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Jak˘koli bûÏn˘ popis dobrého „vystavûní“ politiky mÛÏeme ãerpat z architektury; to se v‰ak vût‰inou dûje pomocí
pravidel dan˘ch obecnû naduÏívan˘m jen „katalogov˘m“ vnímáním svûta a jeho mechanickou akceptací bez
zkoumání obecné trvalé hodnoty. Tento postoj zastupuje jak slepou víru v platnost zákonÛ modernismu, tedy zákonÛ
jakoby jediného moÏného, nepokornû zaloÏeného chování na automatizmu pokroku ve v˘voji a rÛstu, tak zákonÛ
vycházejících ze spoleãenské objednávky (dﬁíve doslovné „vlády lidu“), z praktick˘ch zákonÛ, dan˘ch jen pragmatick˘mi
vztahy reklamního svûta (dnes vlády veﬁejného v˘kladu) nebo zákonodárnou mocí. Jsou to opravdu determinující
v˘chodiska k popisu a pochopení jakéhokoli spoleãenského projevu v ﬁe‰ení ideální politiky podobnû jako stavby?

Architektúra –
analógie „ideality“ k politike

doc. Ing. arch. Petr HrÛ‰a (1955),
absolvent fakulty architektury VUT v Brnû (1981),
byl hlavním architektem mûsta Telãe (1990 – 1992),
v r.1990 v letní ‰kole architektury prince Charlese
v Oxfordu a v Římû. Byl ãlenem Památkové rady PraÏského
hradu (1990 – 1992), umûlecké rady V·UP v Praze (2007),
redakãní rady ãasopisu Architekt (2001 – 2005).
Je ãlenem spolku Obecní dÛm Brno, Spolku v˘tvarn˘ch
umûlcÛ Mánes a také ãlenem Památkové rady mûsta Brna.

S absolutní poslu‰ností tûchto „pﬁirozen˘ch“
zákonÛ neladí nûkteré jevy, znatelné a popisované na jednoduch˘ch, estetiku obsahujících
vûcech. Jde o jevy pochopitelné spí‰ fenomenologií, filozofií, tedy tématy dnes stále pomûrnû
zanedbaného my‰lení jak politiky, tak architektury. Dnes se my‰lenkové svûty jednotliv˘ch odvûtví dostávají blízko k podobû, jakou nabízejí katalogové svûty rÛzn˘ch politick˘ch, umûleck˘ch i architektonick˘ch smûrÛ. Jsou také vûdecky nebo tzv. modernû a pﬁirozenû zaloÏené
teorie, schopny vzájemné obecné, tedy vlastnû
politické a umûlecké reflexe?
Nejde v‰ak o situaci principiálnû novou. Tento neblah˘ jev se stále opakuje v jakési dialektice pouze pragmatického, technologického a vûdeckého chápaní u kaÏdé potenciální „stavby“
politické situace podobnû jako u v˘znamnûj‰í inÏen˘rské a architektonické situace. Domnívám
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se, pﬁestoÏe se zaklínáme moderností jako jakousi anticipací blíÏe nevyslovené „vy‰‰í“ kvality,
Ïe jsme dnes na tom spí‰e analogicky k situacím z historie. Na rozdíl ale od ní dnes svár mezi
pragmatick˘m a metafyzick˘m vyznûním smazává úãinek m˘tu v politice a stejnû tak múzickou sloÏku architektury. Také je jakékoli jiné neÏ
vûdecky a pﬁírodnû podmínûné poznání odvrhováno do jiné, takzvanû nadstavbové kulturní
sféry, a vládou veﬁejného v˘kladu zejména do
odlehãen˘ch reklamních kulturnû populárních
interpretací aÏ dezinterpretací globálnû zábavního pseudouniverza.
VÏijme se do my‰lení budoucích archeologÛ
a historikÛ, kteﬁí mohou a zﬁejmû budou posuzovat na‰e spoleãenské konání, svût, kulturu
politiku i architekturu.
