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Petr Šmídek

Existence Bauhausu se překrývá s  krátkým 

meziválečným obdobím Výmarské republiky, 

přesto je odkaz této umělecko-řemeslné školy 

aktuální i  nyní, což dokládají nově otevřené 

stavby zprostředkovávající dílo i  ideje dnešní 

generaci. ❚  The existence of the Bauhaus 

school overlaps with the short interwar period 

of the Weimar Republic, but the legacy of this 

art-craft school is still up to date. Newly ope-

ned buildings that mediate work and ideas of 

Bauhaus for today’s generation just confirm it.

V  letošním roce, kdy si připomínáme 
stoleté výročí založení legendární školy 
Bauhaus, se po celém světě uskutečni-
la řada vzpomínkových akcí. Za Českou 
republiku stačí vybrat fotografickou vý-
stavu Filipa Šlapala v  Galerii Jaroslava 
Fragnera, instalace bauhausTWINS v os-
travské galerii Plato nebo minisympozium 
Bauhaus a  funkcionalismus v pražském 
Veletržním paláci. Nejvíce událostí se po-
chopitelně odehrálo v Německu, kde ta-
to moderní umělecká škola na konci 1. 
světové války otevřela ve Výmaru své brá-
ny. Největší slávu prožila v saské Desavě, 
avšak po  nástupu nacistů k  moci byla 
škola v  Berlíně po  pouhých čtrnácti le-
tech trvání definitivně rozpuštěna.

Jedním z  úkolů stoletých oslav by-
lo také objasnit, že se škola nezjevila  
z ničeho, ale že staví na řemeslných zá-
kladech, které již na přelomu 19. a 20. 
století definoval belgický návrhář Henry 
van de Velde hojně čerpající z anglické-
ho hnutí Arts and Crafts.

Zatímco van de Velde po  vzoru 
Williama Morrise soustředil výuku pře-
devším po umělecko-řemeslné stránce, 
tak po 1. světové válce navazující Walter 

Gropius školu zeširoka otevřel mnoha 
experimentálním směrům včetně my-
stika Johannese Ittena či potulného 
apoštola gustava nagela (který prosa-
zuje zákaz velkých písmen). Odváž-
né choreografie a  kostýmní návrhy 
Oskara Schlemmera v mnohém zastíni-
ly předválečný vzdělávací institut Émile  
Jacques-Dalcroze pro hudbu a rytmus 
v umělecké kolonii Festspielhaus v sas-
kém Hellerau. Nejen učitelský sbor, ale 
i složení žáků bylo velmi internacionál-
ní včetně mnoha osobností prvorepub-
likového Československa, což dokonale 
zmapovala Markéta Svobodová v knize 
Bauhaus a Československo 1919–1938 
vydané před dvěma lety.

Po  přestěhování umělecké školy 
z Výmaru do Desavy se mohly Gropiovy 
ideje zcela naplnit. Žáci a učitelé zde ži-
li i tvořili v úzkém sepjetí. Duch nového 
bydlení se však neomezil pouze na stu-
denty a pedagogy, ale v rekordně krát-
kém čase v  Desavě vyrostly stovky 
rodinných domů a bytů, které ve funk-
cionalistickém slohu navrhli profesoři 
Bauhausu v čele s Walterem Gropiem.

Krátké, avšak mimořádně silné umě-
lecké vzepětí Bauhausu nemohl už ně-
mecký nacismus zadusit. Násilným uza-
vřením školy Bauhaus v  dubnu 1933 
sice skončilo jedno období, ale moder-
nistické myšlenky se šířily dál, neboť 
dva bývalí ředitelé emigrovali před hrů-
zami 2. světové války do  Ameriky, kde 
Walter Gropius nastoupil v  roce 1937 
na  prestižní Harvardovu univerzitu a  dí-
ky Ludwigu Miesovi van de Rohe by-
la v roce 1939 založená nová chicagská 
univerzita IIT, pro níž Mies v  modernis-
tickém duchu vybudoval celý kampus. 
Často opomíjený nejlevicověji smýšlející 

