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Petr Šmídek, Marie Čáslavská

Článek obsahuje výběr pěti nedávno dokonče-

ných muzejních staveb od čtyř různých architek-

tonických ateliérů. Stavby, které spojuje jedna 

řeka, ukazují pestrost současné architektury, 

odlišný přístup k opláštění budov a rozmanitost 

betonových konstrukcí. Petr Šmídek, redak-

tor archiweb.cz, se zaměřil na tři muzea od 

tří různých ateliérů ve třech různých zemích, 

která jsou od sebe vzdálena pouhých 90 km 

a  spojena řekou Rýn. Marie Čáslavská, stu-

dentka architektury na FUA TUL, se ohlédla 

za svojí prázdninovou cestou po stopách basi-

lejské kanceláře Christ &  Gantenbein, které 

se hned na počátku kariéry podařilo uspět 

hned ve dvou prestižních soutěžích na muzej-

ní stavby v německy mluvících švýcarských 

metropolích. ❚ We introduce a  selection 

of five recently completed museum buildings 

from four different architectural studios. All 

buildings, which are connected through one 

river, show the diversity of contemporary 

architecture, a  different approach to surfaces 

and the diversity of concrete structures. Petr 

Šmídek, editor of archiweb.cz, focused on three 

museums from three different studios in three 

different countries, which are only 90 km apart 

and connected by the Rhine. Marie Čáslavská, 

a FUA TUL architecture student, looked back on 

her holiday journey, where she visited recently 

built works designed by Christ & Gantenbein. 

Young Basel architects started their career 

by winning two prestigious competitions for 

museum buildings in the German-speaking 

Swiss cities.

TŘI  NOVÁ MUZEA NA RÝNU

Úrodná delta řeky Rýn na jihovýchodě 

Bodamského jezera od nepaměti láka-

la zemědělce. Strategické křížení ob-

chodních cest stojí za rozmachem ma-

teriálního, ale také kulturního bohatství 

území, kde se potkávají tři státy a jed-

no knížectví. Všechna muzea uvedená 

v článku se nacházejí v centrech měst, 

citlivě reagují na historické prostředí 

a  zároveň jsou výpovědí současných 

potřeb a ukázkou nejnovějších kon-

strukčních technologií. Dvě muzea by-

la zřizovaná z  veřejných zdrojů na zá-

kladě mezinárodních architektonických 

soutěží, kde se mohla prosadit ta nej-

lepší idea a zvážit řada různých va riant 

pro konkrétní situaci. Třetí muzeum 

vlastní soukromá nadace Hilti, která si 

autora své nové budovy v lichtenštejn-

ském Vaduzu vybrala jednoduše tak, 

že oslovila architekta, který již předvedl 

svůj um na sousedním pozemku a nyní 

dostal příležitost navázat na svoji před-

chozí práci. 

Žádné z muzeí nestojí na zelené louce. 

Každé muzeum musí zodpovídat otáz-

ky, jak se dnešní architektura zapíše do 

historie a bude s odstupem času v cen-

trech měst vnímána.

Dostavba Zemského muzea 

v Břežnici

První muzeum se nachází na břehu 

Bodamského jezera v hlavním měs-

tě rakouské spolkové země Vorarlber-

sko. Třicetitisícová Břežnice (Bregenz) 

ekonomicky těží z blízkosti německých 

i švýcarských hranic. Situování u rozleh-

lého jezera na úpatí Bregenzského le-

sa činí z oblasti žádaný turistický cíl. Za-

tímco příznivci hudebních slavností do 

Břežnice jezdí od poloviny 40. let minu-

lého století, aby se pokochali pompéz-

ními kulisami na jezerní hladině, tak fa-

noušci moderní architektury město za-

registrovali až před dvaceti lety, kdy 

zde Peter Zumthor dokončil průsvitnou 

kostku KUB (Kunsthaus Bregenz). Od té 

doby prošla Břežnice celkovou obmě-

nou veřejných prostranství, přičemž za 

všemi intervencemi stál švýcarský kraji-

nář Günther Vogt. Úprava se týkala ná-
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břežní promenády (společně s Dietrich 

Untertrifaller, 2006) i centrálního náměs-

tí Kornmarkt (společně s Baumschlager 

Hutter, 2013), kde rovněž stojí historic-

ká budova Zemského muzea, které by-

lo před pěti lety kompletně zrekonstruo-

váno a rozšířeno nástavbou podle vítěz-

ného projektu z roku 2007 od dvojice 

místních architektů Andrease Cukrowic-

ze a Antona Nachbaur-Sturma.

