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1.

2.
Architektura je existence určitého
architektonického objektu.

Co je hmotné, kolem nás, je architektura.

Aby mohl architektonický objekt smysluplně existovat, musí pro
něj být nalezeno místo. Wittgensteinova originální věta říká, že
„To, co fakticky je, je existence stavu věcí“. Je jasné, že v jazyce
architektury se nutně musíme odchylovat právě v tomto principu. Architektonický jazyk je totiž v principu performativní. Jazyk
předpokládá realizaci. V principu se nenavrhuje stav věcí, ale stav
budoucích věcí. To si však nikterak neodporuje! Právě naopak.

Zahrajme si hru. Následucící studie sestává ze sedmi vět, stejně
jako Wittgensteinův Tractatus logico-philosophicus. Není však
hrou jazyka obecně, nýbrž hrou architektonického jazyka. Podrobné členění struktury je popsáno v portfoliu této diplomové
práce. Zde se nacházejí pouze náznaky, které navádějí pozorovatele.
Než začneme hrát naši wittgensteinovskou hru se stavbou, je
třeba abstrahovat na tento princip, že vše, co je hmotné a kolem
nás, je architektura. Co je však architektura? Jistou nápovědou
mohou být tři vitruviánská pravidla: firmitas, venustas, utilitas.

Pro vytvoření budoucího stavu věcí je totiž třeba podrobně analyzovat stav věcí nynějších. To souvisí s ústřední otázkou po nové
tržnici v Praze: kde by měla stát? Jaké požadavky má takové místo,
chceme-li na něm postavit nadčasovou tržnici pro 21. století? Takovou, která bude schopna fungovat i za několik desítek let a plnit
svůj primární, ale případně též odlišný účel.

Aby však měl soulad těchto tří principů skutečný význam, musí
být nadčasový. Až to dělá velkou architekturu. A pokus o návrh
takové architektury je cílem této práce.

Hledání místa bylo jedním z nejtěžších úkolů samotné práce.
Dlouhé analýzy redukovaly třicet míst na pět, a z těch pak bylo
po provedení dílčích návrhů vybráno Senovážné náměstí. Místo
v samotném srdci města, na průniku cest, blízko k nádražím,
metru i tramvaji. Dobře zásobovatelné, dobře čitelné. A především místo, které dodnes jako veřejné prostranství vyžaduje
intervenci.

Je-li pak základním předpokladem architektury stálost a trvalost objektu, jako jedna z vhodných stavebních typologií se
vybízí taková, u níž je nadčasovost samotného stavebního typu
prověřená. Ideální pak bude, ukáže-li se jako prověřený stavební typus i princip konstrukční a estetický. A takovou stavbou je
tržnice.
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Logický obraz architektonického
objektu je jeho návrh.

Návrh je soubor smysluplných výkresů.

Ve větě 3.001 Wittgenstein říká: „Věta ‚Určitý stav věcí je myslitelný,‘ znamená: můžeme si o něm udělat obraz.“ Na každé
místo je tak v principu možný jakýkoliv architektonický návrh.
Představě tržnice byl uložen jediný postulát: že musí jít o pevnou a trvalou architekturu. Vitruviánské poučky jsou sice školometské, ale přece významuplné. Základní kompoziční schéma
musí být nutně praktické, již předem se v něm však musí odhalovat, jak na základě něj bude stavba vystavěna, a v jakém souladu musí být tyto jednotlivé prvky dohromady.
Základní kompozici budovy v jejím umístění na Senovážném
náměstí je tudíž možné interpretovat vždy ze všech tří úhlů
pohledu. A to jak z hlediska celkového hmotového řešení, tak
z hlediska členění půdorysného i z hlediska vertikálního uplatnění řádu. Tato analýza tak postupně tesá a zpřesňuje výraz
hmoty, až dojde ke konečnému upřesnění tvaru.
Ve své podstatě je objekt složen ze zcela elementárních prvků.
Vertikálními jsou sloupy, horizontálními prvky jsou desky. Ty
pak spojuje jediné: schodiště a jádra s výtahy. Veškeré výrazové
prvky, které by bylo možné nazvat výrazem výtvarného souladu,
pak vždy vycházejí z tektonického řešení. Tvary sloupů, kleneb,
římsy, zábradlí i podlahy jsou pevně zakotveny v charakteru
technického provedení, jako tomu bylo i v klasické architektuře.
To jim však nebrání projevit se výtvarně.

Wittgenstein tvrdí: „Myšlenka je smysluplná věta.“ Podobně
pro architektonický návrh platí, že myšlenka návrhu je reprezentována výkresem. Jde o statické způsoby reprezentace,
jejichž význam nám nemusí být na první pohled zcela zřejmý.
Tržnice je vmístěna do náměstí. Většina parkovacích míst je
zrušena, neboť by bránila plynulosti provozu především zásobování. Průjezd je umožňěn, zastavení je možné ovšem jen
na minimálně omezený čas k vyložení zboží. Prostor doplňují
stromy a vodní prvky, které jsou umišťovány v linii, jež doplňuje
již načatou kompozici druhé části náměstí.
Přízemí tržnice je zastřešeným náměstím. Slouží k prodeji, ale
i ke kulturnímu a společenskému dění. Náměstím prostě jen
procházím po cestě z práce. Při té příležitosti mohu nakoupit.
Výstup do patra pak principiálně může znamenat výstup k věčnosti. První patro je prvním místem zastavení. Navštěvuji jej
záměrně, když potřebuji. Vystupuji po točitém schodišti k uspokojení potřeb tělesných. Na rozlehlé terase se mohu nasytit. Do
druhého patra pak míří jen ten, kdo překonává výšku k ještě vyššímu druhu zážitku. Katarzi přináší galerie pod širým nebem,
jíž je terasa s kavárnou na nejvyšší z podest. V letních měsících je
možné na terase spočívat s výhledem do paty náměstí. Smyslem
není nutně ekonomická vytěžitelnost. Architektura má vytvářet
zážitek z prostoru. Který v dnešní době tolik postrádáme.
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5.

