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Impulsy pro zviditelnění nové architektury

Architekt Radim Václavík pochází z Ostravy, kde také žije a pra-
cuje. Odmala jej obklopují industriální objekty, které jej zajímaly
už jako studenta architektury a zůstaly jeho srdeční záležitostí
i dnes, kdy se většinou věnuje projektování nové výstavby.

Od těžních věží k vilám

Bûhem sv˘ch studentsk˘ch let Radim Vác-
lavík technické památky v Ostravû pouze
nedokumentoval, jak bylo na poãátku 90. let
zvykem, ale zpracovával návrhy na jejich revi-
talizaci pro pfií‰tí generace. Vzhledem k tomu,
Ïe architekturu studoval v Brnû v ateliéru
rekonstrukcí památek pod vedením profesorky

Heleny Zemánkové, která patfií k na‰im pfied-
ním odborníkÛm zejména v oblasti industriál-
ních staveb, mûl pro své projekty dostateãné
zázemí. Jeho práce, t˘kající se území  Karoliny
nebo oblasti Dolních Vítkovic, jsou dodnes
zajímavé. MoÏná i proto, Ïe byl jedním z prv-

ních, kdo se o tuto problematiku zaãal zajímat
z profesního hlediska nejen kvÛli zji‰Èování
stavu památek, ale také  kvÛli jejich rekon-
strukci nebo konverzi. Své studie zpracovával
ve formû vizualizace na poãítaãi, coÏ na poãát-
ku 90. let je‰tû také nebylo bûÏné. Diplomová

Mgr. Vlasta Krzyžanková

Soutěžní návrh architekta R. Václavíka na zástavbu území Karoliny v Ostravě (rok 2000).

Rekonverze Vítkovic – návrh muzea v dnes již neexistující
elektrocentrále.

Konstrukce Tropicobaru na koupališti v Ostravě – Porubě
(společně s Kamilem Mrvou).
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práce, napsaná v roce 1991 na téma Muzeum
vítkovick˘ch Ïelezáren, získala Cenu dûkana
FA VUT Brno, v roce 1994 pak ocenûní Ekolo-
gick˘ projekt roku. „BohuÏel jedna z m˘ch
pfiedstav se uÏ neuskuteãní,“ fiíká Radim Vác-
lavík. „Vítkovická elektrocentrála ã. 2, do níÏ
jsem umístil Muzeum vítkovick˘ch Ïelezáren,
byla zcela nesmyslnû zbourána. Karolina uÏ
má na‰tûstí svou budoucnost jasnou, i kdyÏ je
zpracovávána jin˘mi architekty.“

Jak nakládat s památkami

„Obecn˘ názor na to, jak s industriálními
památkami nakládat, se vyvíjí v ãase. To se
t˘ká také odborníkÛ. Nyní existuje více smûrÛ
- jeden preferuje ponechání památky v pÛvod-
ním stavu, pfiípadnû ve stavu „posledního pra-
covního dne“, jin˘ pak památku maximálnû
»vykuchá«“ fiíká Radim Václavík. „MÛj názor
není tak ãernobíl˘. Jsem pro to, aby byl zacho-
ván pro pfií‰tí generace její ãiteln˘ pÛvodní
stav, autenticita, s tím, Ïe zbytek bude upraven
pro novou funkci. Ta vÏdy mûní prostor, a pro-
to by ji mûl architekt znát pfiedem, aby mohl
zvolit správn˘ postup, kter˘ by hodnotu
památky respektoval a zároveÀ vyuÏil objekt
pro nové fie‰ení. Je moÏné vloÏit nové do sta-
rého, nebo zachovat napfiíklad tovární halu
v pÛvodní podobû pro koncerty, v˘stavy nebo
jiné akce a zázemí s technikou umístit do sute-
rénu. Tak jsem to navrhl právû pro muzeum ve
Vítkovicích, kde tovární hala mûla zÛstat
v pÛvodní podobû. Respektuji téÏ názor na
uchování nejvíce autentick˘ch ãástí památky
pod sklem, kde pÛsobí zároveÀ jako v˘tvarn˘
prvek v prostoru. V‰echny tyto a dal‰í metody
jsou dÛkazem faktu, Ïe za poslední léta do‰lo

k obrovskému posunu v náhledu na technické
památky u obãanÛ, úfiadÛ i odborníkÛ.“

Vily se zajímavými průhledy

Pfies toto tvrzení je zatím v Ostravû poptáv-
ka po konverzi prÛmyslov˘ch objektÛ mizivá.
Práce architektonického ateliéru Atos 6, kter˘
Radim Václavík vytvofiil v rámci spoleãnosti
stejného názvu, spoãívá pfiedev‰ím v navrho-
vání obytn˘ch domÛ i vût‰ích nov˘ch objektÛ
a v rekonstrukcích domÛ. „Vily v na‰em atelié-
ru dûláme rádi, pfiedev‰ím preferujeme kost-

ky,“ fiíká architekt. „Pfiesto jedna z na‰ich
posledních realizací, která se nachází v Male-
novicích v Beskydách, má úplnû tradiãní for-
mu domu z beskydského prostfiedí i jeho
materiály, pfiedev‰ím dfievo, ale s moderním
pfiístupem ke stavbû. Souãasn˘m poÏadavkÛm
odpovídá ãlenûní okenních otvorÛ i úprava
dispozice. DÛm nemá Ïádné zbyteãné chodby.
Stavbu z cihel porotherm vytápí jeden elektro-
kotel s minimálními nároky na spotfiebu ener-
gie. Také jeho pofiizovací cena je velmi v˘hod-
ná. Prosklen˘ ark˘fi umoÏÀuje nádhernou
vyhlídku na Lysou horu. Najít zajímavé prÛ-
hledy se snaÏím u kaÏdé stavby. Kupodivu se

33

Rodinný dům v Třebovicích s tvarem i materiály typickými pro tvorbu acrhitekta R. Václavíka.