ředitel Bauhausu Hannes Meyer poz-
ději zamířil přes Moskvu na  prezident-
ské pozvání do  Mexika, aby zde založil 
a  vedl nový institut pro plánování měst. 
Bauhaus bývá spojován především s ar-
chitekturou a  průmyslovým designem, 
ale neméně významnou roli sehrála tzv. 
Black Mountain College, což byla umě-
lecká škola založena v Severní Karolíně 
ve stejném roce, kdy se v Berlíně brány 
Bauhausu zavřely. Na tuto uměleckou ex-
perimentální instituci se během 2. světo-
vé války přesunula řada bauhausovských 
výtvarníků v čele s Lyonelem Feiningerem 
a Josefem Albersem (později převzal ve-
dení katedry designu na Yale). Za dvace-
tiletou dobu trvání prošlo touto školou při-
bližně 1200 umělců, kteří pak z velké míry 
určovali směřování americké avantgardy 
ve 2. polovině 20. století.

Tyto údaje poukazují na  význam 
Bauhausu v  uplynulém století, ale že 
jsou jeho myšlenky aktuální i dnes, do-
kládají nově otevřená muzea věnova-
ná tomuto uměleckému směru, který 
se vyznačuje zprůmyslněním řemesla 
a dostupnosti kvalitní architektury a de-
signu co nejširšímu okruhu lidí. Autory 
vítězných návrhů jsou zástupci mlad-
ší architektonické generace s  bohatý-
mi mezinárodními zkušenostmi, kteří si 
k realizaci svých návrhů shodně vybra-
li železobeton umožňující tolik odlišných 
konstrukčních požadavků a  nabízející 
tolik různých tváří architektury.

NOVÉ DOMY PRO BAUHAUS ❚  
NEW HOUSES FOR BAUHAUS

1 Škola Bauhausu v německé Desavě od 
Waltera Gropia ❚  1 Bauhaus Art School 
iconic building in Desau, Germany, Walter 
Gropius
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NOVÉ DOMY PRO BAUHAUS ❚  
NEW HOUSES FOR BAUHAUS

BAUHAUS MUZEUM V  DESAVĚ
Zhmotnit myšlenky Bauhausu se nej-
lépe zdařilo v  Desavě. Kromě ško-
ly a  mistrovských domů zde během 
krátkého období byly postaveny de-
sítky bytů a  tři stovky řadových ro-
dinných domů. Desava se rovněž 
může pyšnit druhou největší sbír-
kou (po  berlínském archivu) čítající 
49  000 předmětů spojených s  Bau-
hausem. V roce 2012 přestavěl Reiner 
Becker v  sousedství Bauhausu ob-
jekt východoněmecké kavárny ze 60. 
let na  Bauhaus knihovnu, avšak ce-
lá desavská instituce spravující sbír-
ky umělecké školy se stále potýkala 
s  nedostatkem prostorů. V  meziná-
rodní soutěži na nové muzeum se po-
dařilo v konkurenci 831 týmů prosa-
dit barcelonskému ateliéru Addenda  
Architects, kteří zvítězili s heslem „leh-
kost a  transparentnost“. Jejich mu-
zeum nacházející se na  východním 
okraji městského parku bylo veřej-
nosti zpřístupněno letos v září. Nízký 
dvoupodlažní kvádr má představovat 
otevřenou bránu z  města do  parku. 
Z  toho důvodu zůstal parter muzea 
prázdný a  nad ním je vynášen žele-
zobetonový tubus s rozponem 50 m. 
Počítačovou vizualizaci slibující trans-
parentní budovu se však architektům 
nepodařilo bezezbytku převést do rea-
lity. Krátce před otevřením musely být 
na  skleněnou fasádu navíc nalepe-
ny tenké svislé pásky za  půl milionu 
eur, aby se odstrašili ptáci před nára-
zem do skla. Přes den působí muze-
um dojmem nudné administrativní bu-
dovy. Teprve až po západu slunce se 
objekt rozzáří a předsazený skleněný 
plášť odhalí přes den ukrytou železo-
betonovou nosnou konstrukci odváž-
ně se klenoucí nad městským parkem.

