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Úvod:

Není výjimkou, když se design stává nedílnou souèástí architektury a naopak. Souvisí to mimo 

jiné s historickou pozicí tìchto dvou úloh, jejich propojení v rámci tzv. gesamkunstwerku, kdy se 

autor, nebo skupina autorù, zamìøí na návrh jako na celek. Role designéra ještì neznamenala totéž 

co dnes a dali bychom na jeho místo napøíklad umìlce a øemeslníky. Umìní bylo taktéž 

samozøejmou souèástí tohoto celku, postupnì se však emancipovalo a zaèalo fungovat 

samostatnì. A to by se dalo do jisté míry øíci o všech tìchto disciplínách. A� už jde o prùmyslové 

stavebnictví, spotøební design nebo galerizované umìní. Vzájemný vztah mezi souèasnými 

podobami tvorby a dnešní pøístup k tvorbì historické bylo tedy to, co mì zajímalo a na co jsem se 

zamìøil ve své bakaláøské práci.

Konkrétnì jsem se zabýval tìmito vztahy v sakrální tvorbì. Fakt propojení tìchto jednotlivých 

úloh kultury je na ní totiž jak historicky, tak souèasnì velmi zjevný. Zajímala mì otázka nejen 

formálního propojení, ale také toho filozofického. Tedy nakolik jsou tvùrci, separovaní ve svých 

profesích, schopni porozumìt tìm jiným, s nimiž jejich výsledné dílo pøichází do kontaktu. Dalším 

dùvodem výbìru tohoto tématu je, že sám èasto navštìvuji sakrální stavby a mám tak možnost 

srovnávat jejich promìny napøíè staletími až do dnes.  Nevyhnu se tedy úvaze, jak bych já sám 

podobné prostory vytváøel v rámci svého zamìøení.

Pùvodní zámìr:

Myšlenka, od které jsem se odrazil, vycházela ze dvou vìcí, které jsem už pøedznamenal. 

Zaprvé je to moje osobní zkušenost s tím, jak jsou souèasné prostory budovány, nebo pøetváøeny 

už ty stávající. Návrh takovýchto koncepcí vyžaduje nejen znalost architektonických a 

designérských postupù, technických možností a kulturního a historického pøehledu, ale také jistou 

míru duchovního pochopení. Jistì bychom našli stavby kostelù, které velmi dobøe reflektují 

souèasný kulturní proud, ale pøitom jsou schopny popírat smysl liturgického prostoru jako takového. 

A to platí nejen o architektuøe, ale i o samotné umìlecké tvorbì, které obèas velmi komplikovanì 

hledá cestu zpìt do sakrálního prostøedí. Jako druhý bod této úvahy bylo zamyšlení se nad tím, jak 

se dnes pøistupuje k uchování historických umìleckých dìl, které byly už vyøazeny z pùvodního 

náboženského kontextu a mùžeme se s nimi setkat napøíklad v galerijních a muzejních sbírkách 

nebo depozitáøích.

Mým pùvodním zámìrem tedy bylo navrhnout takový prostor, který bude primárnì sloužit k 

liturgickým úèelùm, ale zároveò bude poskytovat galerijní zázemí a podmínky k uchování 

historických umìleckých dìl, které èasto potøebují specifické klimatické podmínky apod. Nejednalo 

by se o støídání expozic, ale o ustálené ikonografické uspoøádání, splòující tyto požadavky.

Vytvoøení takovéto koncepce ovšem vyžaduje pomìrnì širokou znalost samotného 

architektonického oboru a v rámci èasových možností by tato práce pravdìpodobnì neobsáhla celý 

problém v plné míøe.  Formální stránku øešení, kterou jsem se rozhodl použít nelze uplatnit pouze 

na interiérový návrh, ale odráží se i na vnìjší podobì, nutnì se tedy musí øešit jako komplexní 

architektonické zadání.

