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Pedagogická fakulta UP v Olomouci sídlí
v budově vojenského velitelství z poloviny 20.
století. Prostory nejsou schopny uspokojit
požadavky na kvalitní výuku. Vedení fakulty
proto hledalo způsoby, jak uspokojit především
poptávku po velkokapacitních přednáškových
prostorách a odborných učebnách.
V roce 2006 jsme byli osloveni ke zpracování
návrhu do soutěže na dostavbu fakulty na ploše
jejího dvora. Ten byl využíván především jako
parkoviště zaměstnanců. V soutěži náš návrh
uspěl.
Pozemek pedagogické fakulty je jedním
z pozemků tří škol, které dohromady vytvářejí
kompaktní blok. Hlavní budovy škol jsou
situovány po obvodu lichoběžníkového bloku
a do vnitrobloku byly vestavěny jejich dostavby,
technické zázemí apod.
Návrh jsme řešili nejprve z urbanistického
hlediska v měřítku celého bloku. Jelikož budovy
škol byly na hranici své životnosti a sousední
gymnázium již uvažovalo o dostavbě, přišli jsme
s myšlenkou posadit eventuální dostavby všech
škol podél společných hranic pozemků přímo
zády k sobě, vytvořit kompaktní celek dostaveb
a efektivně využít zbývající plochy pozemků mezi
dostavbami a původními budovami.
Tvar novostavby reaguje na složitou situaci
na ploše dvora, kde na malém prostoru v těsné
blízkosti stávající budovy bylo třeba řešit objekt
s velkými prostorovými a plošnými nároky.
Volili jsme hmotu s co největší užitnou plochou
a zároveň malým objemem a povrchem –
krychli. Téma krychle a přeneseně čtverce se
stalo nosným tématem celé budovy. Odvozovali
jsme od něj vše od oken na fasádě až po detaily
dveří a interiérových prvků.
Nový objekt je osazen na osu hlavního vstupu
do stávající budovy. Hlavní hmota (středová
krychle) má pět nadzemních podlaží. Kolmo
z její osy vybíhají podél hranice pozemku
se sousedními školami dvoupodlažní boční
křídla – jednoduché kvádry. Dostavba je ve
všech patrech propojena se stávající budovou
pedagogické fakulty, a to rovnou z prostoru
hlavního schodiště.
Hlavní nástup do dostavby je v úrovni prvního
nadzemního podlaží přes hlavní vstup stávající
budovy. Je zde vytvořen vstupní prostor
s recepcí, bufetem, šatnou a toaletami, jedná
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se o foyer před největšími přednáškovými
učebnami – aulou s kapacitou cca 300
posluchačů, umístěnou přímo na vstupní
ose do budovy, a dvěma velkokapacitními
posluchárnami s kapacitou 150 studentů,
umístěnými v bočních křídlech. Foyer je
prosvětleno dvěma prosklenými střechami.
Aula je řešena jako víceúčelový sál se
stupňovitým hledištěm, vybavený moderní
audiovizuální technikou umožňující přenos
videokonferencí či přednášek do sousedních
poslucháren, ale i pořádání koncertů a dalších
společenských akcí. Jako technické zázemí
jsou v zádech auly zřízeny tlumočnické kabiny,
světelná a zvuková režie. Prostor je obložen
dřevěnými prvky. Na stěnách se jedná o svisle
orientované laťování, v podhledu o laťování,
které kopíruje půdorysné zakřivení obloukových
stupňů a zároveň vytváří prostorové zvlnění
podhledu. Podhled plynule přechází v zadní
stěnu auly a sjíždí až k podlaze. Aulu je možné
využívat nezávisle na provozu zbytku budovy,
což umožňují samostatné bezbariérové vstupy
z plochy dvora. Obě boční velkokapacitní
posluchárny mají rovněž vlastní zázemí
a únikové východy na únikové schodiště.
2. NP – 4. NP Dispozičně se jedná
o pětitrakt, v jehož středu je jádro s toaletami
a výtahem. Na jádro navazuje z obou stran
chodba a po obvodu budovy jsou rozmístěny
jednotlivé učebny a nechemické laboratoře.
Technické zázemí je navrženo v nultém
podlaží.
2. NP je vyčleněno Centru pro
handicapované se specializovanými učebnami
na různé typy postižení, které jsou dle toho
vybaveny potřebnými pomůckami. V středovém
zázemí jsou situovány dvě bezbariérové toalety.
0. NP je v úrovni stávajícího dvora. Není
v návrhu provozně propojeno se stávající
budovou, hlavní schodiště dostavby však
sestupuje až sem. Plocha dvora je budovou
dostavby rozdělena na dvě části. Takto vzniklé
prostory plní z velké části funkci venkovních
otevřených atrií. Atria jsou upravena do podoby
malých parkových ploch, kde je kombinována
zeleň se zpevněným pochozím povrchem
a osazeny nové stromy. Plochy by měly sloužit
především pro relaxaci studentů, výstavy jejich
výtvarných prací apod. Zároveň jsou však

