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tempelhof je generátorem a transformátorem architektonických
a urbánních idejí. letiště prohlášené v roce 2011 za veřejný park
přitahuje pozornost Berlíňanů a je projekční plochou pro vize
a ideje architektů. Jakob tigges navrhl vizi umělé hory, the Berg,
jako nové ikony Berlína, s možnostmi lyžování a usídlení nové
fauny a flory, na kterou bude závistně pohlížet plochý hamburg,
mnichov i města Středního východu se svými umělými lyžařskými
centry. tigges tak již v roce 2009 ironicky poukázal na tendence
city-brandingu a vytušil hodnotu, kterou tempelhof pro město
Berlín samotné skrývá.
Proces generování idejí na Tempelhofu je umožněn otevřeným přístupem berlínského senátu a komunálních politiků. Jejich
politickým rozhodnutím byl nastartován moderovaný participativní
proces, který probíhá od roku 2011 do současnosti a určuje charakter
a využití tohoto ojedinělého veřejného parku (podrobné informace
viz infobox). Od roku 2010 berlínský senát vyhlásil několik otevřených
soutěží, které měly za cíl rozpracovat a naplnit tematické cíle parku:
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věda a výuka, ekologické technologie budoucnosti, sport, wellness
a zdraví, prkna nového, integrace čtvrtí, dialog náboženství. V oblasti
architektury a urbánního plánování vznikly pavilony například od známých kanceláří raumlabor a Urban Catalyst. Ojedinělý přístupem je
myšlenkově ucelený a na recyklaci a znovuvyužití zaměřený konceptuální přístup platformy a architektonické kanceláře zukunftsgeraeusche
GbR, jejíž kořeny jsou spojeny právě s biotopem Tempelhofu.
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zukunftsgeraeusche Gbr

Zukunftsgeraeusche GbR je sdružení architektů a teoretiků, již jsou od roku 2011 aktivní na ploše letiště Tempelhof.
Na letišti na jedné straně přímo intervenovali architektonicky
stavbou dvou reuse pavilonů: Plattenvereinigung (PLV) – pavilonu
z recyklovaných sídlištních panelů a Bauhaus reuse Pavillion, který
znovu využívá okna z prosklené fasády ze slavné budovy Bauhausu
v Desavě navržené Walterem Gropiem. Jako pokračování tohoto experimentu vznikl velký bauhaus reuse, kde byla tato okna
uplatněna na rozloze 174 metrů čtverečních a který v současnosti
využívá Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung Berlin. Paralelně
se zukunftsgeraeusche rozhodli vybudovat síť pro recyklaci a reuse materiálů, které jsou produktem například veletrhů a velkých
výstav. Získaný materiál byl soustředěn, vyselektován a poskytnut
bezúplatně pro místní řemeslníky a kreativní sektor. První testovací
cykly projektu reusecity proběhly právě na Tempelhofu při organizaci designérské soutěže a výstavy DMY nebo módní akce Bread
and Butter mezi roky 2013 a 2016.
Přístup zukunsftgeraeusche v rámci jejich architektonické praxe se orientuje na recyklaci, reuse a upcycling v několika
rovinách:
1.

kulturní: jde především o to, změnit zaběhlé myšlenkové
postupy a hodnocení toho, co je považováno za nepotřebné, staré nebo za odpad. Intencí je posunout perspektivu
spotřebitelů, jejich vnímání hodnoty nového a starého
a rozšířit inovativním způsobem paletu možných využití takových materiálů a prvků. Postavené pavilony mají v tomto
smyslu manifestační charakter, jsou zacílené na kulturní
upcycling vyřazených stavebních součástí. Cílem je ustavení „kultury recyklování“, znovuvyužití prvků v kontextu
bydlení, každodenních aktivit i ekonomické činnosti.

