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Den 1.září 2015 se stal díky tře-
bíčské DELTĚ pro učitele a stu-
denty Rakouského gymnázia 
v Praze výjimečný, neboť ho zahá-
jili ve zcela nové budově. Na je-
jím vzniku se podílela společ-
nost DELTA Projektconsult s.r.o., 
která má zejména v Rakousku 
bohaté zkušenosti s výstavbou 
objektů z oblasti školství, a právě 
třebíčská DELTA na tomto pro-
jektu opět potvrdila, že i ona, umí 
držet garance termínu i u tak roz-
sáhlého objektu přesně na den. 
Kolaudace včetně plného zahájení 
provozu proběhla přesně ve stano-
veném termínu. Vždyť otevření se 
zpožděním, i kdyby jen jednoho 
měsíce, by zcela postrádalo smysl. 
Školní rok zkrátka začínal 1. září 
2015.

Soukromé Rakouské gymnázium v 
Praze je šestileté, určeno je pro stu-
denty ve věku 12 – 20 let a vzniklo v 
roce 1991. Dosud sídlilo v prozatím-
ních pronajatých prostorech a tam 
se studenti a jejich učitelský sbor 
nacházeli až do června 2015. Na 
konci srpna se konečně vše změni-
lo, neboť se všichni mohli přestěho-
vat do nové krásné budovy v Modřa-
nech. 

Nový areál Rakouského gymná-
zia vyrostl během dvou let a zaují-
má více než 11 000 m2. Skládá se z 
hlavní 3podlažní budovy, tělocvič-
ny, víceúčelového hřiště a běžecké 
dráhy. Erik Štefanovič k projektu na 
úvod komentuje: „Již při vstupu do 
školy člověka napadne, že při jeho vzni-
ku se pamatovalo na vše, co je pro kva-
litní a klidnou výuku studentů zapo-
třebí. Od rušné ulice dělí areál školy 

vysoký travnatý val (na jeho vytvoře-
ní se využilo zeminy, která vznikla při 
výstavbě tělocvičny). Součástí  školního 
prostoru je běžecká tartanová dráha, 
doskočiště a víceúčelové hřiště. Přímo u 
budovy se nachází odpočívadla. Pokud 
pojedete do školy na kole, může si ho 
nechat uzamčené u školy, nechybí také  
parkoviště pro auta. Samotná budova 

gymnázia spíše připomíná vysokoškol-
ský standard, neboť v přízemí nalez-
nete například reprezentativní aulu a 
také knihovnu s terasou, dále sborovnu 
či jídelnu, která je víceúčelová – může 
sloužit například jako multifunkční 
sál, lze ji také rozdělit na dvě části, při-
čemž ta menší se dá využít jako hudeb-
ní či zasedací místnost“. V patrech 

se nacházejí učebny. Velmi dobře 
jsou pro praktickou výuka vybaveny 
učebny chemie a biologie. Nechy-
bí chemická laboratoř či počítačo-
vá učebna. Stropy v učebnách jsou 
akustické. Celá budova je vybavena 
LED osvětlením. 

Celodřevěná tělocvična
Velkou raritou je celodřevěná tělo-

cvična, jež je z velké části pod úrov-
ní terénu. Štefanovič opět doplňuje:  
„Tělocvična stojí na břidlicovém pod-
loží, při její výstavbě se stavaři potýka-
li se spodní vodou, vodorovné a svislé 
podzemní konstrukce se musely řádně 
zaizolovat. Má chytře vyřešen dosta-
tek světla. Do tělocvičny prochází svět-
lo velikými střešními okny. Střecha 
tělocvičny je zelená a bezúdržbová, s 
fasádními okny těsně pod střechou. 
Dostatku světla v prostoru celé tělo-
cvičny napomáhají zajímavě i žebřiny. 
Vytvářejí optickou stěnu, která zabrání 
prolétnutí míče do přilehlých místnos-
tí s nářadím, ale současně propouště-
jí dostatek světla. V tělocvičně je hřiště 
na házenou, volejbal či na badminton. 
Celá tělocvična je ze dřeva, stropy 
nevyjímaje.“

DELTA je v České republice zná-
ma tím, že dokáže dodržet stanove-
né termíny při realizaci výrobních 
hal, kancelářských prostor, fi remních 
centrál atd. Rovněž je specialistou na 
detailní projekci a propracovaný sys-
tém výběrových řízení, díky kterým 
dokáže snižovat náklady investorům 
při výstavbě fi remních centrál, admi-
nistrativních zázemí apod. Právě 
garance termínu kolaudace, zahájení 
provozu a otevření byly také důvo-
dem, proč si ji investor vybral. 

