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zbývající část pojiva. Použit byl opět 

beton pro betonáž pod vodou s ocelo-

vými vlákny. Základová deska se mu-

sela ukotvit pomocí kotev GEWI.

Město a  zadavatel, kterým bylo 

v  tomto případě samotné muzeum, 

kladlo velký důraz na bezpečnost stav-

by a okolí. Proto byl zaveden plně au-

tomatický monitorovací systém v oko-

lí 60  m od stavby, který sledoval po-

hyby budov. Dvě robotické stanice 

byly umístěny přímo na  Mauritshuis 

a na protější věži (sídle premiéra) a dal-

ší i na ostatních objektech v okolí. 

Kromě stavebních prací zahrnoval 

projekt i  renovaci interiérů, výměnu 

oken (nová bezpečnostní skla filtrují-

cí sluneční záření), nové nátěry podle 

dochovaných plánů a  celkovou insta-

laci klimatizace.

Nejlepší projekt roku 2014 

v oblasti zakládání

Celý komplikovaný projekt rekonstruk-

ce a rozšíření Mauritshuis  stál 30 mi-

lio nů eur a  byl dokončen v  plánova-

ném termínu. Je ukázkou špičkové 

práce architektů, projektantů a  stav-

bařů, kteří pracovali v nelehkých a stís-

něných podmínkách uprostřed histo-

rického centra města. Projekt rozšíře-

ní muzea podzemním propojením bu-

dov byl tak unikátní, že obdržel první 

cenu v soutěži o Nejlepší projekt v ob-

lasti zakládání (Funderingsprojekt) roku 

2014, udělovanou Nizozemskou aso-

ciací výrobců betonu, v roce 2015 ob-

držel cenu NRP Gulden Feniks za  re-

novaci a  nyní byl nominován i  na  ce-

nu Betonprijs v  kategorii užitných 

budov.
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Součástí mezinárodní prezentace Irish De-

sign 2015 na  London Design Festival (19. 

až 27. září 2015) byla instalace The Ogham 

Wall ve výstavní síni v budově Victoria and 

Albert Museum.

Tento projekt je výsledkem spolupráce 

ateliéru Grafton Architects a studia Graphic 

Relief, které se zabývá zpracováním, úpra-

vou a  designem nejrůznějších druhů povr-

chů – látky, kovu, skla, kamene a nově i be-

tonu. Požadavkem bylo vymyslet a  realizo-

vat netradiční dílo, které by moderní a pře-

kvapivou formou reprezentovalo irskou kul-

turu a  design. Tvůrci se rozhodli skloubit 

běžně užívaný stavební materiál – beton 

– s  dalšími materiály a  vytvořili architek-

tonický prvek, který se vyznačuje výraz-

nou prostorovou přítomností a  zároveň má 

symbolickou historickou referenci. Vznikla 

The  Ogham Wall – soubor 23  betonových 

panelů o  výšce 2,7  m, tloušťce 110  mm, 

šířce od 450 do 1 040 mm a váze od 240 

do 400 kg. Každý z panelů je jedinečný a re-

prezentuje konkrétní písmeno v  ogamu (ir-

ské hláskové písmo v  podobě zářezů ry-

tých do hran kamenných kvádrů nebo dře-

va, známé u Keltů od 5. století, každá z hlá-

sek referuje ke konkrétnímu stromu). 

Jak vysvětlují tvůrci tohoto projektu: „Náš 

zájem o  ogam vyvěrá z  jeho historického 

a  symbolického významu. Kameny ogamu 

s  vyřezávanými vrypy jsou rozesety po  ce-

lém Irsku i Británii a  stávají se součástí rá-

zu krajiny. The Ogham Wall představuje bez-

precedentní možnost jejich ztvárnění a  se-

skupení na  jednom místě. Referujeme tím 

k architektuře jako k jazyku, který tiše hovo-

ří.“ Stejně jako je hláska a písmo základem 

jazyka každého národa, je i beton základem 

většiny staveb a architektury obecně.

Při výrobě panelů ve studiu Graphic Relief 

se skloubil řemeslný postup a digitální tech-

nologie modelování. Do dřevěného bedně-

ní se pro každý z panelů vkládala polyme-

rová vložka s  odpovídající texturou povr-

chu vyrobenou podle fotografie konkrétního 

stromu, resp. jeho kůry. Panely byly vyrobe-

ny ze sklovláknobetonu s příměsí bílého či 

černého pigmentu a  plastifikátory. Pro re-

dukci váhy panelu byla do střední části kaž-

dého z nich umístěna pěnová vložka. U ně-

kterých „písmen“ byl do  betonu přimíchán 

práškový kov, jenž byl pak použit i na povr-

chu. Kkamenivo obsahuje mix 10mm mra-

moru a štěrku.

Umístění ve  výstavní síni společně 

s  tapiseriemi s  výjevy lovu z  15. stole-

tí bylo více než působivé. Příze, ze kte-

ré jsou utkány tapiserie, je hrubá a  pře-

ci je výsledný „obraz“ jemný a  dokonalý. 

Kontrastů je plná i The Ogham Wall – syro-

vost betonu v kombinaci s  jemnými částmi 

kovu uvnitř i  vně; efekt drsného a  zároveň 

jemného povrchu, jehož textura je navržená, 

ale ve velké míře také nahodilá…

Vrchní kovová konstrukce, ke  které jsou 

jednotlivé panely přikotveny, odkazuje k zá-

kladní organizační linii irského hláskového 

písma. Touto instalací získal ogam novou 

interpretaci. Návštěvníci mohli skrz prosto-

rové ztvárnění abecedy ogamu procházet, 

jednotlivých „písmen“ se mohli dotknout…

V  roce 2016 je plánováno vystavení The 

Ogham Wall v Dublinu, více informací lze na-

lézt na www.irishdesign2015.ie.

Obr. 1 The Ogham Wall v Muzeu V&A v Londýně

Obr. 2 Textura betonu a kovu na povrchu je 

u každého panelu unikátní

Fotografie: archiv Irish Design 2015

Redakce děkuje za zaslané podklady Leslie Curtis 

(Sandford) a studiu Graphic Relief.
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