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PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ v Lošanech
Zadání diplomové práce
 Téma památníku tří odbojů reaguje na mimořádnou situaci, kdy celou mo-
derní historii Československé i České republiky lze číst prostřednictvím osudů jedné 
selské rodiny a jejích souputníků.

 Zadáním projektu je návrh obnovy statku jako místa uchování paměti 
připomínajícímu podmínky vzniku a života tří odbojů. Smyslem návrhu by mělo být 
vytvoření důstojného prostoru, který umožní seznámení mladé generace i veřejnosti 
s částí naší historie a zároveň prostředí podněcujícímu k vzdělávání a přemýšlení 
o významu pojmů jako je svoboda, vlastenectví, národní hrdost, identita, smrt...

Předmluva
 Jakkoliv se téma tvorby památníků může v dnešní post/digitální éře jevit jen 
velmi málo aktuální. Opak je pravdou. Nacházet paralely v historických momentech, 
které pomáhaly utvářet naše moderní dějiny, je podle mého názoru, jedním ze způso-
bů, jak se jako společnost můžeme neustále vyvíjet k lepšímu. Bez ohledu na tempo 
naší doby...

 Mým cílem je v naší konkrétní situaci navrhnout památník, jež by návštěv-
níkovi dokázal dostatečně silným způsobem vyložit příběh odbojových aktivit rodiny 
Mašínů v běhu 20. století. Památník, který by byl místem piety, úcty, vzpomínání ale 
i uvažováním nad odkazem odbojových ideálů a jejich reflexí do současnosti... 

 „Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit 
jen básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci 
jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měli učit o svobodě 
ve škole. Docela vědecky, tak, jako se učili číst  a psát a počítat. A měl to být povinný předmět. 
Náramně povinný! Každý den! A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska – 
páska a vlasť – masť, že to není jenom básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je 
rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je vždycky třeba spojit s kázní. Jak 
každý může dělat, co chce jen, pokud při tom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je 
těžko. Dovedou si věci vážit plně, jen když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě, zrovna tak, 
jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky 
a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, tak nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte 
psát a říkat a učit, čemu sám věříte.“

— Jan Werich, 1968; Přepis rozhovoru s Vladimírem Škutinou

 Výsledný návrh PAMÁTNÍKU TŘÍ ODBOJŮ je mou konkrétní odpovědí na jinak 
velmi komplexní a složité téma, jakým tvorba v této specifické architektonické disci-
plíně bezesporu je. Tato práce pro mne byla první zkušeností s tak náročným 
a hlubokým zadáním, které se ve svém záběru dotýká celé řady dalších oborů lidské-
ho snažení, než se kterými architektura zpravidla pracuje.

 Důležitým momentem pro budoucí správné rozhodování bylo důsledné 
studium historického a společenského kontextu. Svou prací jsem se pokusil vyjádřit 
ke všem klíčovým úhlům pohledu na tvorbu památníku jako takového. Zkoumal jsem 
jeho vztah s krajinou, obcí, návštěvníkem, náhodným pozorovatelem či se sebou 
samotným. Můj projekt byl po celou dobu veden snahou, vytvořit výrazný ale záro-
veň citlivý zásah, který by dokázal silným způsobem upozornit na závažnost svého 
obsahu, stejně jako by dokázal člověku dostatečně otevřít mysl pro zamyšlení se nad 
událostmi dávno minulými a jejich vztahu k současnosti.