V praxi „archeologie“ leto‰ního hledání nejlep‰ích staveb v rámci soutûÏe „Stavba roka“
znamená, Ïe pragmaticky a kulturnû reklamní
prÛnik do architektonické tvorby a vedle toho
pseudovûdecké technologické, hlavnû katalogové porovnávání architektury je zamûﬁeno pouze
na vysvûtlení v‰eho toho, co lze chápat umûl˘mi, umûle sestrojen˘mi pﬁístupy, ãasto za umûl˘ch technologick˘ch a reklamních, tedy ne
prostû „krásnû technick˘ch“ podmínek. Praxe,
hlavnû komerãnû postavená na základû technologií, za úãelem co nejvût‰ího zisku ze zabezpeãování prostﬁedí práce, bydlení i rekreace,
funguje programovû paradoxnû nepoliticky.
Obecnû vzato to znamená, Ïe kvalita ﬁe‰ení
je povaÏována za tím lep‰í, ãím více se v architektuﬁe jako v laboratoﬁi umûlého prostﬁedí budeme snaÏit pﬁiblíÏit prostor pojmu, kterému bychom mohli ﬁíkat „umûlá laboratoﬁ modelu stavby svûta.“
To determinuje také posuzování takzvan˘ch
„nekatalogov˘ch“ inÏen˘rsk˘ch staveb a navozuje pochybnost, zda úspûch inÏen˘rské – napﬁ.
dopravní stavby – determinuje i architekt. Na
Slovensku asi není bûÏné, aby byl architekt spoluautorsky pﬁítomen u tûchto inÏen˘rsk˘ch staveb. OdtrÏení inÏen˘rského a pÛvodnû stejnû zaloÏeného architektonického my‰lení nabízí uÏ jakoby samozﬁejmé naladûní se na oddûlenou architekturu a oddûlené inÏen˘rství jako na vytváﬁení umûl˘ch laboratoﬁí, aÈ mínûn˘ch jako umûleck˘ch nebo technologick˘ch, a to obojí je
opak základu pÛvodního pojmu „techné“ – umné
techniky (od slova „umût“, ne od pojmu volného „umûní“ v dne‰ním pokrouceném smyslu
toho slova).

Napﬁíklad, nejen v oblasti statiky lze stejnû
jako mosty, viadukty i stavebnû technické záleÏitosti budovy pﬁedem umûle vypoãítat. Neb˘t
„politické náhody“, je to podobné, jako nab˘t
domnûlou vládu nad svûtem v˘poãtovou a technologickou bláhovou jistotou pﬁi v˘poãtu dráhy rakety bez korekce její dráhy. Staãí ale obecná, tj. „politická“ náhoda setkání napﬁ. s meteoritem nebo ãímkoli jin˘m, co se plete do nového modelu dráhy, rozsype se onen technologick˘ základ jako domnûle jedin˘ správn˘ model
stavby svûta.
To je analogické i na‰í stavitelské, to znamená architektonické situaci.
Je tady ale pﬁece rozdíl dÛleÏit˘ pro politiku
v oblasti architektury, spoãívající právû v rozdílu mezi pojmy „umûlost“ a „umûleckost“.
Nejsme s to s tímto odtrÏením, tedy ani s akcentací umûleckosti ani umûlosti, tedy ani svévolnou, ani naopak vûdeckou-fyzikálnû pojatou
formou stavby i s maximální pﬁítomností dokonal˘ch materiálÛ a technologií, vymodelovat
politiku, pﬁipomínající dnes u nás ãasto nûco
jako technologicky podmínûn˘, nearchitektonick˘ vesmír.