Každý výkres je pravdivostní
funkcí základních architektonických principů.

Obecné formy pravdivostních funkcí jsou to, čím
stavba jako stojící jest.

Jak již bylo naznačeno, základní stavební principy jsou vzhled,
funkcionalita a konstrukce. Všechny tyto funkce se snoubí v
nejelementárnější podobě v detailu. Může jít o detail primárně konstrukční, primárně funkční i primárně estetický. Ale vše
je opět jedním. Tyto detaily však teprve skutečně utvářejí celek
stavby. Bez nich by nebyla tím, čím jest.

Tato diplomová práce není projektem, který by se měl na daném místě ze dne na den zbudovat. Reálně by si ji tam možná
nikdo ani nepřál a rozhodně bych si ji tam nepřál já. Je zkouškou toho, jak může absolvent Fakulty architektury ČVUT uvažovat. Akademickou abstrakcí, která chtěla naznačit, že současná architektura, pokud má být velkorysou, vyžaduje především
otevřenou mysl. Šlo tudíž o hraniční návrh, snahu vypořádat se
po svém s tím, jaká dnešní architektura je.

Detaily pak lze, opět především pracovně, členit na detaily trvalé, a detaily dočasné. Trvalé detaily vychází v pevného konstrukčního řešení, které musí být promyšlené v souvislosti se základními potřebami objektu. A do toho musí nést nepochybně atributy
krásy. Vhodný detail totiž nemůže být jen konstrukčně správný,
byť by měl být sebetrvalejší. V principu jde o již dříve naznačené tři elementární konstrukční prvky: vertikální konstrukce
(sloup), horizontální konstrukce (klenba, deska a římsa se zábradlím) a jejich spojení (schodišťová tělesa).
Dočasné detaily se řídí naprosto stejnými pravidly. Jen jsou od
počátku konstruovány s vědomím dočasnosti. Jde především o
mobiliář a vybavení objektu. Veškeré tyto detaily jsou podrobně
představeny v portfoliu.
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6.

7.
O čem se nedá mluvit,
o tom se musí stavět.

Slibuji, že velkou architekturu nikdy dělat nebudu. Že budu raději bádat, a pokud stavět, tak jen pokorně to nejmenší a nejbanálnější. Co však též nese stejné kvality, jako to na první pohled
nejsofistikovanější. Jen je třeba si to připustit.
Jak říká Wittgenstein na konci šesté věty Traktátu: po těchto
větách je potřeba vyšplhat jako po žebříku, a ten pak skopnout
a rozhlédnout se po tomto světě. Protože ten reálný svět je tam
venku. A tam venku nás čekají jiné úkoly než akademické navrhování. Tahle práce byla přece jen nástin úvah. Vše další ukáže
svět, v němž žijeme.
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Přízemí slouží především k prodeji. Do prostoru se jinak propisují jen komunikační jádra, v nichž se nachází výtahy a schodiště. Ve vyšších patrech je
situace v principu ekvivalentní. Pevná zázemí pro veškerý provoz se tudíž nacházejí v suterénu. Ten je striktně rozdělen na dvě části: pro veřejnost sloužící partii u vřetenového schodiště, kde jsou umístěny veřejné toalety, a na
zbylou provozní část budovy, kde se nachází drobné zázemí pro zaměstnance, technologie a především rozsáhlý sklad pro deponování stánků.

Řešení instalací je pro stavbu klíčové. Většina zásadních rozvodů musí být řešena
horizontálně, aby bylo možné se na ně jako prodávající napojit. V podlaze, která
je sama odvodněna podtlakovou kanalizací, se tak dále nacházejí přípojky vody,
splaškové kanalizace a elektřiny. Problematika odpadů je řešena shozy, které směřují do suterénu, odkud jsou nádoby vypravovány ke svozu samostatným výtahem
na uliční úroveň. Zázemí dalších technologií se taktéž nachází v suterénu.

Po stránce požární bezpečnosti je celý prostor komplikovanou strukturou,
neboť je otevřený a o to přísnější jsou požadavky na únikové cesty a požární
zatížení. Jako únikové slouží jak otevřené vřetenové schodiště, tak CHÚC B v
jednom z těles. Objekt je doplněn evakuačními výtahy na podestě otevřeného
schodiště. Vysoké požárné zatížení v otevřeném prostoru je omezeno SHZ.
Jeho nádrže pro jednotlivá patra se nacházejí v hlavním jádře při výtazích.
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