společenský sál

první odboj

Památník tří odbojů
Lošany u Kolína
Projekt je řešený jako rekonstrukce hospodářských budov a zpracování okolí statku. Hlavní
myšlenku je pohled na statek jako součást
památníku. Stavení je vyvýšené na podstavci
vytvořeném úpravou okolního terénu. Tuto
platformu lemuje časová osa provázející
návstěvníka celou expozicí, obtáčející se kolem
statku. Každá ze stran reprezentuje jeden
odboj. Nakloněný pás je dělítkem, nositelem
informací a hranicí pohybu. Zdůrazňuje statek
jako exponát a vytváří předprostor.
Vytvoření památníku pro mě tedy nebylo
navržení nového objektu, ale zdůraznení
důležitosti genia loci, otisk historie ve zdech
stávajících domů. Stejně tak jak se Mašínovi
postupem času vzdalovali od Lošan, tak i já
budu sledovat jejich příběh z povzdálí.
Prohlídka začíná před branou statku. Vede
mě cesta. Držím si odstup a postupně odkrývám příběh jednoho rodu. Jdu v protisměru,
stejně jako šli odbojáři. Procházím jednotlivými
odboji a zdvihám hlavu směrem k budovám
statku. Má záda jsou kryta stromořadím.
Projdu prvním a druhým odbojem spojeným se
životem Josefa Mašína staršího. Projdu třetím
odbojem odkazujícím k jeho synům a příběhu,
který je v obci nerad připomínán. Pokračuji

dál kolem statku. Cestu zakončuji v odboji
čtvrtém, nazývám ho odbojem vnitřním. Nemá
data, ani začátek ani konec. Tam zpracovávám
informace, které jsem vstřebala a přemýšlím,
jak se k nim mám postavit. Snímám ze zdi další
příběhy konce minulého století. Příběhy
bezpraví, které se nestaly tak dávno a je potřeba si je připomínat. Tato část je zakončena
u již existujícího pomníku Josefa Mašína,
kde se ocitám opět na začátku cesty. Prostor
před branou je zpevněn, vytváří vstupní místo
a důstojný prostor před pomníkem, kde
se každoročně kladou věnce.
Z tohoto místa můžete pokračovat dál
a procházet se okolními alejemi, nebo vstoupit
branou a prozkoumat rodný dům generála
s konrétními příběhy osudů jeho neuvěřitelného života. Můžete navštívit dočasné expozice
v sálu nebo se ůčastnit plánovaných
workshopů. Máte možnost volby, která často
chyběla těm, o kterých v průběhu prohlídky
čtete. Nechci ve Vás vzbudit pocit bezdnaděje,
nechci stavět vysoké zdi a vzbuzovat úzkost.
Chci aby si lidé uvědomili, jak v jednom
z rozhovorů uvedl Josef Mašín, že demokracie
je ,,state of mind“ a pocit nesvobody nevytváří
ostnatý drát kolem hranic.
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A — začátek expozice
B — 1. odboj
C — 2. odboj
D — 3. odboj
E — 4. odboj
F — pomník Josefa Mašína
G — rodný dům
H — byt správce
I — zázemí workshopů
J — sál
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třetí odboj

Návrh řešení
S ohledem na lokalitu a okolí statku navrhuji
památník jako součást venkovní expozice
a vytvoření veřejného prostoru propojující
vesnici s okolními polnostmi. Návrh památníků tří odbojů počítá s prodloužením alejí
a spojením s dalšími obcemi. Vzniknou tak
vycházkové okruhy, které mohou navazovat
na prohlídku. Stezky zárověň propojují pozemky ve vlastnictví rodiny Mašínů. Návštěvníci
i obyvatelé tak získají zkratku a snadný
přístup rovnou z centra vsi do přírody. Každé
části jsou přiřazené jednotlivé typy stromů.
Začínáme
již s existujícím březovým hájem v předprostoru statku a tvrze, na který navazuje
stromořadí lip typických pro Kolínsko, a jasanů, stromů odboje. Řada ústí za pozemkem
statku a pokračuje alejemi
ovocných stromů.
Rodný dům
Rodný dům bude sloužit jako volně průchozí
a přístupná stálá expozice v areálu statku.
Tématem je život Josefa Mašína staršího.
Můžete se procházet po jednotlivých
místnostech a číst jeho vzkazy z válek, či
co o něm psali jeho nejbližší spolupracovníci
a rodina. Domem vedou dva průchody, do
zahrady a dvora. V noci by měla každou
místnost osvětlovat jednoduchá linie kopírující půdorys.

Stavba je očištěna od opadávajicích vrstev
a zakonzervována. Oděná v bílé omítce jako
duch místa. V pozadí pak ve stejném, ale
šedém provedení jako jeho stín, stojí budova
bývalé stodoly.
Budova stodoly

Budova slouží jako prostor pro setkávání
a uchování života na tomto místě. Zde máte
možnost si pronajmout jednotlivé části nebo
se podílet na kultuře v obci. Je zde navržen sál
pro přednášky, krátkodobé expozice a setkávání místních obyvatel.
Další část tvoří zázemí pro workshopy. Jak
už výuky studentů, pedagogů nebo dalších
zájemců. Studentům často chybí zázemí, které
by bylo přizpůsobené pro podobný typ několikadenních workshopů. Prostor by měl vyhovět
skupině kolem 20 lidí. Má jídelní a spací část
spolu s pracovními prostorami rozšířenými
o sál. Provoz celého statku by zajišťoval místní
správce, pro kterého je navržený byt, odkud
bude mít přehled o celém areálu. Budova bude
stejně jako rodný dům podrobena rekonstrukci
a sanaci.
Sanace rodného domu se týká odstranění
vlhkosti z obvodových stěn domu. Ty budou
opatřeny hydroizolací, oddrenážované a zainjektážované. Střecha bude podrobena kontrole
jednotlivých prvků a konstrukce se opatří
ochranným nátěrem proti průniku vlhkosti.
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A — expozice Rodný dům JM
B — byt správce
C — zázemí workshop
D — sál
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B — byt správce
C — zázemí workshop
D — sál
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řez stodolou
B — byt správce
C — zázemí workshop
D — sál
E — zázemí sálu

pohled jih - první odboj

pohled západ - druhý odboj

pohled sever - třetí odboj

pohled východ - čtvrtý odboj
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