Při rozšíření stávajícího Zemského 

muzea (Vorarlberg Museum Bregenz, 

obr. 1) byla pro autory důležitá autono-

mie nového návrhu, ale současně mu-

seli dostavbu koncipovat tak, aby nena-

rušila historický ráz centra. Uvnitř jsou 

obě části propojeny zaskleným atriem 

a celou dostavbu zakončuje místnost 

s  panoramatickým výhledem na jeze-

ro. Předtím než návštěvníci do muzea 

vstoupí, jejich pohled upoutá bělost-

ná betonová fasáda rozehrávající kvě-

tovanou texturu světla a  stínu. Původ-

ně se na fasádách počítalo s užitím 

písma, avšak později architekti objevili 

v archeo logických sbírkách muzea dno 

skleněné číše z římského období, kte-

ré se až nápadně podobalo dnům sou-

časných plastových lahví, a  tak spo-

lečně s  jihotyrolským umělcem Man-

fredem Aloisem Mayrem vytvořili spe-

ciální květovanou texturu. Při hledání 

vhodných vzorů nakonec vybrali třináct 

různých spodků plastových lahví od lo-

kální bylinné limonády Almdudler až po 

celosvětově známou Coca-Colu. Aby 

mohl vzniknout dojem nepravidelnosti 

v rozmístění „květů“, byl k projektu při-

zván matematik Urs B. Roth, který vy-

tvořil parametrický model rozložení jed-

notlivých PET lahví. Celkem vzniklo pat-

náct silikonových forem, do nichž byl 

beton ve vertikální pozici odléván. Ho-

tové fasádní prefabrikáty o rozměrech 

2  ×  6  m byly z německé továrny pře-

vezeny na místo, kde ve výsledku pů-

sobí dojmem jednolité hmoty, na níž 

se rozvinulo 16 656 betonových květů. 

Výsledná podoba je dokonale hladká 

a přesné odlitky již nevyžadovaly žádné 

další povrchové úpravy. 

Za realizaci Vorarlberského muzea zís-

kali architekti Cukrowicz s Nachbaurem 

prestižní zlatou cenu Best architect‘s 

award 2014.

Autor

cukrowicz.nachbaur architekten | 

Andreas Cukrowicz, 

Anton Nachbaur-Sturm

Adresa Kornmarktplatz 1, Břežnice, Rakousko

Investor Spolková země Vorarlbersko

Soutěž 2007

Realizace 2012

Užitná plocha 6 100 m²

Náklady 34 mil. eur
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Obr. 1 Zemské muzeum v Břežnici: 

a) původní budova s nástavbou obrácenou 

k Bodamskému jezeru, b) situace, c) půdorys 

přízemí, d) řez, e) pohled na přístavbu 

z náměstí Kornmarktplatz, f) průhled krytým 

atriem, g) detail vstupní části s „květinovými“ 

odlitky ❚ Fig. 1 Vorarlberg Museum 

Bregenz: a) the original building with a new 

addition facing Lake Constance, b) situation, 

c) ground floor plan, d) section, e) view of 

the annex from the Kornmarktplatz square, 

f) covered atrium, g) detail of the entrance with 

„flower“ castings



3 4 B E T O N  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 5 / 2 0 1 7

S P E K T R U M  ❚  S P E C T R U M

Muzeum umělecké nadace Hilti 

ve Vaduzu

Na rozdíl od břežnické dostavby by-

lo zářivě hladké formy muzea ve Vadu-

zu (Hilti Art Foundation, obr. 2) dosaže-

no zcela odlišným způsobem. Monoli-

tický obvodový plášť obsahuje předpja-

tou výztuž, aby byly eliminovány trhliny, 

a výsledný lesklý povrch, který objektu 

propůjčuje vzhled drahokamu, byl do-

sažen použitím mramorových příměsí 

v betonové směsi, která byla po vytvrd-

nutí ručně broušena, leštěna a vosková-

na. Podobně jako v Břežnici se mu zeum 

nachází na pěší zóně uprostřed historic-

kého centra. 