využívány k zásobování budovy. Do dvora ústí
dva vjezdy.
V nultém podlaží je umístěno
technickoprovozní zázemí budovy –
strojovny vzduchotechniky, místnost pro
elektrorozvaděče, zázemí bufetu, knihařská
dílna, zázemí pro aulu – šatny a hygienické
zázemí pro přednášející, pracovna správy budov
a šatny pro zaměstnance.
Jednoduchost hmotového řešení dostavby
podtrhuje také řešení venkovní fasády. Ta
je opláštěna vlnitým zinkovým plechem
v předzvětralé variantě. Fasáda je prolomena
sítí oken o rozměrech 850 x 850 mm, která
zajišťují dostatečné osvětlení učeben. Směrem
ke stávající budově je přes všechna podlaží
vytvořena zrcadlová fasáda, v níž se odráží
stávající budova a opticky tak odlehčuje hmotu
dostavby.
Hmota spojovacího krčku je prosklená
ve svislých stěnách a ve střešní konstrukci.
V prvním (nástupním) podlaží je spojovací
blok rozšířen do nástupního prostoru k aule.
V rozšířené části je fasáda řešena obkladem
ze smaltovaného skla červené barvy, kotveným
k hliníkovému podkladnímu roštu.
Boční křídla budovy jsou navržena jako
dvoupodlažní objekty sestavené ze dvou na
sobě uložených a posunutých hmot – kvádrů.
Obvodový plášť bočních křídel je v prvním
podlaží povrchově upraven smaltovaným
červeným sklem a v nultém podlaží je z vlnitého
plechu.
Čtvercový půdorys centrální části je ve
všech patrech propojen se stávající budovou
přes prosklený spojovací blok, v jehož centru je
situováno nové schodiště. Oproti schodišti je
navržen výtah, který propojuje všechna podlaží.
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Pro ʊasopis ARCHITEKT
Každý, kdo sleduje dění na naší
architektonické scéně z povzdálí, jistě
zaznamenal záměr společnosti SMC
Development postavit v ochranném pásmu
olomoucké městské památkové rezervace
sedmdesát pět metrů vysoký mrakodrap.
O tom, že taková stavba nemá v historickém
městě co dělat, pochybovat nemusíme.
Stejně tak si můžeme být jisti tím, že
takové budovy nemají pro města podobná
Olomouci žádný pozitivní přínos. Ten mají
stavby, které jeho organismus neznásilňují
a dokáží zúročit potenciál, který se skrývá ve
zdánlivě nezastavitelných místech, prolukách
nebo vnitroblocích. Přesně do takového
prostoru zasadil architekt Miroslav Pospíšil
z olomouckého Ateliéru-r své dvě poslední
realizace.
Ti, kdo Pospíšila znají, jistě budou souhlasit
s tím, že, ačkoliv je školením stavař, patří dnes
k nejúspěšnějším olomouckým architektům.
Důvod Pospíšilova úspěchu bezesporu tkví
v jeho kvalitativně vyrovnané tvorbě, kterou
charakterizuje nezaměnitelný rukopis, podle
něhož je i naprostý laik schopný na první
pohled poznat jeho práci. Kritikové budou
jistě namítat, že architekt pracuje stále dokola
s poměrně úzkým rejstříkem tvarů, materiálů či
barev, což může svádět ke konstatování, že se
jeho tvorba příliš neproměňuje, nevyvíjí nebo