Třebíčská DELTA úspěšně předala nový 
areál Rakouského gymnázia v Praze

Výstava připomíná význam-
né jubileum malíře Vlastimila 
Tomana. 

 Antonín Zvěřina

Až do 25. října je v Galerii Malovaný 
dům je k vidění výstava akademického 
malíře Vlastimila Tomana. S názvem 
Doteky domova.  Městské kulturní 
středisko Třebíč ji instalovalo k jeho 
85. narozeninám.  Přestože je autor v 
současné době hospitalizovaný v tře-
bíčské nemocnici, dostal na vernisáž 
„propustku“ a mohl se jí osobně účast-
nit. Tolik návštěvníků galerie v den 
vernisáže dlouho nezažila.

Akademický malíř, grafi k, ilustrátor a 
spisovatel Vlastimil Toman se narodil 
19. února roku 1930 v Třebíči. Je Čest-
ným občanem města (2005), držite-
lem Ceny města (2010). 

„Vlastimil Toman vzešel ze skrov-
ných poměrů.  Vyučil se malířem pokojů. 
Devatenáctiletý odešel do Brna, k pro-
fesoru Josefu Bruknerovi na Vyšší školu 
uměleckého průmyslu. Tři roky studoval 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v 
Praze u profesora Aloise Fišárka. V roce 
1956 přestoupil na Akademii výtvarných 
umění v Praze. Jeho profesory byli Ota-

kar Nejedlý, Vlastimil Rada a Antonín 
Pelc. Třicetiletý, s diplomem akademické-
ho malíře a grafi ka, se v roce 1960 vrátil 
do rodné Třebíče,“ konstatoval na verni-
sáži kunsthistorik Jan Dočekal.

Zdůraznil, že Toman je především 
krajinářem a také příležitostným por-
trétistou. Učaroval mu jeho oblíbený 
Týn, kam chodíval často na procházky 
a inspiroval se pro svoji tvorbu. Přes-
tože má dnes Týn zcela jinou podo-
bu, v Tomanově tvorbě i vzpomínkách 
zůstane navždy tou krajinou, kterou se 
tak rád procházel.

Týn je častým námětem i v jeho 
tvorbě literární. Nedávno vydaná kni-
ha Životní cesta je vlastně jeho život-
ním příběhem, který nebyl zdaleka 
jednoduchý a lehký. Kniha má tří čás-
ti - zážitkové, básnické a prostupující 
části výtvarné. O knihu s autorovým 
podpisem byl velký zájem i na verni-
sáži v Malovaném domě. Všichni mu 
přáli uzdravení a opětovný návrat k 
jeho tvorbě.

Další výstavy
Ve Výstavní síni Předzámčí II. lze 

spatřit do pátku 30. října díla Walthe-
ra H. J. Smeitink-Mühlbachera. Naro-
dil se 22. dubna roku 1963 v nizozem-

Z Tomanových obrazů dýchá jeho domov

VLASTIMIL TOMAN, třebíčský rodák, má výstavu v Galerii Malovaný dům. 
Kytici k jeho jubileu mu předala Jitka Fischerová. Foto: Mirka Čermáková 

ském Doetinchemu. V letech 1980 
- 1985 absolvoval studia v Nijmegenu 
v oborech umělecké řemeslo, dějiny 
umění a textilní tvorba. Do roku 1993 
působil jako odborný učitel na Grafi c-
kém Lyceu v Utrechtu. Poté se začal 

věnovat vlastní tvorbě. Působí jako 
výtvarník, vydavatel, výtvarný poradce 
a výstavní kurátor.

Výtvarník Radovan Pauch se před-
stavuje do středy 11. listopadu v Gale-
rii Ladislava Nováka. 