Autorem bílé kostky pro soukromou 

sbírku nadace Hilti je basilejský archi-

tekt Meinrad Morger, který před sedm -

nácti lety s tehdejším společníkem 

Hein richem Degelem a  začínajícím 

archi tektem Christianem Kerezem po-

stavil pod hradem ve Vaduzu černý mi-

nimalistický kvádr ukrývající historické 

sbírky Lichtenštejnů. 

Umělecká nadace Hilti se naopak za-

měřuje na moderní tvorbu. Slavná díla, 

jejichž cena častokrát převyšuje hod-

notu samotné muzejní budovy, vyžadu-

jí specifický prostor, kde se příliš neex-
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Obr. 2 Muzeum umělecké nadace Hilti ve 

Vaduzu: a) pohled na muzeum v těsném 

sousedství Lichtenštejnského muzea, 

b) situace, c) půdorys přízemí obou muzeí, 

d) řezy, e) pohled na nároží z hlavní pěší 

zóny Städtle, f) průhled uličkou mezi 

Lichtenštejnským muzeem (vlevo, Morger 

Degelo, 2000) a administrativní budovou 

Wanger (vpravo, Bechter Zaffignani, 2002) 

s výhledem na Hitli Art Foundation a knížecí 

hrad na pozadí, g) kontrast černé a bílé 

betonové fasády od stejného autora, h,i) hlavní 

schodišťový prostor ❚ Fig. 2 Hilti Art 

Foundation in Vaduz: a) view of the museum 

adjacent to the Kunstmuseum Liechtenstein, 

b) situation, c) ground floor plan for both 

museums, d) sections, e) corner view from the 

main pedestrian zone Städtle, f) overlooking 

Hilti through an alley between Kunstmuseum 

Liechtenstein (left, Morger Degelo, 2000) 

and Wanger office building (right, Bechter 

Zaffignani, 2002) with Prince's Castle in the 

background, g) contrast of the black and white 

concrete facade designed by the same author, 

h,i) main staircase

Autor Morger + Dettli Architekten | 

Fortunat Dettli, Meinrad Morger

Adresa Städtle 34, Vaduz, Lichtenštejnsko

Projekt 2009

Realizace 2015

Užitná plocha 2 922 m²
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perimentuje, ale kde se naopak na neu-

trálním pozadí podpoří síla exponátu. 

Z  těchto úvah vzešla 20 m vysoká bí-

lá kostka, která se vnější estetikou hlá-

sí k sousednímu černému kvádru. Obě 

muzea nepoutá jen vzhled, ale jsou ta-

ké provozně spojena. Suterén původ-

ního muzea, který dříve sloužil jen ja-

ko provozní zázemí, je propojen s  no-

vým objektem krátkou nálevkovitě se 

zužující podzemní chodbou, která ústí 

do převýšeného schodišťového prosto-

ru slibujícího nezapomenutelný archi-

tektonický zážitek. Objekty obou muzeí 

současně dotvářejí dvě strany náměs-

tí s kruhovou lavičkou a pochozím svět-

líkem podzemního sálu. Zatímco bazal-

tový kvádr disponuje minimem otvorů 

ve fasádě, tak bílou vybroušenou kost-

kou prochází přes nároží hned čtveři-

ce rozměrných pásových oken, přesto 

do samotných výstavních prostorů ne-

dopadají žádné přímé sluneční paprs-

ky. Nad dvojicí podzemních podlaží le-

ží čtyři nadzemní, která se vůči svému 

okolí střídavě otevírají a uzavírají. Klasic-

ky koncipované výstavní místnosti nabí-

zejí vhodné prostředí pro vystavení sbír-

ky nadace Hilti, která v současnosti čítá 

přes 200 kusů.

2e 2f
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Rozšíření uměleckého muzea 

v Churu

Poslední ze tří představených muzeí na 

Rýnu se nachází v hlavním městě švý-

carského kantonu Graubünden. V pro-

středí proslulém vysokou kvalitou sta-

vebního umění se v soutěži na rozšíře-

ní muzea podařilo zvítězit architektům 

z  barcelonskému ateliéru Barozzi Veiga, 

kteří o svých předpokladech přesvědčili 

již před dvěma lety získáním prestižního 

ocenění Mies van der Rohe za budovu 

štětínské filharmonie. Jejich vítězný pro-

jekt na rozšíření Spolkového umělec-

kého muzea (Bündner Kunstmuseum 

Chur, obr. 3) nesl název „Umění fugy“ 

a jako inspirační zdroj posloužily Bacho-

vy fugy s nápaditým kompozičním prin-

cipem řazení. 