Architektonické umûní a stejnû tak umûní
pravé politiky, které se prezentují pﬁirozen˘m a
pﬁesto jaksi nepﬁírodním, tj. nenaturalistick˘m
„jazykem“, jsou dány hodnotou, architektonick˘m – tedy krásnû vystavûn˘m v˘razem, forma-
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mi, pluralitou v˘znamÛ, kontextÛ, interpretací,
meziprostorov˘mi odmlkami. Ta v‰echna mají
jiná v˘chodiska, ne redukovaná jen na technologické ani jen svobodnû umûlecké objekty jako
základní stavební jednotky, ale orientovaná na
fenomény. Tak lze dosáhnout pochopitelnosti
svûta jak politiky tak architektury i mal˘m mûﬁítkem, pﬁirozen˘m, ale ne pﬁírodovûdn˘m zpÛsobem – pomocí architektonick˘ch jakoÏto technick˘ch v˘chodisek, pravidel, nevûdeck˘ch zákonÛ, jakoby pomocí „techné“, Platónov˘ch
stínÛ ideálÛ. Stíny ideálÛ, vrhané pﬁes propasti
staletí do náruãe stavitelského umûní, nám je‰tû i dnes snad pomohou v orientaci i v souãasném snaÏení o smysl vûcí, míst, i politického,
demokratick˘mi pﬁeryvy dobﬁe omezeného prostoroãasu.
Pokud ale ve skuteãném stavitelském umûní
jakoÏ i v politice zejména technologické predestinace v˘voje pﬁesnû neznáme, pak také historicistická v˘vojová víra aÏ povûra v modernistick˘ pokrok jako zaruãen˘ posun k lep‰ímu, je
jen zboÏnou „vírou“ hlasatelÛ tûchto staronov˘ch, svût vylep‰ujících „pravd“. Jde totiÏ o
to, aby pomocí hereze vycházející z modernistické „víry“, napﬁ. odtrÏením inÏen˘rství a architektury, zcela nezavládlo pﬁeceÀování objektivity technologie a soudobosti (napﬁ. IT), podobnû jako tomu bylo se spoleãensk˘m materialismem a z nûho odvozen˘mi vûdami u dávno z bludu stavby svûta usvûdãeného marxismu.
Je tedy podstatné, aby na základû umûl˘ch zákonitostí nesmûrovala soudobá politika podobnû jako soudobá architektura do „pekel“ buì
umûl˘ch technologií nebo naopak umûl˘ch svévolnick˘ch pﬁedstav a s ní tam i samotné umûní stavby.
Provokativnû lze s urãitou nadsázkou prohlásit, jak Ïije-li s námi opravdová nesvévolná politika, Ïe jen tak Ïije s námi i skuteãné umûní a
architektura. Umûní i architektura totiÏ pravdivû a pﬁirozenû – i politicky v hledan˘ch idealitách architektury obce a státu – interpretuje a stylizuje tak, Ïe se na‰e Ïití v reálném pﬁírodním
prostﬁedí i civilizovaném prostoru na‰eho Ïivota vnímá uÏ ne jako technologie, ale jako nedosaÏitelná „idealita“. Ideální politická interpretace existuje ne skrze technologie stavby svûtÛ, ale
skrze stavitelskou techniku, umûní a jejich hodnotu kvality Ïivota a jejich trvání. Architektonick˘ i politick˘ Ïivot (ve smyslu Bergsonova
„élan vital“) drÏí nad‰ení a povzná‰ející zájem
o nikdy nedostiÏnou, av‰ak stále nosnou idealitu! Ideální zákon, kter˘m se ﬁídí Ïivot, onen
élan vital, jsou ne z vymy‰leného, ale naopak
vûcného reálného „politického“ modelu stavby
svûta ve smyslu stále znovu hledané harmonie
a dal‰ích kompoziãnû ustanoven˘ch pﬁedpokladÛ pro technické navozování záÏitku prostoru a bytnosti i trvání. Tak pﬁirozené „b˘t“ v
architektuﬁe pﬁechází v „má b˘t“, a v to co zpÛsobuje urãit˘ du‰evní, psychick˘ a v ojedinûl˘ch
pﬁípadech aÏ duchovní pohyb. Ten se dûje v architektuﬁe stejnû jako v politice analogicky celé
pﬁírodû kolem urãit˘ch pevn˘ch tûÏi‰tních bodÛ
pomocí tzv. „idealit“. Ideality a jejich architektonické prostorové obrazy, moÏné tvary vûcí a
jejich obecnû chápané útvary kolem urãitosti
„bodÛ“ jsou tedy moÏné v˘chodisko jako tvoﬁiv˘ zákon, pÛsobící vznikání jak dûní obce,
tak její architektury.