dokonce stagnuje. Zdání je to samozřejmě
klamné, o čemž se můžeme na vlastní oči
přesvědčit uvnitř jednoho bloku nacházejícího
se na okraji intravilánu Olomouce. Najdeme
v něm dostavbu Pedagogické fakulty a hned
vedle ní nové křídlo Slovanského gymnázia
s tělocvičnou.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého
sídlí v budově postavené v letech 19361937 pro velitelství IV. armádního sboru.
Její projektant, brněnský architekt Klaudius
Madlmayr, ji koncipoval jako přísně
symetricky orientovanou budovu, která díky
Heimatstilu, v němž byla navržena, připomíná
jakoukoliv administrativní budovu z období
Výmarské republiky, jen ne sídlo velitelství
Československé armády. Ačkoliv tomuto
faktu nemusíme přikládat větší váhu, jsme
přesvědčeni o tom, že Pospíšilovo řešení
nemohl neovlivnit. Pochopíme to ovšem až
uvnitř Madlmayrovy budovy. Zatímco její
komunikační prostory trpí kvůli trojtraktové
dispozici nedostatkem světla a celkově působí
značně stísňujícím dojmem, v Pospíšilově
traktu propojujícím historickou budovu
s novým auditoriem je tomu zcela naopak.
Dostatek světla, kterého může být při odchodu
z auditoria až přespříliš, zdaleka není jediným
pozitivem tohoto prostoru, jenž neplní jen
komunikační funkci. Je zároveň foyerem,

šatnou i barem. Jelikož se předpokládá také
komerční využívání auditoria, má přístavba
vlastní vstup. Architekt pro ni zvolil členění
fasády s pravidelným rastrem čtvercových
oken, vzdáleně evokujících Loosův obchodní
dům Goldman & Salatsch, čímž se chytře
vyhnul dnes nad míru používaným závěsovým
stěnám. V interiérech se ale bohužel dopustil,
respektive musel dopustit, jednoho prohřešku.
Aby zásadně nepřekročil rozpočet stavby,
obložil stěny auditoria maxima dřevěnými
lamelami, které sice vyhovují akustickým
normám, zároveň však vytvářejí nepříjemný
moaré efekt.
Naopak, dostavbě Slovanského gymnázia
nemůžeme vytknout nic. Je to dynamická
a svěží budova, která vyhovuje potřebám
moderní střední školy. Má dostatečně široké
chodby schopné pojmout proud žáků, jenž
se každou přestávku valí z prosvětlených
tříd. Disponuje velkoryse pojatou tělocvičnou
s hřištěm na střeše, kavárnou s výstavním
prostorem, ale především prostorným
ateliérem. Potěšující je, že právě jemu architekt
vyhradil v budově nejlepší místo. Situoval jej do
severozápadního nároží. Mladým výtvarníkům
tak nezajistil jen optimální nepřímé světlo, ale
též inspirativní výhled na monumentální dóm
sv. Václava.
Těžko říct, zda inspirace architekturou
dvacátého století byla architektovým
vědomým záměrem už při navrhování průčelí
dostavby Slovanského gymnázia, či jen
jeho interpretací zažitých forem; nicméně
fasáda budovy evokuje formy starších
architektonických proudů – od purismu
a minimalismu k technicistní architektuře.
Skrz Pospíšilovo dílo jsou tak studenti
vedeni k vnímání proměňujícího se tvarosloví
architektury. Domníváme se, že estetická
průprava nad rámec klasické výtvarné výchovy
je na mateřských, základních a středních
školách zcela zásadní při formování budoucího
vnímavého člověka. Kvalitní architektura je
k tomu nejlepším prostředkem.
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English Faculty of Education, Palacký
University Olomouc The Faculty’s site is
one of plots of land belonging to three school,
which together form a compact block. First,
we started with an urban solution in the
scale of the entire block. We came up with
the idea to locate prospective extensions of
all the schools, directly back to back, along
the conterminal boundaries of the plots to
create a compact unit of new buildings and
efficiently use the remaining free land among
the extensions and original buildings. The
new building’s shape responds to the difficult
general layout of the court, where we had to
solve this building with large spatial and areal
demands within a small area in close proximity
to the existing building. We chose the volume
having the largest possible usable area, but
with a small volume and surface – a cube.
The cube motif and derived square became
the central theme of the entire building. We
deduced everything from it, from the facade
windows to the details of the doors and
interior elements.

a

půdorys 3. NP

b

b
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půdorys přízemí
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