 Navržené řešení je ve své podstatě velmi citlivé. Vyjadřuje se jak v měřítku 
krajiny - formou naučné stezky, urbanismu - ve vztahu k obci a  ke krajině, archi-
tektury samotné stavby, tak v detailu, který je zaměřen na zacházení s psychologií 
člověka v rámci procesu vzpomínání.
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nároží památníku při pohledu ze záhumenní cesty

01 OBJEKT PAMÁTNÍKU
02 RODNÝ DŮM JOSEFA MAŠÍNA ST.
03 VSTUPNÍ BRÁNA
04 POMNÍK JOSEFA MAŠÍNA ST.
05 ÚPRAVA ZÁTIŠÍ POMÍNKU
06 PIAZZETTA 
07 STOPY BÝVALÝCH STAVENÍ
08 RETENČNÍ  JEZÍRKO
09 NÁVAZNOST NA KRAJINU
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01 EXPOZICE - KOŘENY RODU   77,5 m2

02 EXPOZICE - ODKAZ ODBOJÁŘŮ   53,7 m2

03 PŘÍSTUP NA VYHLÍDKU    -
04 VSTUP DO PAMÁTNÍKU    -
05 VSTUPNÍ HALA    55,8 m2

06 PŘÍSTUP DO STÁLÉ EXPOZICE   14,9 m2

07 GALERIE / SPOJOVACÍ CHODBA   192,1 m2

08 NIKY PRO POTŘEBY VÝSTAV   34,8 m2

09 RECEPCE     21,0 m2

10 POSEZENÍ / OBČERSTVENÍ   19,8 m2

11 NÁVŠTĚVNICKÁ ŠATNA    23,4 m2

12 ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE   23,4 m2

13 WORKSHOPOVÁ DÍLNA / MEDIATÉKA  102,2 m2

14 TOALETY - DÁMY    20,4 m2

15 TOALETY - PÁNI    20,4 m2

16 PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL    158,9 m2

17 BYT SPRÁVCE    66,0 m2

18 TECHNOLOGIE    36,6 m2

19 SERVIS A ODPADY    10,8 m2

20 KOMUNIKAČNÍ JÁDRO    25,2 m2

21 ÚKLID/ INSTALACE    3,9 m2

22 EVAKUAČNÍ VÝCHOD    14,8 m2

23 SKLADY     21,4 m2
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 V první etapě dojde k obnově rodného domu generál-
majora Josefa Mašína staršího (původního obytného stavení) 
do soudobé důstojné podoby. Navrhované konstrukční zásahy 
respektují stavebně-historický vývoj objektu s důrazem na 
zachování jeho nejhodnotnějších elementů - klenebných kon-
strukcí v západní části objektu. Orientace vstupu, kompozice 
okenních otvorů a členění fasády reflektují historický kontext ale 
využívají však soudobé výrazové prostředky. Expozice:

- KOŘENY RODU a PAMĚŤ ODBOJŮ -

- OBNOVA RODNÉHO DOMU -

 Současný stav ani z daleka neodpovídá požadav-
kům na realizaci tak významného záměru, jakým památník 
Tří Odobjů bezesporu je. Necitlivé stavební úpravy a téměř 70 
let bez výrazné údržby si na obou stojících objektech vybraly 
svou daň. Obytné stavení je v současnosti staticky stabilní 
nicméně jeho dílčí části budou muset projít částečnou sanací. 
Hospodářský objekt je v poměrně solidním statickém stavu, Pro 
jeho budoucí využití k provozním účelům památníku bude však 
potřeba dílčích stavebních úprav.
 

- SOUČASNÝ STAV -

 Přístavba památníku, která maximálně využívá 
prostorové kapacity nově rekonstruovaného hospodářského 
objektu a zároveň jej kontrastním způsobem rozvíjí. Společně 
tak vytvářejí výrazný symbolický prvek, který nachází své místo 
na siluetě obce Lošany a je patrný již z okolních horizontů. 
Hmota památníku ostře graduje od vsi směrem do krajiny. Nově 
vzniklá forma se tak na jedné straně snaží nepůsobit přílišnou 
zátěž pro urbanistické vazby v místě. Na straně druhé tak vytvá-
ří výrazný vertikální prvek, který tvoří jasně čitelnný obraz. 

- PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ -

 Vyhlídka v sobě snoubí naučné prvky se symbolickým 
stoupáním za svobodou, které vrcholí kontemplačním pro-
storem v samotné špičce celého objektu. Její návrh je spolu s 
naučnou stezkou odrazem snahy o umístění citlivé doplňkové 
funkce, jež by do lokality přilákala více nahodilých návštěvníků a 
dostala tak památník do širšího společenského povědomí.

- CESTA ZA SVOBODOU -

- VYHLÍDKA DO KRAJINY -

 Významnou složkou návrhu je element naučné 
stezky, která propojuje památník s širším krajinným kontextem 
a zvyšuje tak potencionální návštěvnost areálu. Pěší cesty sym-
bolicky obtékají  památník, tak jako voda v řece obtéká kameny, 
a umožňují tak návštěvníkovi vnímat výraz objektu z mnoha 
rozličných perspektiv.

- NAUČNÁ STEZKA TŘÍ ODBOJŮ -

- NAUČNÁ STEZKA -

 Nedílnou součástí je pak koncepce zeleně, která pod-
poruje výraz všech jednotlivých složek návrhu. Dvě aleje jasanů, 
které potvrzují směry pěších cest a zároveň jasně vymezují 
plochu dvora. Klín zeleně, který v západní části pozemku tvoří 
optickou hranici mezi památníkem a přilehlým zemědělským 
areálem. A  konečně dvě plochy půdokryvných rostlin, které 
symbolicky kopírují půdorysné stopy objektů, jež zanikly v prů-
běhu 20. století.

- KONCEPCE ZELENĚ -
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Teorie památníku

 Jak navrhnout památník, který by pro budoucí společnost uchoval odkaz 
myšlenek, hodnot a cílů odbojových aktivit rodu Mašínů? Památník, který by byl ve 
vztahu k současné společnosti prostorem pro porozuměmí, empatie, vzdělávání a 
společenské dění? A který by se v neposlední řadě správným způsobem vyjádřil k 
osudům lidí, kteří během 20. století pomáhali bránit principy svobody a demokracie?

 Pro správné zodpovězení těchto otázek je nutné důkladně pochopit archety-
pální podstatu památníku a jeho význam ve společnosti. Základní úlohou památníku 
se zdá být především uchování (konzervování) paměti na určité osoby či události a její 
následná reprodukce návštěvníkům. To vše ve spojitosti s konkrétním místem, které 
je s danou osobou či událostí přímo spjato.  S tímto zjištěním tedy přichází požadavek 
na důkladné pochopení základních principů fenoménu paměti.

 Z práce významného amerického filozofa Edward S. Caseyho můžeme vyčíst, 
že lidská paměť obsahuje čtyři základní vrstvy - paměť individuální, sociální, kolek-
tivní a veřejnou. Individuální paměť je utvářena v každém člověku subjektivně. Jejím 
základem není pouze faktická základna vnímání okolního světa. Jde o komplexní 
proces ve kterém se mísí získané informace s kontextem, náladou, uvažováním či 
inteligencí každého jedince.  O sociální paměť se jedná tehdy, je-li sdílená v určitém 
sociálním kruhu (rodina, kamarádi, kolegové) - v takovém případě je pak paměť 
ovlivněna naším vzájemným vztahem (např. zážitky z dovolené). Kolektivní paměť 
je naopak záležitostí skupiny lidí, jež k sobě mohou mít naprosto anonymní vztah ale 
jsou spojeni okruhem jejich společných zájmů či momentů, které jejich uvažování 
ovlivnily (např. ). Poslední, a pro návrh památníku patrně nejdůležitější  složkou je pa-
měť veřejná. Všechny předešlé vrstvy do ní přispívají či z ní naopak čerpají - jde tedy o 
neustále rekonstruvanou  skutečnost v daném okamžiku.

 Mým cílem je navrhnout takový památník, který by svou architekturou doká-
zal podpořit utvoření a uchování kolektivní paměti a její následné předání do individu-
ální paměti jednotlivých návštěvníků.