Autoři se svým návrhem chtě-
li přiblížit k jiné modernistické ikoně, 
kterou je umělecké muzeum v  São 
Paulu od Liny Bo Bardi z roku 1968, 
kde však místní klimatické podmín-
ky umožňují ponechat parter zcela 

otevřený, a  stejně tak měli na  očích 
barcelonský pavilon, který Mies van 
der Rohe před devadesáti lety vytvořil 
pod heslem „more with less“. Kdo by 
však chtěl odsoudit mladé španělské 
architekty na  základě vnějšího vzhle-
du stavby a nevkročil do muzea, udělal 
by velkou chybu, neboť uvnitř již nejsou 
kompromisy patrné a naplno se rozví-
jí myšlenka velkorysého parteru ote-
vřeného do parku. Stejně tak příjemně 
překvapí, s  jakou pozorností se archi-
tekti věnovali zpracování sebemenších 

Autor
Addenda Architects | Roberto 
González, Anne Hinz, José Zabala, 
Cecilia Rodríguez, Arnau Sastre

Adresa
Mies-van-der-Rohe-Platz 1,  
Desava, Německo

Investor Spolková země Sasko-Anhaltsko

Soutěž 2007

Realizace 2019

Užitná plocha 1 500 m²

Náklady 30 000 000 eur

detailů. Hrubý pohledový beton nosné 
konstrukce je záměrně v přímém kon-
trastu k  čisté estetice strojírenských 
detailů.

V  horních podlažích jsou jako 
ve  střežené pokladnici umístěny ex-
ponáty spojené s obdobím Bauhau-
su. Nejzajímavější pohled se však 
nabízí z  přízemí, odkud je díky ote-
vřenému parteru možné dobře si pro-
hlédnout všechny budovy v okolí do-
kumentující snad všechny slohy 20. 
století se svými vzmachy i přešlapy.

2 Nové Bauhaus muzeum v Desavě ❚  2 New Bauhaus Museum in Desau

2a

2b

2c
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NOVÉ MUZEUM BAUHAUSU 
VE  VÝMARU
Ve Výmaru úspěšné tažení Bauhau-
su začalo. Sice trvalo stejně krátký 
čas jako Výmarská republika, ale je-
ho odkaz je stále připomínán. Jed-
ním z nejaktuálnějších příkladů je le-
tos v dubnu otevřená budova Nového 
muzea Bauhausu od  dvojice berlín-
ských profesorů Heike Hanada a Be-
nedicta Tonona, jejichž návrh se pro-
sadil v  architektonické soutěži mezi 
536 jinými návrhy.

Mohutný solitér je umístěn 
na  okraji parku Weimarhallenpark. 
V  prostředí historizujících budov si 
nový pětipodlažní objekt s  fasádou 
ze železobetonových prefabrikátů vy-
jednává stejný respekt. Se soumra-
kem se tvář domu rázem promění. 
Fasádu totiž po celém obvodu obíhá 
24 světelných pásů z LED diod ukry-
tých za  prosklením. Klasicky vzhlí-
žející objekt najednou získá na  dy-
namice. Zjeví se „imaginární pásová 
okna“, která jsou tolik příznačná pro 
funkcionalistický sloh. Nové muzeum 

tak stojí na pomezí tradice a moder-
ny. Smysluplně uchopuje obě polo-
hy a přetváří je pro potřebné využití.