Původní umělecké muzeum v Churu 

sídlilo v  palladiánské vile Planta (1874 

až 1876), kterou si na okraji města ne-

chal postavit bohatý průmyslník a ob-

chodník s  bavlnou Jacquese Ambro-

siuse von Planta. Autorem vily byl teh-

dejší radní Johannes Ludwig (1815 až 

1888), který se postupným učením od 

zedníků a tesařů stal jedním z nejvytí-

ženějších architektů své doby. Na po-

čátku 80. let minulého století prošla vi-

la Planta dostavbou pod vedením teh-

dy ještě zaměstnance památkového 

úřadu a  začínajícího architekta Petera 

Zumthora (společně s  P. Calonderem 

a H. J. Ruchem). 

V roce 2012 byla vyhlášena soutěž na 
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novou budovu muzea a porota vybra-

la ve dvou kolech z  celkem osmnác-

ti projektů návrh španělského atelié-

ru Barozzi Veiga. Aby se uvolnil poze-

mek pro nové muzeum, musela ustou-

pit sousední budova Sulserbau (1927) 

a  také musela být zbourána Zumtho-

rova lávka (1981). Současně se stav-

bou nové budovy došlo i k asanaci vily 

Planta místním ateliérem Gredig Wal-

ser Architekten.

Minimalistická betonová kostka usa-

zená před historickou vilou Planta od-

haluje jen svou malou část, neboť 

dvě třetiny nových galerií se ukrýva-

jí pod náměstím. Přístavbu tvoří vedle 

čtyř nadzemních podlaží i tři podzem-

ní, přičemž půdorysná stopa suterénu 

je v porovnání s horními patry dvojná-

sobná. Nově přistavěná část je s his-

torickou vilou propojena podzemním 

schodištěm. Ve spodní části se na-

cházejí stálé sbírky a archiv, zatímco 

v nadzemních sálech budou instalová-

ny krátkodobé výstavy. Stejně efektiv-

ní jako dispozice je také řešení nosné 

konstrukce – veškeré vertikální komu-

nikace jsou umístěny ve dvou mohut-

ných centrálních pilířích.

Zvýrazněný vstup se snaží moder-

ním způsobem reagovat na portál his-

torické vily. Společný dialog vedou no-

vé a staré muzeum i  v dalších detai-

lech. Čtvercový půdorys se propisuje 

i v menším měřítku do plastického re-

liéfu na fasádě. Uzavřený objekt připo-

míná truhlu střežící poklady ze sbírek 

muzea čítající na osm tisíc položek od 

18. století až do současnosti.

Autor
Estudio Barozzi Veiga | 

Fabrizio Barozzi, Alberto Veiga

Adresa Bahnhofstrasse 35, Chur, Švýcarsko

Investor Kanton Graubünden

Soutěž 2012

Realizace 2016

Užitná plocha 4 000 m²

Náklady 26,36 mil. eur

Obr. 3 Umělecké muzeum v Churu: a) průčelí 

nového objektu muzea, v levé části historická 

vila Planta, b) půdorys 1. NP obou objektů, 

c) řez podélnou osou, d,e) nový vstup do 

muzea, f) schodišťový prostor ❚ 

Fig. 3 Bündner Kunstmuseum Chur: a) front 

facade of the new museum with a historical 

villa Planta on the left side, b) ground floor 

plan of both buildings, c) section along the 

longitudinal axis, d,e) new entrance to the 

museum, f)  stairway space

3d 3f
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DVĚ ŠVÝCARSKÁ MUZEA 

OD  CHRIST &  GANTENBEIN

Zásadním tématem pro švýcarský ate-

liér Christ & Gantenbein je otázka pře-

trvání architektury a  její udržitelnost ve 

smyslu ekologie, ekonomie i sociálního 

využití. Jaká bude budoucnost toho, co 

sem bylo zasazeno jako něco úplně no-

vého a současného? Dokáží tyto stavby 

obstát desítky let, stejně jako tomu bý-

valo dříve? Pro rozšíření muzea v Cury-

chu byly tyto otázky o to naléhavější, ne-

boť nové křídlo mělo doplnit prostory ví-

ce než stoleté historické budovy.

