu, že nějak nově,
neobvyklým způsobem použijeme klasický materiál nebo techno-
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logii,“ říká Škarda. „I v estetice.“ Pro příklad stačí nahlédnout do
rozestavěného rodinného domu v Benešově – stropy tu drží běžně
používané betonové nosníky, které však Škarda s Poláčkem použili
tak, že plasticky vystupují ze stropu.
Architekti se rovněž snaží vyjít co možná nejvíc vstříc investorům, jejich způsobu života, vkusu, ale i peněžence. „Pracujeme
pro lidi,“ říká Jiří Poláček. „Chceme, aby se v domech dobře žilo, to
považujeme za nejdůležitější podmínku. Zní to jako samozřejmost,
ale ne vždy tomu tak je.“ S tímto realismem v dobrém slova smyslu
a respektem k jednotlivci i širšímu společenství souvisí i fakt, že
všechny realizace Ateliéru K2 jsou velmi dobře řešeny z hlediska
urbanismu. Ať už mluvíme o Dobřejovicích, kde nový dům zaplnil
místo po domě původním, aniž by z něj objemově či výškově vyskakoval, nebo o Jablonném, kde bylo usazení domu na kraj pozemku
klíčovým rozhodnutím.
Dobřejovickým domkem nakročili Škarda s Poláčkem směrem k modernímu regionalismu, v dalších projektech však už tímto směrem nepokračují. Shodnou se sice na tom, že dům má vypadat, jako by na místě
stával vždycky, ale přesto se domnívám, že kontext není primárním
východiskem jejich práce. Tím je spíše samotné určení domu, v širším
smyslu pak typologie. Vila (Kadaň) vypadá opravdu jako vila, ordinace
(Jablonné) vypadá jako ordinace, dům v zahradě (horní patro Jablonného) je jasný dům v zahradě, vesnický domek (Dobřejovice) bychom
také poznali na první pohled. Zní to možná banálně, ale přinejmenším
od doby moderny to zdaleka není samozřejmostí. A nemyslím si, že
by to architekti vyčetli u teoretika postmoderny Leona Kriera. Leží to
spíš v základech jejich poctivé architektury.

