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Poprvé se letos ve Žďáře nad 
Sázavou uskutečnil Den archi-
tektury. Zájemci si na dopoled-
ní procházce mohli prohléd-
nout tři objekty.

 Antonín Zvěřina

Den architektury se ve Žďáře nad 
Sázavou uskutečnil první sobo-
tu v říjnu letos poprvé. Dopolední 
vycházky se účastníme i my.

Na plánovanou trasu vycházíme od 
zimního stadionu, když se nakonec 
zájemce o vycházku podaří shromáž-
dit na jednom místě. „Koná se v rám-
ci celostátní akce Dnů architektury. 
Hlavní důvod vidíme v tom, že jeden 
z předcházejících představitelů měs-
ta opakovaně prohlašoval, že ve Žďá-
ře žádná nová architektura neexistuje. 
Že tady není nic hodnotného,“ konsta-
tuje na úvod jeden z průvodců Petr 
Matějek. 

Doplňuje, že přítomní architek-
ti si nic takového nemyslí. Netají, že 
město zase není až tak velkou hvěz-
dou z hlediska nové architektury. 
„Určitě tady ale nějaká dobrá je a my 
bychom se rádi s vámi na ni podívali,“ 
poznamenává. 

Nenápadné a skryté
Naznačuje, že se bude jednat o 

přístavby a nástavby. Podotýká, že 
se jedná o stavby nenápadné a skry-
té, a proto je dobré, že se o nich 
zájemci něco dozví. „Myslíme si, že 
mají svoji kvalitu,“ zdůrazňuje Petr 
Matějek, který na sebe prozrazuje, 
že se ve svém pracovním čase také 
částečně architekturou zabývá.

Spolukomentátorem se má stát 
zahradní architekt Martin Zeman 
a student pátého ročníku vysoké 
školy se zaměřením na architektu-
ru Štěpán Matějek. Jak se později 
ukazuje, jedná se o otce a syna. „Jen 
bych chtěl říct, že akci zaštítilo občan-
ské sdružení Žijeme Žďárem,“ říká 
Petr Matějek. 

Štěpán Matějek upozorňuje, že na 
pořádání celostátní akce se podí-

lí občanské sdružení Kruh, které 
se zabývá propagací architektury. 
„Pořádá různé přednášky, výstavy či 
výlety a také Den architektury, který 
letos dospěl do pátého ročníku,“ sdě-
luje.

Podotýká, že Kruh akci sice 
zaštiťuje a propaguje, ale akce si 
jednotlivá města připravují samy. 
Slova se opět ujímá Petr Matějek. 
Naznačuje, že poslední rok či dva 
se ve Žďáře vzedmula vlna osvěty o 
architektuře, o veřejném prostoru. 
A za tím vším stojí iniciativa Žijeme 
Žďárem.

Čtvrť Vysočany
Následuje přesun na místo, odkud 

účastníci mohou spatřit podstatnou 
část žďárské čtvrti Vysočany. Ješ-
tě před odchodem z prostoru před 
zimním stadionem do prostoru před 
fotbalovým stadionem Petr Matějek 
vyzývá přítomné, aby kladli dotazy 
i během cesty. „Pokud budeme vědět, 
rádi odpovíme,“ nabádá.

Na místě vysvětluje, že přístavba či 
nástavba domu je pro architekta vel-
kou výzvou. „Při práci na projektu je 
často omezen spoustou okolností jak 
provozních, tak legislativních. Dostává 
se do střetu se stávající zástavbou, kdy 
se snaží zachovat její ráz,“ podotýká 
Petr Matějek.

Zároveň má určitě snahu vytvořit 
dílo, které by v prostoru zanechalo 
současnou stopu a otisk jeho prá-
ce. Petr Matějek připouští, že často 
nechápe, proč lidé dávají přednost 
nástavbě či vestavbě v podkroví mís-
to přístavby. 

„Myslí si, že se jedná o jednoduš-
ší variantu, i když to tak často není,“ 
přemítá. Myslí si, že přístavba často 
zaručuje komfortnější bydlení. 

První sídliště
Nastiňuje, že sídliště Vysočany je 

vlastně prvním žďárským sídlištěm 
určeným pro individuální výstavbu. 
Začalo se tam stavět v padesátých 
letech minulého století a výstavba 
pokračovala do let devadesátých. A 
otec předává slovo synovi.

Ten připíná, že v padesátých letech 

se rozhodlo, že se ve Žďáře posta-
ví továrna Žďas. „S tím samozřejmě 
vznikla potřeba pro pracovníky najít 
nějaké formy bydlení. Tehdy například 
vznikl plán na výstavbu sídliště Stalin-
grad s bytovými domy,“ podotýká Ště-
pán Matějek.

Doplňuje, že v té době vzniká také 
plán na vybudování sídliště rodin-
ných domů právě na Vysočanech. 
Lokalita se svažuje k západu, což je 
dobrá orientace pro zástavbu rodin-
nými domy. Dalším důvodem bylo 
přání, aby se propojil prostor zámku 
a okolí s centrem.

„Je docela dobře v celé čtvrti vidět, 
jak se architektura během zhruba 
padesáti let tady měnila,“ míní Ště-
pán Matějek. Doplňuje, že za minu-
lého režimu se v takových sídlištích 
pamatovalo i na občanskou vybave-
nost, což už nyní nefunguje. A opět 
se ujímá slova otec. 

„Když jsme na začátku zmiňovali, 
že existuje názor, že tady žádná archi-
tektura není, tak určitě i v těch starších 
sídlištích urbanistická kvalita, viz Sta-
lingrad, je. Byť původní podoba domů 
mizí,“ poznamenává Petr Matějek. 
Zastává ale názor, že změny archi-
tektur čtvrti Vysočany určitě nepro-
spěly.

První zastávka: Nadstavba
Po tomto všeobecném úvodu 

Petr Matějek obrací zraky přítom-
ných k první zastávce. Upozorňu-
je na dům, na kterém se uskutečni-
la nástavba a přestavba v tradiční 
zástavbě.  (Pokračování příště)

Den architektury ve čtvrti Vysočany 
představil nadstavbu i přístavby

PŘI VYCHÁZCE někteří účastníci s Petrem Matějkem živě diskutovali.  Foto: Antonín Zvěřina

NADSTAVBA nad rodinným domem vypadala velice přirozeně.
 Foto: Antonín Zvěřina