 Jak pro základní koncept památníku, tak pro stabilitu veřejné paměti jsou 
důležitá místa, která jsou  k dané události přímo vztažena. Prvním základním kame-
nem se tak stává GENIUS LOCI (paměť místa), který by měl být v rámci navrhovaných 
zásahů zachován. Nemělo by však jít o pouhé ohlížení se zpět v čase a o úzkostlivou 
obranu stop historie. Naopak. Pochopení historického kontextu a jeho citlivé využití 
pro budoucí funkci - se zdají být těmi správnými atributy.

 Výrazným momentem při návrhu památníku je vtisknutí kolektivní paměti 
do vzpomínek návštěvníka. Pokud by se výsledným návrhem podařilo vytvořit velmi 
silnou vzpomínku v individuální paměti jednotlivce je vysoce pravděpodobné, že se 
tyto čerstvě nabyté informace stanou kolektivně sdílené.  Z těchto důvodů mi přijde 
zcela adekvátní pokusit se vytvořit v návštěvníkovi silný PSYCHICKO-FYZICKÝ PROŽI-
TEK, který by výrazně podpořil utváření jeho individuální paměti. Tato velmi emotivní 
zkušenost by mohla dát vzniknout silné vazbě v každém z návštěvníků a díky tomu 
tak tuto paměť zafixovat.

 Dalším důležitým aspektem památníku je dle mého názoru SYMBOL. Čistá, 
jasná a snadno zapamatovatelná forma, která  propůjčuje výslednému řešení určitou 
míru abstrakce. Symbol, který se tak stává zástupcem významu. V mém návrhu se 
jím stává silueta přístavby. Jasně čitelná kontrastní forma, kterou si lze vykládat mno-
ha rozličnými způsoby. Její výraz a působení jsou však nepopiratelné.

PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ
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vyhlídka do otevřené krajiny v závěru stálé expozicepohled do jednoho z prožitkových kamenůhlavní výstavní sál v podkroví hospodářského objektu

řezoperspektiva přístavbou památníku

01 KROV RODNÉHO DOMU   -
02 INTRO VÝSTAVY    26,7 m2

03 PROMÍTACÍ SÁL    36,8 m2

04 LIBRETO     16,0 m2

05 POČÁTKY ODBOJOVÝCH MYŠLENEK  62,0 m2

06 JOSEF MAŠÍN V RUSKÝCH LEGIÍCH   58,3 m2

07 TŘI KRÁLOVÉ V DRUHÉM ODBOJI   62,0 m2

08 KONEC CESTY    69,5 m2

09 VZNIK TŘETÍHO ODBOJE   76,4 m2

10 SITUACE TOTALITNÍ SPOLEČNOSTI   40,2 m2

11 ODBOJOVÉ AKTIVITY BRATŘÍ MAŠÍNŮ  45,4 m2

12 PŘÍPRAVY ODCHODU Z ČSR   71,1 m2

13 POČÁTEK CESTY ZA SVOBODOU   37,8 m2

14 NÁVŠTĚVNICKÉ UBYTOVÁNÍ   139,6 m2

15 TECHNOLOGIE    19,2 m2

16 KOMUNIKAČNÍ JÁDRO    25,2 m2

17 ÚKLID/ INSTALACE    3,9 m2

02

01 ZATÍM DOBRÝ    35,4 m2

02 ZASTÁVKA UCKRO    9,9 m2

03 OČIMA NEPŘÍTELE    35,2 m2

04 JDEME DÁL    15,3 m2

05 KOMUNIKAČNÍ JÁDRO    25,2 m2

06 ÚKLID/ INSTALACE    3,9 m2

03

01 KONTEMPLAČNÍ „KAPLE“   27,7 m2

02 PŘÍSTUP Z VYHLÍDKY    -
03 INTRO K PAMÁTNÍKU    14,2 m2

04 DOČASNÉ INSTALACE    17,5 m2

05 KOMUNIKAČNÍ JÁDRO    25,2 m2

06 ÚKLID/ INSTALACE    3,9 m2
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