Zatímco zvenku lze budovu vnímat 
jako zářící solitér, tak interiér posky-
tuje prostor k nerušenému vystavo-
vání exponátů. Na  ztvárnění vnitřní 
expozice se podílelo curyšské stu-
dio Holzer Kobler. Podlaha a  stěny 
vstupní haly odpovídají svou mate-
rialitou a haptikou vnějšímu betono-
vému soklu muzea. Členění vnitřních 

Autor
Heike Hanada,  
Benedict Tonon

Adresa
Stéphane-Hessel-Platz 1, 
Výmar, Německo

Investor Klassik Stiftung Weimar

Soutěž 2012

Realizace 2019

Užitná plocha 2 000 m²

Náklady 22 600 000 eur

3a

3b
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prostorů opět vychází z  funkciona-
listické logiky. Kromě horizontální 
provázanosti nabízí také horizontál-
ní a  diagonální průhledy do  souse-
dících prostorů. Kavárna na  úrovni 
parku rozšiřuje veřejně přístupnou 
oblast a  díky tomu se budova do-
stává do  vztahu jak s  parkem, tak 
s městem.

Návrh vyniká diferenciovaným 
energetickým konceptem, který byl 
vyvinut mezinárodně renomovanou 
kanceláří Transsolar ze Stuttgartu. 
Aktivace stavebních dílů, tepelné 
čerpadlo a vzduchové a solární ko-
lektory garantují dodržení požadav-
ků na klima v prostoru muzea a sou-
časně vedou k  důsledné redukci 
spotřeby energie. Kompaktnost bu-
dovy slibuje nízké náklady na zdro-
je. Projekt zahrnoval četná opatření, 
kterými bude zaručena udržitelnost 

stavby, např. použití odolných sta-
vebních materiálů jako sklo, beton, 
kamenné podlahy a hliněné omítky.

P R O F E S I O N Á L N Í  Ř E Š E N Í
výzkum  vývoj  výroba  obchod  poradenství
pro sanace betonových konstrukcí

Redrock Construction s.r.o.
Újezd 40/450, Michnuv palác
Praha 1, Malá Strana
Telefon: +420 283 893 533
Fax: +420 284 816 112
E-mail: info@redrock-cz.com
www.redrock-cz.com

3 Nové muzeum Bauhausu ve Výmaru ❚  3 New Bauhaus Museum in Weimar

Schnitt 01
bauhaus museum weimar
M 1:500
heike hanada_
laboratory of art and architecture
22.10.18

Grundriss EG
bauhaus museum weimar
M 1:500
heike hanada_
laboratory of art and architecture
22.10.18

Grundriss UG
bauhaus museum weimar
M 1:500
heike hanada_
laboratory of art and
architecture
22.10.18

Grundriss 1.OG
bauhaus museum weimar
M 1:500
heike hanada_
laboratory of art and architecture
22.10.18

Grundriss 2.OG
bauhaus museum weimar
M 1:500
heike hanada_
laboratory of art and architecture
22.10.18

Grundriss 3.OG
bauhaus museum weimar
M 1:500
heike hanada_
laboratory of art and architecture
22.10.18
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NOVÉ MISTROVSKÉ DOMY 
BAUHAUSU V   DESAVĚ
Walter Gropius, zakladatel a  první 
ředitel Bauhausu, byl nejen auto-
rem školní budovy v Desavě, ale ta-
ké sedmi rodinných domů s ateliéry 
pro učitele. Za 2. světové války však 
byly dva domy nenávratně zničeny. 
O  osudu zbořených domů se vedly 
dlouhé diskuze, jež vyústily v  mezi-
národní soutěž, ve které zvítězil ital-
sko-argentinský ateliér Bruno Fiore-
tti Marquez.

Dlouho se vedly diskuze, zda by 
na  místě zbořených domů měly vy-
růst identické repliky, nebo by naopak 

měly být domy současnou výpovědí. 
Vítězný návrh je pro jednu skupinu kri-
tiků příliš zdrženlivý a pro druhou za-
se radikální. K  jednomu z  nich, Gro-
piovu ředitelskému domu, se navíc 
nedochovala dostatečná dokumen-
tace. Autoři se pokusili najít optimální 
rovnováhu mezi původním vzhledem 
a  současným využitím pro nadaci. 
Návštěvníci tak mohou již z dálky tu-
šit, jak celý soubor mistrovských do-
mů kdysi vypadal, ale při bližším po-
hledu každý ihned rozpozná, že se 
jasně jedná o současnou stavbu. Ar-
chitekti sami chtěli „volbou materiálu, 
textu a drastické redukce detailů jasně 