Ta je pak s pﬁítomnou idealitou obrazem tvaru „bodu“, kde se fenomenologicky dá postihnout i svûtov˘ a pﬁírodní ﬁád. Tvar kolem bodu
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shromáÏdûn˘ jako ideální stavitelsk˘, tedy architektonick˘ útvar, je pak vÏdy tím, co se rozli‰uje: útvarem, rytmem, podobou, polohou a dotykem – haptick˘m jevem a uspoﬁádáním. DÛsledkem je trvání stálosti, jednoty a krásy. Díky
nejen umûní v obecnûji pojaté architektuﬁe, ale
i její technické sloÏce mÛÏe vznikat apriori jednoduchá forma trvání a nazírání na nûj prostﬁednictvím zodpovûdnosti, právû spí‰ politika
neÏ architekta, k ﬁádu estetick˘ch vûcí, a tak k
nazírání na etick˘ spoleãensk˘ prostor s parametry jeho krásy jako neúãelné finality.
âím více se ãlovûk ale naopak vymaÀuje ze
sv˘ch politick˘ch, tj. v tomto smyslu zodpovûdnostních lidsk˘ch idealit, ze sv˘ch kultick˘ch
národních a kulturnû regionálních domnûl˘ch
„pout“, tím více se naopak na chvilku ztotoÏÀuje romantizujícím aÏ k˘ãovit˘m únikem od civilizace (ale s neobejitím se bez podpory civilizace) naoko se svobodou, jakoby se zvíﬁaty a
divokou pﬁírodou.
Proti tomu zde stojí jak v architektuﬁe tak v
politice autonomní ﬁád a pﬁece technická tvÛrãí ãinnost; ta musí b˘t s kázní, soustﬁedûním,
trpûlivostí a pokorou umná i ﬁemeslná, i politicky architektonická, ne tedy jen Ïivoãi‰ná. V takovém druhu tvÛrãí práce se ãlovûk spojuje i s
materiálem, kter˘ reprezentuje vnûj‰í svût. B˘t
politik jako architekt tvÛrãí, znamená b˘t kultivovanû vzpﬁímen˘ jako signál obecného zájmu
pro v‰echny ostatní, maják jak ve svûtû obecné
kultury, tak ve svûtû, kde je tvÛrãí ãlovûk sám
sebou. Jenom pak dochází k ﬁádnému (v podstatû v ﬁádu) spojení a ne ke spojování metodou
konformismu.
Jako majáky nekonformních postojÛ nám
mohou poslouÏit nûkteré stavby. Podle mého mínûní napﬁíklad u nás v âeské republice nûkteré
rekonstrukce Josefa Pleskota v Litomy‰li, urbanistické úpravy Karlína od Karla Baumschlagera, nebo i koncept Johna Pawsona pro klá‰ter
TrapistÛ Nov˘ DvÛr v západních âechách, zejména poslední jeho ãást – dokonãen˘ dÛm pro
hosty v areálu klá‰tera – dÛm, kter˘ vznikl „jen“
pﬁestavbou b˘valé hospodáﬁské budovy, která
byla pﬁi pﬁíchodu mnichÛ v havarijním stavu;
anebo zdánlivû je‰tû vût‰í drobnost, ale skoro aÏ
epochálnû obecná, tedy „politická“: Alena ·rámková a její vlastní dÛm v Jen‰tejnû.
Ze zahraniãí, které je snad je‰tû více neÏ na
Slovensku nebo u nás stiÏeno reklamní honbou
za senzací a efektem, by jako memento krásné
techniky mohla poslouÏit Polní kaple Bruder
Klaus, z roku 2007 od architekta Petera Zumthora. Ze star‰ích staveb je to Kursaal od Rafaela Monea (kulturní centrum a koncertní síÀ Avenida de la Zurriola), v San Sebastianu ve ·panûlsku. Charakterizuje ji vzácná geografická
pﬁitaÏlivost pozemku – v ústí ﬁeky Urumea. Je
vysoce cenûna nejen za odvahu a originalitu
návrhu s v˘hledem na moﬁe, ale aj pro obecn˘
cíl – otevﬁenosti veﬁejnosti.