Rozšíření Švýcarského národního 

muzea v Curychu

V létě roku 2016 se návštěvníkům Švý-

carského národního muzea v Curychu 

(Landesmuseum Zürich, obr. 4) otevře-

ly po patnácti letech výstavby nové vý-

stavní prostory, veřejná knihovna, audi-

torium a  nádvoří. Nová stavba přejímá 

ideové prostředky svého staršího pro-

tějšku. Doplňuje jeho křídlo, je také frag-

mentována v různá měřítka i  velikos-

ti a  reflektuje jeho střešní krajinu. Pak-

liže byly pro romantickou budovu inspi-

rací hrady a chrámy, přístavba si za své 

vzory bere ryze současné a pragmatic-

ké industriální budovy.

Konstrukce nového křídla je řešena ja-

ko monolitický celek. Na silné kamenné 

stěny staré budovy z 19. století naváza-

ly nové, 800 mm silné betonové, které 

odpovídají vysokým tepelně izolačním 

požadavkům. Tuf, ze kterého je posta-

vena stará budova muzea, je použit i ja-

ko plnivo betonu pro fasádu nového kří-

dla. Tomu předcházelo dlouhé techno-

logické testování v laboratořích, proto-

že fyzikální vlastnosti plniva mají vliv na 

kvalitu betonu. Výsledná barevnost pak 

dává najevo, že tyto dvě budovy pat-

4a
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ří dohromady a tvoří spolu jeden celek.

Beton dominuje také vnitřním prosto-

rům. Broušené podlahy jsou součas-

nou interpretací teraca použitého ve 

staré budově. Pěkné detaily vznikají na 

schodištích, fasádních otvorech i  jinde, 

kde se stýkají leštěné a odbedněné plo-

chy. V pohledové kvalitě jsou také be-

tonové stěny i stropy, na nichž jsou za-

věšené veškeré technické prvky a kte-

ré dovolují vyniknout materiálům všech 

ostatních povrchů. Detaily jsou řeše-

ny s precizností a citem, často jsou to-

tiž tím jediným prvkem, který se na plo-

še vymyká. I na první pohled nenápad-

né dekorativní zábradlí ve vstupní ha-

le, která ještě náleží staré budově, slou-

ží jako betonová reprodukce původních 

zábradlí v blízkosti.

Celou stavbou prostupuje jednotná 

barevná škála od kombinace barev 

směsi kamenů v  podlaze přes stěny, 

světla, infografiku nebo elegantní mo-

sazné prvky zábradlí a světel. Přestože 

je možné mezi barvami pozorovat jas-

nou dynamiku, celková atmosféra se 

nese v lehkém a příjemném teplém tó-

nu. Nic ze stabilního vybavení muzea ji 

záměrně nenarušuje.

Curyšské národní muzeum je plné dia-

logů dvou struktur, z nichž každá hovoří 

svým soudobým jazykem. Dialog dvou 

kamenů, přírodního a vytvořeného člo-

věkem – betonu. Dialog dvou genera-

cí. Mladší budova se přibližuje do bez-

prostřední blízkosti staré, avšak s res-

pektem a  pochopením. Autoři projekt 

nevnímali jako přístavbu, ale jako vy-

tvoření nového celku sestávajícího ze 

dvou částí.

4f

4h 4i

4g

Obr. 4 Švýcarské národní muzeum 

v Curychu: a) dialog dvou kamenů, b) situace, 

c) půdorys 1. NP, d,e) řezy, f) detail okna – 

kontrast hrubé a leštěné plochy, 

g,h) nová budova, i) fasáda s kruhovými 

okny ❚ Fig. 4 Swiss National Museum in 

Zurich: a) dialogue of two stones, b) situation, 

c) ground floor plan, d,e) section, f) window 

detail showing contrast of rough and polished 

surfaces, g,h) new building, i) facade with 

circular windows 
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Umělecké muzeum v Basileji

Budova basilejského Uměleckého mu-

zea z  30. let minulého století (Kunst-

museum Basel, obr. 5) se také ještě do-

nedávna potýkala s nedostatkem výstav-

ní plochy, než se muzeum mohlo rozšířit 

na vedlejší parcelu, kterou městu darova-

la soukromá osoba právě pro tento účel.

Získaná plocha je ale od stávající budo-

vy muzea oddělena silnicí a navíc se jako 

rohová parcela nachází na mnohem pro-

minentnějším místě než samotné Kunst-

museum. Architekti Christ & Gantenbein 

se proto rozhodli vytvořit pro starou bu-

dovu adekvátní protějšek, který by s ní 

vytvořil pár. Muzeum vedle muzea.

