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Úvod

Metro mě převáží z jedné stanice do druhé. Jednotlivé stanice vnímám 
jako nadechnutí na cestě prostorem a časem. Samotná stanice Nádraží 
Krč přitom spojuje různá prostředí a různé světy. Umožňuje výhled 
z metra do ostrůvku přírody – jezero, les – usazeném do městského 
provozu Jižní spojky a železničního nádraží. O kus dál stojí dnes už 
historický Krčský zámek z 19. století. Z podzemní chodby se cestující 
vynoří do světa zeleně s kontrastními stopami městského života: slunce 
a mraky, stromy a koleje, déšť a sníh, ticho a hluk, den a noc. Chci 
zarámovat závan barevného dojmu světa venku, někdy v rychlosti 
projíždějícího vlaku. Můj vstup do řešení stanice umožňuje krátkou 
kontemplaci na cestě odněkud někam, ale má i svou dlouhodobou, 
praktickou a na první pohled neviditelnou funkci. Asociuje přírodní 
elementy, a zároveň i přírodu chrání. 



Příběh: 
Světelné barevné metamorfózy

Název „Metamorfóza“ vyjadřuje vztah tří instalací: ochranného obalu 
na mostovém tubusu stanice, rozsáhlé nástěnné malby v chodbě metra 
a menších obrazů tamtéž. Přes velkou rozdílnost zpracování spolu 
tato díla souvisí, jak použitím otisku ready-made igelitu, tak i vývojem 
výtvarných situací od lineární malby v chodbě, přes impresionistický 
obal mostu až k jasnému tvaru lightboxů se zakulacenými rohy 
v chodbě druhé. Tyto tři části také propojuje pomyslný rytmus. Pro 
řešení jsem vycházela z mého letitého zkoumání světla barvy v interakci 
s daným prostorem. V tomto případě jsem se snažila zapojit do hry 
dynamiku a asociovat přírodní a zároveň industriální prvky. 



Ready-made

V návrhu používám fotoprinty igelitů. Jsou to igelity, jež začaly vznikat v mém 
ateliéru původně jako podložky při mé práci. Obsahují stopy malířských 
gest přesahujících obraz. Slouží také jako šablony, které používám k tisku na 
plátna. Pracuji v nich s principy nahodilosti a chaosu, ty pak přetvářím, třídím 
a komponuji.



Ochranný obal mostu

Propojení přírody a člověka mě dovedlo k potřebě řešit dopad stanice na své 
okolí. Jde především o problematickou transparentnost mostového tubusu nad 
vodní plochou blízko přírodního koridoru. Podobné řešení představuje velké 
nebezpečí pro ptactvo. Ornitolog Lukáš Viktora (odborník na ochranu ptáků 
v zástavbě ) mě upozornil na možný úhyn ptáků při nedodržení přesných pravidel 
(viz. Zpráva ornitologa). Rozhodla jsem se vytvořit ochranný obal podle daných 
vzorců. Obsahuje vzory z ready-made igelitů, které mají ptáci i při rychlém 
letu možnost zahlédnout jako překážku (viz. obrázky). Obal má v jednotlivých 
segmentech různé vzory s modely A,B,C,D. Ty pak vytvářejí jiné variace na 
dalších čtyřech skleněných polích. Přes průsvitnou, ale zároveň i barevnou síť 
potisků dopadá do stanice světlo, jehož barevnost se proměňuje v průběhu dne. 
Vznikají tak různobarevné stíny, které mohou asociovat vitráže. Tato barevná 
membrána propojuje exteriér s interiérem.



Chodby

Na most navazuje výtvarné pojednání chodeb. Vzhledem k návrhům upravuji 
stávající osvětlení. Chodby i jejich stropy propojuje stejná barva a zpracované 
struktury betonu (viz. obrázky). 

Pro zpracování úseku členité chodby navrhuji malbu dynamických linií, 
fragmentů, lineárních setkání, propojování, rozpojování a protínání siločar. 
Inspirovala jsem se dráhami železnic, silnicemi, větvovím, kořeny vylézajícími ze 
země, vlasy a jejich křížením. Tato monumentální přerušovaná malba je zasazena 
do betonové struktury připomínající přírodní kameny. Její siločáry objímají celý 
prostor, vybíhají až na strop. Jsou zapuštěny do struktury a jsou provedeny 
fototiskem podle vzoru zvětšené igelitové šablony ready-made. 

Barevnost je odlišena na levé a pravé straně kolejiště, kvůli jednoduché 
prostorové orientaci cestujícího. Jedna strana je zelená až zeleno-žlutá, druhá je 
v tónech zelené až zeleno-modré.