Vlastní øešení:

Koneèný návrh se tedy snaží v rùzné míøe reflektovat výše uvedené problémy, zároveò je 

výsledkem zhodnocení reálných možností a také snahou co nejlépe zaøadit celé téma do kontextu 

studia se zamìøením na produktový design. 

Hledal jsem tedy konkrétní souvislost, na které by se dala celá práce postavit. Nabízela se zde 

varianta vytvoøení menšího objektu, který je ménì nároèný na architektonickou zruènost, ale pøesto 

nabízí urèité øešení. Studie se ve výsledku soustøeïuje na návrh dálnièní kaple, která by byla 

souèástí navrhovaného dálnièního odpoèívadla s výhledem na národní kulturní památku Hospitalu 

Kuks. Dálnièní kaple nebo kostely jsou pomìrnì rozšíøenou záležitostí pøevážnì v Nìmecku, 
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ale pøíklad bychom našli i v Èeské Republice pøi odpoèívadle Šlovice u Plznì. Tyto stavby 

navazují na starou tradici budování nejrùznìjších kaplièek, køížù a Božích muk podél poutních cest. 

Zbudování kaple zrovna na tomto místì by bylo velice vhodné, jelikož je celé odpoèívadlo situované 

necelé dva kilometry od sjezdu z dálnice, je zde tedy relativnì klidné prostøedí. Na samotném 

odpoèívadle je kaple umístìna tak, že ji od hlavní komunikaèní pøíjezdové zóny dìlí udržovaná 

zeleò v parkové úpravì, je zde tedy místo pro kvalitní zklidnìní z rychlého dálnièního provozu.

Kaple

Øešení samotné kaple vychází z nìkolika základních kriterií. Jelikož je navrhována do okolí, 

které je kulturnì silnì spjato s barokní minulostí, návrh se odráží od forem této dobové architektury. 

Z tìch je to napøíklad barokní dualismus. Kaple je navržena tak, že zvenèí pùsobí velmi 

kompaktním a strohým dojmem a teprve vevnitø se naplno odkryje hra tvarù a svìtla. Toto tvarosloví 

je další citací baroka, jelikož je zde použit princip konkávních a konvexních tvarù. Dalším 

požadavkem bylo vytvoøit intimní prostor, který bude poskytovat kvalitní zázemí pro ztišení. Pomocí 

tohoto tvarového øešení byl vytvoøen prostor, který ke svému osvìtlení nevyužívá žádných pøímých 

oken, ale pracuje se zde pouze se svìtlem odrazeným. Je tak docíleno pøíjemnì zastínìného 

prostoru. Kaple využívá zkosené støechy, díky èemuž je dosaženo dvou prvkù. Zaprvé je to 

vertikální èelní hrana, která má symbolický význam, jako pøímka vztyèená k Bohu, což udává kapli 

hlavní venkovní charakter a dále je to iluze perspektivního prostoru v interiéru. 

Materiály:

Jako hlavní konstrukèní materiál je zde použit beton, který má bílou povrchovou úpravu. Je tak 

docíleno jemného struktury rustikálního charakteru. Dalším dùležitým materiálem je pískovec, který 

je použit na podlahu, èásti lavic a oltáøní desku.

Vybavení kaple:

Do kaple jsou umístìny dvì lavice o délce dvou metrù, dále je vybavena dvìma barokními 

sochami (socha panny Marie a socha svatého Krištofa-patrona všech poutníkù, øidièù a cestujících) 

pocházejících ze sbírek lokálních muzeí z Josefova a Kuksu. Tyto sochy by byly pískovcové, což 

nevyžaduje žádné specifické úpravy klimatu.

Závìr:

Hlavním cílem této koncepce bylo prozkoumat vzájemné vztahy jednotlivých souèasných 

kulturních disciplín, což i pøes mnohé promìny a ústupky bylo splnìno. Výsledkem byla jedna z 

možností, jak se dá podobnými záležitostmi zabývat a jak k nim pøistupovat. Díky této práci jsem 

mìl možnost pøesahu z prùmyslového designu do architektury, což pokládám za velmi pøínosné.
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