2.

materiálové: v prostředí omezených materiálových a energetických zdrojů a ekologických zátěží spojených s produkcí a konzumem a s čerpáním přírodních zdrojů a z toho
plynoucích politicko-ekonomických a teritoriálních
závislostí je logickým krokem vyhodnotit cenu existujících
entit, staveb a materiálů v perspektivě jejich znovuvyužitelnosti. Obrátit pozornost na materiálový koloběh celkově
a možnosti, jak zefektivnit procesy výroby a vzít v úvahu
i náklady na likvikaci materiálů, resp. jejich potenciální
rozmontování a znovusestavení elementů. V podmínkách
současného rozsáhlého výběru a sortimentu prvků a konstrukčních metod jde možná o utopickou představu, přesto je inspirativní uvažovat o zjednodušení, o rozumném
využívání standardizovaných a prefabrikovaných prvků.

3.

edukační a participativní: zukunftsgeraeusche fungují
jako samostatná výzkumně-edukační kancelář na Technické univerzitě Berlín, financovaná z grantových a výzkumných projektů a výběrových řízení. Zapojení studentů do výzkumu materiálů a jejich znovuobnovitelnosti,
do konstrukce pavilonů, i semináře, workshopy a veřejné
přednášky a akce na téma reuse jsou nedílnou součástí
jejich aktivit. Participační rovina nabrala zajímavý směr
především v rámci ustavování „pionýrských“ projektů
na Tempelhofu. Zukunftsgeraeusche se stali aktéry moderovaného procesu, poskytovali architektonické poradenství a plánovali infrastrukturu pro projekty vybrané
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berlínským senátem (Schillergarten, Allmende-Kontor,
Grünes Klassenzimmer, Fahradwerkstatt a další). Jejich
pavilon bauhaus reuse byl o víkendech zkonsturován
rodiči, dětmi a učiteli pro vlastní potřeby iniciativ Lernort
Natur a Grünes Klassenzimmer.