Přístavba vítkovické ČEZ Arény je současnou realizací ateliéru Atos 6.

Dům v Malenovicích uchovává ráz
tradiční beskydské architektury.

▲
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v‰ude nûjaké najdou. DÛm v Malenovicích je
na první pohled nenápadn˘, vypadá jako pfiíli‰
obyãejn˘, ale v tom je právû jeho síla. Lidová
architektura byla v podstatû také minimalistic-
ká s jednoduch˘mi motivy, které se v moder-

ním pojetí mohou osvûdãit i dnes. U jin˘ch
staveb ale s oblibou v na‰em ateliéru vyuÏívá-
me kontrastu materiálu a moderních forem.
Tvarovû ãist˘, moderních forem a s kontras-
tem materiálÛ je napfiíklad rodinn˘ dÛm
u Ostravy, dokonãen˘ v leto‰ním roce. Také
tady se uplatÀují mé oblíbené v˘hledy –
v tomto pfiípadû na vzrostlou zeleÀ a lesní zvûfi.
Zcela zru‰it rozdûlení na interiér a exteriér
stavby jsem si mohl dovolit u Tropicobaru,
kter˘ jsme projektovali s kolegou Kamilem
Mrvou. Jde o bar na koupali‰ti ve svahu,
s otevfienou dfievûnou konstrukcí a obvodo-
v˘m plá‰tûm s posuvn˘mi stûnov˘mi dílci.
Rámová konstrukce je vyplnûna horizontální-

mi Ïaluziemi. Podle potfieby je tedy moÏno bar
stínit nebo otevírat plochy, z baru jsou v˘hledy
na koupali‰tû.“

Nejnovûj‰ím projektem atelieru Atos 6 je
pfiístavba objektu k ostravské âEZ Arénû, ve
které bude umístûna dal‰í tréninková ledová
plocha, zázemí a ubytovna pro sportovce
a dal‰í prostory. Kompozice novostavby rea-
guje na pÛvodní stavbu s obrovskou podnoÏí,
která podtrhuje horní dominantní hmotu.
„Tento princip jsme nechtûli poru‰it. Na pod-
noÏ navazujeme, pouze ji z provozních dÛvodÛ
zvedáme nahoru. Také materiály jsme zacho-
vali – plech, beton a sklo,“ pfiibliÏuje architekt
novostavbu, která právû vyrÛstá u známé haly.

Prezentace architektury

Za v˘stavami a pfiedná‰kami o architektufie
se z Ostravy aÏ donedávna jezdilo do tradiã-
ních center - Prahy a Brna. V Praze navíc
vzniklo centrum pro prezentaci a setkávání
mlad˘ch architektÛ z Evropy – CCEA. Mladí
architekti z atelieru Atos 6 chtûli tuto „izolaci“
pfiekonat a v roce 2005 zaloÏil Radim Václavík
spolu s Kamilem Mrvou a Davidem Florykem
Centrum nové architektury, pro které uvolnili
prostor v sídle své kanceláfie. Vût‰inou sem
zatím vozí v˘stavy z Prahy nebo Brna, pofiádají
nebo spolupofiádají pfiedná‰ky, semináfie
a diskuse. Chtûjí rozvíjet publikaãní, osvûto-
vou, vzdûlávací a kulturní ãinnost. 

„Letos jsme zahájili spolupráci také
s Vysokou ‰kolou báÀskou - TU v Ostravû
(Kamil Mrva jiÏ dva roky pfiedná‰í na FA VUT
v Brnû – pozn. red.), kde vyuãujeme na sta-
vební fakultû, která má ambice prosazovat také
v˘uku architektury,“ dodává Radim Václavík.
„Rádi bychom pfiispûli k tomu, aby se Ostrava
stala dal‰ím mûstem, kde se o architektufie
hovofií mezi odborníky i laiky, a aby se zde
vytvofiilo zázemí, ve kterém se mohou archi-
tekti, v˘tvarníci a designéfii scházet, diskutovat
spolu, seznamovat se s zahraniãní architektu-
rou a podobnû. Zatím jsme pouze v zaãátcích,
musíme samozfiejmû také dûlat práci, která nás
Ïiví a baví, ale pomalu se nám snad dafií archi-
tekturu v Ostravû zviditelÀovat.“

■
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Ing. arch. Radim Václavík (1969)
1987-1993-  Fakulta architektury VUT Brno.1990 - studijní v˘mûnn˘

pobyt v Kaiserslauternu v Nûmecku, o rok pozdûji studijní v˘mûnn˘ pobyt
v Brightonu, Velká Británie. 1992-1994 - praxe v Ateliéru 8000 (Ing. arch.
Martin Krupauer, Ing. arch. Jifií Stfiíteck˘). Dal‰í dva roky pracoval v Památ-
kovém ústavu v Ostravû, anal˘za a zpracování urbanistické struktury prÛ-
myslov˘ch areálÛ. 1997-2001 - vlastní architektonick˘ ateliér. 2001-
vytvofiení samostatného architektonického ateliéru ve spoleãnosti ATOS-6,

spol. s r.o. 2005- spoluzakladatel a pfiedseda neziskového sdruÏení Centrum nové architektury
www.cnarch.cz. 2006-  spolupráce s Fakultou stavební V·B-TU Ostrava (ateliérová tvorba).

Návrh nového typu úsporného
domu.

Rekonstrukce firemního sídla ve Frýdku-Místku.

Foto a vizulizace:
archiv Atos 6
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