
 Místo
Poble Nou / volně přeloženo coby Nová Ves / je dnes věru zvláštním místem. 
Průmyslem prodchnutá historie se zde setkává se současností podřízenou moderním 
technologiím. Z bloků, jenž kdysi bývaly přecpány lidskou houževnatostí, domy s 
měřítkem odpovídající člověčí činnosti provozované v nich, se jaksi / ne ve všech 
případech / vytratilo zcela kouzlo původního, jsa nahrazeno neosobními výstřelky 
nového internacionálního stylu. Oktogonální svět se tříští na nesnadno uchopitelné 
střípky, jen ž volně polétávají prostorem / není tomu tak dávno a Torre Agbar byla 

obklopena malými dělnickými domky /
Stopa

 Na rozdíl od jiných čtvrtí uvnitř Ensanche / např. Les Corts / určených 
primárně k bydlení má Poble Nou jednu takřka neviditelnou odlišnost, utvářející 
však její charakter. Kromě plánu Cerda, jenž utváří vizuálně jasný primární systém 
formující známý ornamentální vzor, nachází se zde i systém druhotný, očím pěšáka 
pečlivě skrytý. Podobně mystickou záležitost lze najít snad pouze na planinách 
Nazca či v brněnských Husovicích / bývalá železniční dráhy /. Zprvu těžko pocho-
pitelné linie jasně dělící prostor uvnitř bloku se nám objasní pouze z pohledu 
letícího kondora. Pravděpodobně kdysi fungující ulice, stezky zapomenuté zde mezi 
domy rozdělují zvláštním způsobem strohou repetici bloků. Tato parafráze rozbitého 

vejce pak určuje i vnější výraz kompletního osmiúhelníku. 
 Vstupní štíty / nejčastěji výrobních hal / jakožto jediná část viditelná 

*stávající situace*
nepřístupné vnitřní volné prostory

*uvolnění překážek*
zpřístupnění okolnímu světu

*realizace nových a využití stávajících budov* *propojení  doplněním stávající střešní krajiny*

z vnějšku se chová jako maska typická pro řecké divadlo. za ní se odehrává jiný 
koloběh, rozdílná situace.

 Status quo
Genius loci, strážný duch krče se kdesi v koutě opuštěných hal, čeká na exekuci 
dávno vyneseného rozsudku. Vše kromě kostela sv. Pankráce a přilehlé školy pro děti 
s mentálním postižením má být smeteno se zemí / skladiště zubních past, cikánské 
karavany, pár rodinných domů s přidruženou výrobou, bývalá výrobna autosoučástek 
/. Pravděpodobně žádný z objektů nemá nárok stát se památkou, ale jako celek ? 
Stejně jako Istanbul skrývá v základech dalších sedm předchůdců, tak i Barcelona 

vyrostla doslova na předešlém městě.
 Tabula rasa
Krajina se dá přirovnat k bodu nula, tedy situaci od které se začíná přemýšlet nad 
hmotou a postupně budovat. Jak pohlížet na toto slovo ? Zobrazení jeho podstaty 
? Jedná se v rámci metropole / jenž každý volný kousek již pohltila a strávila / 

stále ještě o představu zelené louky ?
 Přístup
Návrhem zachovávám mnohočetnost využití bloku. Také proto neodstraňuji objekty, 
jenž jsou svou typologií předurčeny k různým účelům. Do osmiúhelníku tak vepisuji 
síť uliček a dvorků, jenž vytvářejí prostory před vstupy do školy. Program gym-
násia mi napomáhá otevřít blok zevnitř a zpřístupnit ho okolnímu dění. Budovy 
školy tak usměrňují dění uvnitř bloku. Úroveň přízemí je volně průchozí, veřejná. 