Co v‰ak je obecn˘m cílem tûchto úvah a jak˘
mají uvedené pﬁíklady smysl a dÛvod? KdyÏ ne
pro architekty, nechávající se strhávat ke konformismu, tedy snad je‰tû pro ãlovûka politického, to znamená pro obecnû vnímajícího toto
nazírání na architekturu v obecném smyslu slova, to jediné dává dnes architektuﬁe Ïivotní
smysl.
Cílem architektury, za coÏ je tﬁeba povaÏovat
i architekturu inÏen˘rsk˘ch staveb, ale i architekturu politiky, je tvÛrãí ãinnost. Jejím smyslem
je navození pro ãlovûka a svût oblaÏujícího pri-
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(v˘ber ilustraãneho fota redakcia PK)

ncipu „techné“, tedy ﬁe‰ení ideálního a aÏ teprve tak dávání smyslu umûleckého, tj. i architektonického. Jde tedy o dosaÏení v podstatû principu umûní i u umûní politického, a to s energizujícím Ïivotním elánem („elán vital“)
V principu energizujícího dávání v umûní
politickém je to, Ïe politik podobnû jako stavitelsk˘ umûlec – technik inÏen˘r nebo architekt
–, dává – ze své ideality radosti, ze svého zájmu,
pochopení, vûdomostí, smutku, humoru, ale ne
aby jen pﬁijímal. Umûní dává, protoÏe umûlecké dávání je ve smyslu „techné“ „elán vital“,
samo o sobû se svûtem navozující energizující
jednotu a vybraná obecná, tedy vpravdû politická radost.
V listopadu 2010,
Po zku‰enosti z porotování
Stavby roka 2010 na Slovensku,
doc. Ing. arch. Petr HrÛ‰a
Z prací, které zakládají profesní názor architekta jsou nejv˘raznûj‰í: ¤íãní láznû Riviéra v Brnû (1984 – 1991, rekonstrukce
2005), rekonstrukce Krypty a presbytáﬁe
katedrály Sv. Petra a Pavla v NKP Petrov
Brno (1993), administrativní budova pro
Povodí Moravy v Olomouci (1996; Stavba
desetiletí Olomoucka), dále rekonstrukce
parku Denisovy sady v Brnû (cena Grand
Prix Obce architektÛ v kategorii Krajináﬁské architektury a zahradní tvorby v r. 2004)
nebo funkãní územní plán âesk˘ch Budûjovic. V˘znamné jsou návrhy a realizace
úprav ﬁady veﬁejn˘ch prostranství i budov,
jako napﬁ. v Brnû návrhy na promûnu
Mendlova a Dominikánského námûstí, realizované úpravy Moravského a Jakubského
námûstí s umûleck˘mi sochaﬁsk˘mi a ﬁemesln˘mi prvky. V minulém roce byla realizována doãasná hala pro hlavní autobusové nádraÏí v Praze na Florenci nebo v
Brnû rekonstrukce v˘stavní galerie DÛm
umûní mûsta Brna, nominovaná v leto‰ním
roãníku soutûÏe Grand Prix Obce architektÛ. Práce jsou publikovány v obdobném
tisku a oceƒovány.
Z ﬁady projektÛ soukrom˘ch atypick˘ch
domÛ, vil a interiérÛ je v odborn˘ch publikacích napﬁ. rodinn˘ dÛm v Podivínû (2002;
Slavné vily jihomoravského kraje). V mezinárodní konkurenci obstál také projekt na
administrativní a obytn˘ areál Rivergardens
v Praze – Karlínû, kter˘ je v realizaci. V
Brnû byl realiozvan˘ Administrativní komplex Triniti (2009), kter˘ byl také nominován letos v Grand Prix. Práce jsou také vystavovány – napﬁ. Národní galerie v Praze.
V souãasné dobû je vedle vedení vlastní
kanceláﬁe Atelier Brno (od r. 1991) také
praktikujícím docentem na Technické univerzitû v Ostravû na katedﬁe architektury.
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