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Připravil Martin Verner

STAVBA ANDRÉHO 
WATERKEYNA PŘEDSTAVUJE 
NEJEN 165MILIARDKRÁT 
ZVĚTŠENOU MOLEKULU 
ŽELEZA, ALE JE TÉŽ IKONOU 
BRUSELSKÉHO EXPA 58 – 
SVĚTOVÉ VÝSTAVY, OD 
JEJÍHOŽ KONÁNÍ UBĚHNE 
LETOS ROVNÝCH 60 LET.
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V našich očích symbolizuje celá kon-
geniální událost mimořádný úspěch, 
který dosáhlo tehdejší Československo 
svým pojetím výstavy. Díky odvážnému 
a svobodnému duchu zúčastněných 
umělců a autorů vznikl koncept, jenž 
navrátil sebeúctu do myslí lidí těžce 
zkoušených nejtvrdší komunistickou 
politikou padesátých let. Celé dění dalo 
ale také vzniknout uměleckému stylu, 
který známe pod adjektivem bruselský.

André Waterkeyn pracoval v roce 
1958 na návrhu původní ocelovo-hli-
níkové stavby šest měsíců. Pospojoval 
devět koulí o průměru 18 metrů do 
charakteristického tvaru, užitná plo-
cha uvnitř každé z nich představovala 
240 m2. V roce 2001 bylo rozhodnuto 
o rekonstrukci celého objektu. Měla 
se týkat obnovy interiéru, dostavby 
nového pavilonu a úpravy pozemku, 
na němž Atomium stojí, i širšího okolí.
O čtyři roky později došlo 
k nejviditelnější proměně – v rámci 
oprav byl vyměněn původní hliníkový 
plášť za lesklou nerezovou ocel. 
(V témže roce, 4. října 2005, shodou 
okolností Waterkeyn umírá). Veškeré 
zásahy pak byly kompletně dokončeny 
až v roce 2008, tedy přesně před deseti 
lety. Této práce se zhostilo studio 
CONIX RDBM Architects.
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Změny u paty i okolí
Autoři nových úprav už během soutěže 
prezentovali pojetí, v němž by nově pří-
chozí mohl zamířit z bulváru du Cente-
naire do Atomia, jako by se pohyboval 
po divadelní scéně. Bulvár měl podstou-
pit úpravy, aby tento spektakulární dojem 
potrhl. K tomu byl využit původní svah 
terénu a nový příchod byl koncipován jako 
cesta po Moebiovu pásu.

U paty Atomia byl dostavěn nový pavi-
lon, jenž má stavbu doplnit o další funk-
ce, které by flexibilně propojily podnoží 
s objektem, a na druhé straně s parkem 
Osseghem, zelenými plícemi města.

Dosavadní kruhový objezd byl trans-
formován do nového rozlehlého náměstí, 
které nabízí návštěvníkům neznámé úhly 
pohledu na Atomium z různých odstupů.

Nový pavilón je výchozím bodem pro 
cestu uměleckou krajinou této dominantní 
stavby. Stává se průsečíkem scény, podpo-
ruje funkční aspekty budovy a místa, ať už 
se jedná o komerční prostory, pokladnu, 
sociální zázemí nebo skladové prostory. 
Je zakomponován do okolí pomocí užitého 
materiálu, kterým je nerezová ocel v saté-
nové úpravě. Tím dává vyniknout lesklému 
povrchu koulí a odráží se v nich.
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Atomium – obnova interiéru, 
dostavba nového pavilonu  
a úpravy pozemku 
Veřejná kulturní stavba

Autor: CONIX RDBM Architects
Klient: ASBL Atomium
Plocha: 3 300 m2

Statika: Delta GC, Besix Engineering
Konstrukce: VK Engineering
Náklady: 27,5 mil. EUR /cca 687,5 mil. Kč
Realizace: 2008 (1958)
Foto ©: archiv autorů (Conix Architects, 
Serge Brison, Marie-Françoise Plissart)

spočívajícím ve vyložení interiéru galvanizo-
vanou a potažení exteriéru nerezovou ocelí.

Cesta modrým schodištěm
Jednotlivými koulemi provází návštěvníky 
modré schodiště, které by mělo být dostateč-
ně návodné. Kontinuálně jimi protéká spolu 
s průchozím potrubím a dodává stavbě další 
emocionální rozměr. Z devíti koulí je veřejnosti 
určeno šest. Zbývající tři už v původním návrhu 
nebyly zamýšleny jako užitné a zůstávají prázd-
né. Když návštěvník projde novým pavilonem 

Etude de la sphere centrale

Od hliníku k nerezu
Záměrem projektu bylo posílit současné 
vyznění stavby. Jedním z výrazových prvků 
je proměna matného povrchu molekuly 
v lesklý, který každé kouli dodává „čerstvěj-
ší“ vzhled. Toto omlazení se mělo promít-
nout i do vnitřních prostorů a vrátit Atomiu 
jeho nesporný šarm. Na základě studia 
původní dokumentace se architekti rozhodli 
podtrhnout až puritánsky čistý dojem a po-
sílit atmosféru, kterou molekula evokuje. 
Toho dosáhli nejméně rušivým zásahem 

s pokladnami, směřují jeho kroky do koule, 
která je věnována vzpomínce na Expo 58. 
Dále pokračuje do další, kde se konají dočasné 
výstavy. Když vyjde do centrálně umístěné 
koule, narazí dva bary, z nichž se lze dostat 
do nejvyšší úrovně. Tam se nachází restaurace 
s boxy, odkud se nabízejí krásné výhledy na 
celý Brusel. Cestou dolů se můžete zastavit 
v tzv. dětské kouli, kde rodiče mohou odložit 
potomky i přes noc (k dispozici je minihotel). 
Schody pak vedou návštěvníka dolů východu 
a na náměstí vybavené novým mobiliářem.
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