Soukromá, veřejnosti nepřístupná úroveň je posunuta o dvě patra výše a nava-
zuje na stávající střešní krajinu. V místech dotykových bodů, vstupů do školy, 
se tyto dvě úrovně střetávají. Pod střechami tak dochází k využití prostorů jak 
veřejností tak školou. Škola je rozdělena do 4 samostatných celků, které sou-
visí i s rozdělením programu. Osud většiny hal nechávám nespecifikován. Jsou to 
velké flexibilní prostory, umožňující širokou škálu využití v budoucnu. Mají vchod 
orientovaný do ulice, což je předurčuje jako jeden z hlavních prvků utvářející 
ráz této části Poblenou. Důležitými, využitelnými, jsou haly jenž jsou přístupné 
zevnitř bloku. Ta největší se stává knihovnou, mediatékou, fungující také jako 
vstup do školy. Velkorysý prostor je rozdělen na tři patra, kdy nejvyšší úroveň 
ve světlíku navazuje na komunikační prostor školy v úrovni střech. Další 3 haly, 
tvoří pomyslné kulturní centrum bloku. Jedna je zakrytá, ve svých útrobách ukrýva-
jící víceúčelový prostor /sál/, druhá, její dvojče je naopak svlečená, nabádající 
kolemjdoucí ke vstupu. Slouží jako dvorek-park uprostřed města a zároveň je venko-
vním prostoremrozšiřujícím možnosti sousedních dvou hal / venkovní divadlo, kon-
certy/. Nejdelší hala uvnitř bloku v sobě skrývá prostory hudební výchovy a nahrá-
vací studia. V přední části haly je dostavěna věž, která kromě toho že je vchodem 
do školy, obsahuje i bar, kavárnu s několika patry, terasami, které zároveň slouží 
jako vyhlídka na sportovní utkání na střeše tělocvičny, či jen jako rozhledna 
nad nově objevenou krajinou. Skrze tuto věž se vchází taktéž do tělocvičny a na 
venkovní hřiště na její střeše. Ostatní program školy je rozdělen do dvou nových 

domů, jenž jsou vystavěny na okrajích bloku, svými křídly se sobě přibližují, 
ale stále zůstávají samostatnými celky. Spojovacím elementem mezi 4 domy je pak 
plechová krajina, vyplynuvší ze starých hal a přelévající se do nových domů, kde 
se přeměňuje ve vnější komunikační systém ochozů a schodišť. Tyto jsou pak hlavním 
vertikálním spojovacím prvkem domu. Budovy se díky jmenovaným ochozům otevírají 
vstříc krajině hal. Fasáda je plně prosklená, aby vnitřní a vnější chodba takřka 
splynuly v jedno. Každý z domů má v tomto vnějším systému i krytou “zimní” ces-
tu. Oproti tomu druhá strana obsahující třídy, se navenek projevuje pouze úzkými 
štěrbinami zaručujícími přísun denního světla. Tato “uliční” fasáda se také in-
spiruje v krajině střech ale přebírá z nich pouze materiálovou esenci. Tou je 
vlnitý ocelový plech, jenž obepíná coby větraná fasáda vnější kúru domů a tvoří 
jednotný prvek vizuelně spojující oddělené objekty. Barevností reaguje na pohyb 
slunce během dne. Světlá barva zamezuje přehřívání, tmavá naopak pomáhá oteplovat 
chladné strany. Konstrukčně se jedná o o celový skelet /8,5m x 8,5m/ založený na 
patkách. Horizontálně je ztužen ocelobetonovým stropem a vertikálně Ondřejskými 
kříži ve štítových stěnách. V koncové části severní dům překračuje dvě staré haly 
pomocí příhradových vazníků a nechává tak prostor pod školou využitelný směrem do 

středu bloku.  
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1.patro   4.00
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*Ildefons Cerdà i Sunyer
*Centelles, 23.prosince 1815 
+Caldas de Besaya, Cantàbria, 21.srpna 1876

*dělnická třída

*plan Cerda
Poblenou 1958

*průmyslová krajina

*katalánský Manchester 
18. století

*vyšší třída


