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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. Pokračování 
z minulého vydání Žďárských 
novin.

 Antonín Zvěřina

Architekt Ivo Šimon se sice vycházky 
nezúčastnil, ale připravil pro moderáto-
ra podklady. Záměrem stavebníků bylo, 
že se uskuteční nějaká půdní vestavba. 
Když ale architekti prozkoumali dům, 
zjistili, že se nachází v havarijním stavu 
a přestavba musí být radikální. Staveb-
níci požadovali, aby se jednalo o dům 
dvougenerační a přízemí zůstalo pře-
stavbou a nadstavbou v podstatě nedo-
tknuté. 

Při návrhu architekt hodlal respek-
tovat výšku římsy, aby dům nevy-
bočoval z ostatní zástavby. Ustoupil 
také od sedlové střechy, ale dřevěným 
obložením nástavby docílil toho, že ta 
střechu připomíná.

Určité obavy 
„Protože se jednalo o něco, co do té doby 

nebylo ve městě obvyklé, narazil na určité 
obavy úředníků,“ připouští Petr Matě-
jek. Nakonec se daří dokázat, že podle 
stavebních předpisů se jedná o podkro-
ví, takže se stavbu podařilo prosadit. 
Architekt také nakreslil siluetu ulice, 
která ukázala, že jsou v ní domy, které 
daleko víc vybočují z jejího rázu.      

Dům byl ke spatření z poměrně vel-
ké dálky, a proto se účastníci přesunují 
přímo před něj. Petr Matějek upozor-
ňuje na místě na fakt, že ulice rozhodně 
není už na první pohled jednotná. „U 
některých staveb je jedno podlaží, někde 
jedno a půl a někde dvě podlaží,“ vysvět-
luje. Myslí si, že architekt a stavebníci 
si s nadstavbou u zmiňovaného domu 
poradili velice dobře a nijak z rázu uli-
ce nevybočuje. Štěpán Matějek připo-
mněl, že historie této nadstavby začala 
zhruba před šesti lety. 

Přízemí se nezměnilo
V dolní části domu bydlí rodiče inves-

tora, tam se přestavbou nic nezměni-
lo. Muselo se samozřejmě vybudovat 
schodiště do druhého patra. Tam se 
v prvním podlaží nachází zázemí a obý-
vací pokoj a v dřevěné nadstavbě dva 
dětské pokoje a ložnice. 

U dřevěné nadstavby je možný výstup 
na terasu a s parádním výhledem na 
město i do volné přírody. Štěpán Matě-
jek připouští, že vnitřní prostory se 
mohou návštěvníkům zdát nedokon-
čené. „Byl to určitý záměr, kdy praxe má 
ukázat, zda všechny navrhované věci mají 
smysl,“ zdůrazňuje. 

Původní nákres například počítal 
s tím, že kuchyň bude od obývacího 
pokoje oddělená. Nakonec se inves-
tor s architektem dohodli na tom, že 
se to prozatím neuskuteční. „Pokud by 
k oddělení v budoucnu došlo, šlo by pouze 
o skleněné šoupací dveře,“ vysvětluje Ště-
pán Matějek a vlastně tím končí výklad 
o prvním objektu v rámci vycházky.  

Během přesunu k přístavbě u dalšího 
domu v čtvrti Vysočany se rozproudila 
diskuze mezi účastníky a Petrem Matěj-
kem. „Žďár měl velký problém, že neměl 

architekta, který by na vše dohlížel, což se 
nové vedení města snaží napravit,“ kon-
statuje. 

Role architekta
Diskuze se dotýká i nové fasády u 

městského divadla, kdy o barvě stavby 
rozhodovali obyvatelé města v anke-
tě. „Řeknu svůj názor. Architekt je nato-
lik odborná činnost, že když nese svoji 
kůži na trh, musí umět svoji práci obhájit. 
Tedy i barvu městského divadla,“ domní-
vá se Petr Matějek. 

Vyjadřuje se také k rozmanitosti 
barev v čtvrti Vysočany. „Je to tak, že 
do stavby má co říct hlavně manžel. Ženy 
tomu většinou nerozumí. Ale aby měla 
pocit, že se na ní podílí, může si se svole-
ním manžela vybrat barvu,“ směje se.

Nezůstáváme v oblasti dotazů stra-
nou vědomi si toho, že se odsuzuje 
mnoho věcí z minulosti, například bri-
zolitové fasády. Ptáme se Petra Matějky 
na jeho názor. 

„Brizolit se vyvinul, ne jak ho vidíme 
tady kolem sebe, ve dvacátých třicátých 
letech minulého století. Začaly se použí-
vat takzvané tvrdé omítky, které byly 
odolné. V šedesátých letech minulého sto-
letí se přecházelo na tvrdé omítky drása-
né, což je dnešní brizolit,“ odpovídá Petr 
Matějek. 

Doplňuje, že se jednalo o trvanlivé 
omítky a díky barevnosti a slídě byly 
i efektní, a proto i oblíbené. „U nás se 
masově rozšířily, což není nic neobvyklé-
ho. Často k tomu dochází a často se těžko 
dohledává proč,“ usmívá se. 

DRUHÁ UKÁZKA:
PŘÍSTAVBA

To už se dostáváme k druhé ukázce. 
„Jedná se přístavbu, která je z ulice zce-
la nenápadná,“ poukazuje Petr Matě-
jek. Investorem, který ji z převážné čás-
ti realizoval, je muž bydlící v sousedním 
domě.   (Pokračování příště)
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PŘÍSTAVBA u druhé ukázky vypadala velice zajímavě, byť z ulice nebyla vidět.
 Foto: Antonín Zvěřina 

SVŮJ pohled na neobvyklou přístavbu obloženou dřevem přítomným vysvětlil architekt Rudolf Grimm.
 Foto: Antonín Zvěřina 