Chodby

To platí i pro druhou, téměř rovnou chodbu na druhé straně mostu. Ta je 
pojednána barevnými kompozicemi lightboxů – aktivních světelných obrazů 
v řadě s různě rytmizovanými pauzami, které reagují na příjezd vlakové soupravy 
jemnou změnou barvy světla do teplejšího zabarvení. Tuto kompozici lze chápat 
jako minimalistický hudební záznam tónů a opakujících se rytmických celků. 
Jedná se o tisky ready-made igelitů na fólii, které jsou zezadu osvětlené. Mohou 
asociovat mechy, trávy, zakalenou vodní hladinu lesních jezírek, ale i spadané 
listí, dým z komínů. Zároveň je v nich možno zahlédnout odkazy na opálové, 
malachitové nebo smaragdové polodrahokamy z 19. století. Lightboxy – okna – 
obrazy jsou rozkresleny v ukázkách, jejich rozměry jsou 100 x 90cm a  50 x 45cm. 
Mají zakulacené rohy a jsou zapuštěny do betonu s již zmíněnou strukturou.



























































Materiálové řešení

Most

Navrhuji pojednat prosklení - fotoprint dle barevných příloh. Stropy nad 
nástupištém i kolejištěm jsou navrženy v betonu s povrchovou úpravou tzv. 
Travertin (používají ho firmy na povrchové úpravy).

Nástupiště s lightboxy

Betonové stěny a stropy pokračují s úpravou Travertinu, do stěn jsou zapuštěny
lightboxy, aktivní světelné obrazy téměř čtvercového formátu se zakulacenými 
rohy formátu 100 x 90 cm a 50 x 45 cm, osazené dle dodaných předloh kompozic 
na stěnu. Světelná plocha bude pojednána barevně dle dodaných předloh 
technikou fotoprintů. Technický popis materiálů a svítivosti je v samostatné
příloze.



Materiálové řešení

Chodby s dynamickými malbami

Podlahy , stropy a základní materiál stěn jsou  navrženy v betonovém povrchu 
s úpravou Travertin nanesené na předepsané sklovláknité desky.
Vlastní malby budou vyvedeny fotoprintovou technikou dle dodané předlohy.
Povrch bude hladký. Barevnost dle předlohy.





Z mailové korespondence s panem 
Mgr. Lukášem Viktorou, Česká společnost ornitologická, 
odborník na ochranu ptáků v zástavbě

„Je to tedy konstrukce zajímavá! Potíž je především v tom, že je nad vodou 
a navíc v místě častého pohybu ptáků, jak vodních, tak i těch dalších.
Nejhorší jsou svislé stěny stavby. Přestože je konstrukce robustní, skla tvoří velké 
procento povrchu. Potisk by proto měl být aplikován na všechny výplně. 
Ten vzorek realizace, který jste poslala, by požadavky na bezpečnost splňoval.” 

(5. 11. 2019)



Osvětlení



Osvětlení



Osvětlení

Pro osvětlení chodeb doporučujeme použít nepřerušované lineární LED svítidlo umístěné v rozích mezi stropem a stěnami chodby. 
Svítidlo má opálový polykarbonátový difusor zajišťující rovnoměrné osvětlení prostoru chodby. Vizualizace viz příloha 

Osvětlení v chodbách by vypadalo, jak je naznačeno na obrázcích. 

Pro osvětlení chodby s grafickými díly velikosti  90x100cm a 40x50cm navrhujeme použít svítidla, na jejichž difuzoru je grafické dílo 
přímo natištěno. Svítidla jsou obdélníkového tvaru se zaoblenými rohy. Difuzor je potištěný opálový 4mm silný polybarbonát. Tento 
materiál se vyznačuje vynikající pevností a odolností proti mechanickému poškození a navíc má velmi dobré protipožární vlastnosti – 
zvýšenou odolnost proti zapálení, šíření ohně a při hoření nevyvíjí jedovatý kouř. Těleso svítidla by bylo vyrobeno z hliníkového profilu, 
povrchově upraveného eloxováním nebo nalakováno práškovou vypalovací barvou.

Pro prosvětlení grafického díla navrhujeme použít LED s vyšší věrností podání barvy ( minimálně 90) nebo s plným spektrem ( minimálně 
95). Vysoká věrnost podání barev (CRI) je podstatná pro správné zobrazení barev grafického díla a pro to, aby se cestující cítili příjemně. 
Správné osvětlení co do intenzity, barvy světla a věrnosti podání barev má vliv na vnímání pocitu bezpečí.