plattenvereinigung (plV) –
Spojení panelů

Plattenvereinigung je experimentální montovaná (a demontovatelná) stavba, která byla postavena z recyklovaných
betonových prefabrikovaných panelů. Tento původně dočasně
zamýšlený pavilon stojí od roku 2011 na Tempelhofu a slouží pro
studentské workshopy, performance, umělecké rezidence a další
akce. PLV reprezentuje fyzicky možnosti a postupy pro recyklaci
prefabrikovaných betonových panelů, které pocházejí z bývalé
západní a východní části Německa. Jako takový má manifestační
kulturní hodnotu pro německou historii, je argumentem pro konceptuální propojení dějin architektury západu a východu a demonstruje směr, kterým se architektura může ubírat do budoucna.
Pavilon se skládá z 32 prefabrikovaných betonových prvků
– zdí, podlah, stropů a schodiště, které pocházejí ze dvou zdrojů:
OLY 72 bylo součástí legendární Olympijské vesnice z Mnichova
navržené 1969 Wernerem Wirsingem; šlo o ženské ubytovny, které
byly později využity jako studentské koleje. Při rekonstrukci 2008
zukunftsgeraeusche opatrně zachovali několik součástí zdemolovaných bungalovů. Zdi byly využity pro čelní a zadní přízemní části
Plattenvereinigung. PH 12 označuje stavební systém pro prefabrikované výškové budovy využitý ve Frankfurtu nad Odrou nedaleko
polských hranic. Tyto budovy byly po částech rozloženy v roce
2010 a jejich komponenty – především vnitřní zdi a jeden fasádní
prvek s dekorem barevných dlaždic byly využity pro Plattenvereinigung.
Pavilon je dvoupatrový, o rozloze 26 metrů čtverečních
v přízemí a 36 metrů čtverečních v prvním patře, které odpovídají
nejmenší možné dimenzi jednopokojového bytu systému PH 12
o rozloze 36 metrů čtverečních. Obě patra jsou oddělená, přízemní
patro slouží jako zázemí a je možné jej využít pro kioskový prodej.
Vrchní patro s prosklenou fasádou je přístupné smontovanými třemi recyklovanými schodišťovými prvky. Prefabrikované panely jsou
ponechány bez další úpravy jako pohledový beton, s výjimkou již
zmíněného panelu s fasádními dlaždicovými prvky. Pohled z prvního patra otevírá jedinečný výhled na nekonečnou letištní plochu.
Projekt financovaný Německou spolkovou nadací pro
životní prostředí (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) získal řadu
ocenění – udržitelný projekt dekády Německé komise UNESCO
a také označení Werkstatt N-Projekt, udělované spolkovou vládou
projektům s významným potenciálem pro trvale udržitelný rozvoj.
Podle závěrů Roberta Hubera, hlavního architekta zukunftsgeraeusche, jejichž experimentální pavilon spočívá na výzkumu
TU Berlín a Institutu pro zachování a modernizaci budov IEMB, je
proces recyklace a zachování materiálové hodnoty prefabrikovaných panelů možný, demontáž jednotlivých panelů při dekonstrukci sídlišť probíhá, hlavní problém spočívá v asynchronním procesu
demolice/dekonstrukce budov a aktuálních potřeb stavebníků. Jde
tedy především o to, vytvořit technické a logistické podmínky pro
procesy recyklace a reuse a posunout obecné uvažování o tom, jak
nakládat s existujícími, dostupnými zdroji.
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tempelhof
Letiště Tempelhof se zapisovalo do paměti Berlína od svého založení v roce 1923.
V roce 1941 nejprve jako monumentální dílo nacistického
Německa, poté jako životodárné spojení leteckým mostem při blokádě západního Berlína v letech 1948/49, kterou se snažil Sovětský
svaz vynutit odstoupení teritoria na západních spojencích. Proto
bývá Tempelhof uváděn jako symbol svobody.
V roce 2008 berlínský senát rozhodl o uzavření letiště
a jeho přeměně k veřejně prospěšným účelům. Byly založeny dvě
organizace – Grün Berlin a Tempelhof Projekt GmbH.
Grün Berlin – organizace města Berlín, která spravuje
městskou zeleň a parky od roku 1996, měla na starosti transformaci
335 ha letištní plochy na park. Nejprve ve spolupráci s Internationale
Gartenausstellung Berlin 2017, poté ve spolupráci s berlínským senátem a partnerskou společností Tempelhof Projekt bylo vybráno 19
pionýrských projektů, které rozšiřují volnočasový program na letištní
ploše (urban gardening – Allmende-Kontor, Lernort Natur, mobilní
dílny, Vogelfreiheit – rampy pro skateboarding, mini-golf a další).

Tempelhof Projekt je senátem vlastněná společnost,
která rozhoduje o letištní budově a o přilehlých pozemcích
o rozloze 120 ha za hranicemi letištní plochy. Samotná budova letiště patří s plochou 300 000 metrů čtverečních a délkou
1,2 km mezi nejrozlehlejší budovy světa. V letištní budově se
konají nejrůznější veletrhy, jako DMY a Bread and Butter. Existuje
projekt na vytvoření tzv. Berlin Creative District, a Tempelhof
Projekt plánuje nejrůznější intervence, jako střešní galerii nebo
využití části hangárů jako muzeum Spojeneckých sil. V několika
hangárech je také dočasně ubytováno okolo 2000 uprchlíků ze
Sýrie, Pákistánu a dalších zemí Blízkého východu a Asie (o diskusi o uprchlických ubytovnách v rámci architektury viz Helena
Doudová, Plot, nebo dveře, A2, 7/2016).
O využití letištní plochy usiluje moderovaný participativní
proces za účastí Berlíňanů. Nejprve bylo rozhodnuto v referendu
o zákazu zastavění 120 ha ploch přiléhajících k Tempelhofu, v tzv.
zákonu o získání templehofských polí (Gesetz zum Erhalt des Tempelhofer Feldes, ThFG z 14. 7. 2014). Na základě tohoto rozhodnutí
berlínský senát inicioval rozsáhlý participativní proces během září
2014 až května 2016, jehož vyústěním je Plán rozvoje a využití Tempelhofu (Tempelhofer Feld. Entwicklungs- und Pflegeplan) týkající
se dalšího využití zelených ploch.
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