odlišit mezi původním a obnoveným.“ 
Oba domy jsou odlity z izolačního be-
tonu. Zasklení okenních otvorů bezrá-
mově lícuje s fasádou z pohledového 
betonu a matná okna s ní téměř splý-
vají. Vnitřní dispozice se diametrálně 
proměnily. Některé z  místností mají 
výšku až přes tři patra, což korespon-
duje s  jejich budoucím využitím pro 
pořádání výstav, koncertů, přednášek 
a rozšíření dokumentačního centra.

Všichni tři autoři dostavby mistrov-
ských domů v Desavě kromě architek-
tonické praxe také vyučují a profesor 
José Gutierrez působí přímo na Bau-
haus univerzitě ve Výmaru.

Autor

Bruno Fioretti Marquez 
Architekten | Pietro Bruno, 
Donatella Fioretti, Josè 
Gutierrez Marquez

Adresa
Ebertallee 57, Desava, 
Německo

Investor Město Desava-Roßlau

Soutěž 2010

Realizace 2014

Užitná plocha 396 m²

4 Nové mistrovské domy Bauhausu v Desavě ❚  
4 New Bauhaus Masters´ Houses in Desau 4b

4a

4c
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DOSTAVBA BAUHAUS ARCHIVU 
V   BERLÍNĚ
Kdo jiný by mohl vědět o  Bauhausu 
a jeho potřebách víc než jeho zaklada-
tel Walter Gropius, a proto byl na po-
čátku 60. let osloven právě on, aby na-
vrhl budovu archivu čítající nejobsáhlejší 
sbírky této modernistické školy. Ob-
jekt, který měl původně stát na Rosen-
höhe v  Darmstadtu, se nakonec po-
dařilo zrealizovat až po Gropiově smrti 

v  Západním Berlíně. Původní projekt 
doznal řadu změn.

Oproti realizovanému skeletu z pre-
fabrikovaných dílců byl původní návrh 
monolitický. Světle šedé betonové plo-
chy jsou tak přerušovány tmavými spá-
rami. Nově také přibyly přístupové ram-
py a severně orientované vysoké šedy 
nestačí k osvětlení výstavních ploch. Bu-
dova, která v roce 1997 získala památ-
kovou ochranu, měla být v  roce 2005 
rozšířena podle vítězného projektu ar-
chitektů z japonského ateliéru SANAA. 
K realizaci jejich minimalistické transpa-
rentní kostky nakonec nedošlo. O  de-
set let později proběhla další dvoufázo-
vá soutěž, v níž mezi 41 návrhy zvítězil 
místní architekt Volker Staab, jehož pě-
tipatrová věž vyrůstá z mohutné beto-
nové základny.

Dům po celém obvodu obíhají štíh-
lé ocelové sloupy, které vyvolávají do-
jem prošívání. Jejich hlavním úkolem je 

zajistit konstrukční stabilitu při zachová-
ní křehkého vzhledu. Nový objekt pietně 
ustupuje do pozadí, ale přesto si udržu-
je suverénní tvář. Po dokončení nové bu-
dovy se užitná plocha více než zdvojná-
sobí a výstavní plocha ztrojnásobí. Stále 
se zvyšující náklady na  stavbu způso-
bují odsouvání termínu dokončení, kte-
ré se nepodařilo u příležitosti stého jubi-
lea Bauhausu. O to více se můžeme těšit 
na rok 2022 a úspěšné pokračovaní pří-
běhu Bauhausu i v dalších dekádách.

Acknowledgement: Addenda Architects, Heike 

Hanada & Benedict Tonon, Bruno Fioretti 

Marquez Architekten, Staab Architekten

Fotografie: archiv autora

MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.
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from the concrete base

5b

5a