Osvětlení

Vzhledem k tomu, že chodba sousedí s prostorem s denním osvětlením, navrhujeme použít LED systému s dynamicky nastavitelnou 
bílou barvou světla v rozsahu 2700K ( teplá bílá) až 6500K ( studená bílá) – tzv. Tunable White (TW). Nastavení barvy může být statické 
– tedy v průběhu dne neměnné, nebo lze s výhodou využít možností řídících systémů osvětlení a teplotu bílé barvy dynamicky měnit. 
Navrhujeme použít dva principy pro dynamické změny bílé barvy:

 1. Použít principy tzv HCL – Human Centric Lighting, kdy je v průběhu dne nastavena teplota bílé barvy tak, aby stimulovala 
cestující ( podpora cirkadiálního rytmu lidských biologických hodin) a vytvářela světelnou pohodu s ohledem na pronikající denní světlo 
– v tomto případě by osvětlení stanice denním i umělým osvětlením působilo harmonickým dojmem.

 2. Použít  principy změny teploty bílého světla pro podprahové vnímání a upozornění například na blížící se nebo přijíždějící 
soupravu – například blížící se souprava by vyvolala zvýšení intenzity a změnu barvy do studené bílé a tím by cestující upozornila 
vizuálně na to, že je potřeba se připravit na nástup.
Cestující vystavený změnám barvy a intenzity osvětlení bude bdělý, nebude podléhat únavě v důsledku nedostatečného a monotónního 
osvětlení.

Principy osvětlení prostor s využitím dynamické změny bílé barvy jsou v posledních letech široce diskutovány a začínají se uplatňovat 
v nových projektech budov pro vzdělávací a pracovní aktivity, kde je nově kladen důraz na výkonnost a pohodu. Jedná se o jednoznačně 
moderní a perspektivní architektonický prvek, který v má tomto případě  přímý a zásadní vliv na vnímání grafického díla. Při změně 
barvy světla se jednotlivé teplé a studené barvy obrazu zvýrazňují nebo naopak blednou, obraz se tak stává dynamickým a podporuje 
lidskou fantazii. 

Výroba – realizace návrhu 8-12 týdnů.

Konzultant v oboru osvětlování Ing.Zbyněk Šimetka, 
e-mail: simetkaz@inge.cz, 
(Ing. Šimetka se mj. podílel na osvětlení 2 stanic Metra v Paříži, v Praze nové stanice Metra Černý Most, Rajská zahrada, Vysočanská, 
rekonstruované starší stanice Metra ( Staroměstská,…), autobusového nádraží a ve spolupráci s dodavateli vozů řeší osvětlení nových 
i rekonstruovaných typů tramvají pro různé městské dopravní podniky v ČR.



Potisky mostu

Dobrý den, paní Štenclová,

k Vašemu projektu – jak jsme již v předchozí komunikaci řešily, skla je možné potisknout a dodat buď jako bezpečností kalené sklo 
s potiskem nebo jako bezpečnostní vrstvené kalené sklo s potiskem. Cena se odvíjí od zvolené skloviny, cena – příplatek - za potisk na 
takovýto motiv můžete počítat  ve výši cca 1500,- Kč/m2. Cena je odvozena od množství barev v předloze. Vzhledem k neurčenému 
termínu zpracování je možné, že se ceny budou lišit. Cenová nabídka platí 1 rok.
V případě dalších dotazů mě můžete kdykoli kontaktovat.
 
S pozdravem / Best regards
 
Lenka KREJČÍ
IZOS s.r.o. pobočka Žatec
438 01 Žatec , Velichov 42
tel.: 415 726 306
mob.: 602 726 000



Ukázka betonu (Travertin)



Cenová kalkulace

I. Cenová kalkulace matrice Travertin (kvalitní německá firma)

2/90 Travertin 
Rozměr: 3,50 x 1,00m
Kusy: 3
Cena: 199,-€/m²
Celkem: 10,50 m²
Cena: 2.089,50 €

Lepidlo: 219,-€ (lepidlo na matrice)
Odbedňovací olej: 150 L = 885,-€
Doprava: 350,-€
 
Celkem: 3.543,50 € = 90 000 Kč

bez obkladu a montáže

II. Cenová kalkulace lightboxů

48 malých ( 50 x 45 cm)
18 velkých ( 100 x 90 cm)

750 000 Kč

III. Cenová kalkulace ochranných potisků na mostě

1 500 Kč na 1 m2
 
bez montáže

420 000 Kč

Celkový odhad bez montáže (může provést stavební firma metra), 
bez navrhované úpravy stávajícího osvětlení

1 260 000 Kč 
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