Nová budova, jak je rozšíření i oficiálně 

pojmenováváno, důmyslně reaguje na 

geometrii místa. Nejpodstatnějším prv-

kem je konkávní roh tam, kde se setká-

vají obtékající komunikace. To hlavně dí-

ky němu nová budova nepřevyšuje bu-

dovu starou a pokorně přijímá rovnocen-

né partnerství. Zároveň na ni v různých 

směrech navazuje a přejímá její architek-

tonické elementy.

Na jemný dekor střídajících se odstínů 

barev na fasádě budovy z 30. let navá-

zala Nová budova reliéfem z cihel, které 

obestavují hlavní nosnou konstrukci ze 

železobetonu. Světlé cihly uspořádané 

do vzoru lehce mění svoji pozici smě-

rem vzhůru. Z pohledu z dálky je z té-

to hry jasně rozpoznatelné archetypální 

dělení budovy na sokl, tělo a vlys. So-

kl může vizuálně působit také jako stou-

pající vlhkost, která navozuje dojem, že 

tam budova stojí již několik let.

Mezi drážkami cihel v místě vlysu jsou 

vloženy LED proužky, které osvětlují ma-

lé otvory mezi cihlami. Vzniká tak široká 

škála možností vnějšího sdělení informa-

cí, aniž by byl jakkoli narušen architekto-

nický charakter.

Dispozici budovy na takto kompliko-

vaném místě vyřešily dva obdélníko-

vé výstavní prostory s křížovým uspo-

řádáním nosných stěn. Tato geomet-

rie nakonec definovala povahu a umís-

tění ostatních provozů muzea včetně 

prostoru schodiště, kterému dodala na 

dynamice. Při procházení celým mu-

zeem je výrazně akcentován prvek ces-

ty. Cesta mezi uměním, cesta mezi bu-

dovami, cesta po schodišti.

Nová budova navazuje na svůj pro-

tějšek i  v  interiéru. Výstavní prosto-

ry jsou od lišeny dubovou podla-

hou. Všude jinde návštěvníci chodí 

po mramoru. Stejným šedým žilna-

tým mramorem jsou ob loženy stup-

ně a stěny schodiště. Na stropech 

výstavních místností zůstala od krytá 

mohutná železobetonová žebra, me-

zi něž byla umístěna světla i vzducho-

technika. Tyto ryze ušlechtilé mate-

riá ly se dostávají do kontextu s  tech-

nickými elementy, které jsou vedle 

nich povzneseny na stejnou úroveň. 

Automatic ky otevírané okenice, zábra-

dlí, dveře, svět la nebo celé stěny z gal-

vanizované oceli přispívají k ambiva-

5a

5d5c

5b

Obr. 5 Umělecké muzeum v Basileji: 

a) nová budova, b) průhled na muzeum 

z ulice Rittergasse, c) situace, d) řez oběma 

budovami, e) půdorys 1. NP, f,g) schodišťové 

prostory, h) výstavní místnost s odkrytými 

železobetonovými žebry ❚ 

Fig. 5 Kunstmuseum Basel: a) new building, 

b) street view from Rittergasse, c) situation, 

d) section through both buildings, e) ground 

floor plan, f,g) stairway spaces, h) exhibition 

room with uncovered reinforced concrete ribs

Fotografie: 1 až 3 – Petr Šmídek, 4, 5 – Jiří Žíd
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lentní, ale harmo nic ké estetice v celko-

vě chladné šedé škále.

Obě budovy Kunstmusea působí ja-

ko dva rovnocenní partneři. Nová budo-

va navazuje na starší, ale není zde mož-

né mluvit o kopírování, natož o historis-

mu. Podobnost je jasná, přestože kaž-

dá budova je tvořena svým vlastním 

tva roslovím, které odpovídá době její-

ho vzniku.

ZÁVĚR

Když přijel Christoph Gantenbein 

v květnu letošního roku do Prahy, nazval 

svoji přednášku More than 100 years. 

Architekti z  jeho ateliéru patří k těm, 

kteří si při tvorbě uvědomují zodpověd-

nost nejen vůči své vlastní generaci, ale 

i vůči těm následujícím. Také proto mo-

hl s lehkou nadsázkou říci, že pokud 

se pracuje s vážností, krásou a strate-

gií, mohou nové budovy opravdu přežít 

i více než 100 let.
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Archiweb, s. r. o.
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studentka FUA TUL
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