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výtah z  korespondencního rozhovoru s Otakarem 
Božejovským

O. B.: Já, kdybych byl architektem a zadali by mně udělat 
muzeum pro dětské ilustrace, tak bych udělal zkrátka krychli 
a nahoru bych k tomu přimontoval velké uši jako od Mickey 
Mouse. Akorát, že právě naši ilustrátoři dělali vše, aby to 
tomu kýči od Walt Disneyho nebylo podobné, naopak se 
snažili dělat umělecké ilustrace  - a já bych je s tím taky 
vyhodil…

 Mluvíte mi z duše. Stejně jako vaši ilustrátoři 
bych se podobnému kýči rád vyhnul. Snažil jsem se tu 
naši záležitost trochu prozkoumat. Uvědomil jsem si, 
že umělecká odvětví hovoří o ilustraci jako o doplnění či 
dovysvětlení tištěného textu. Ilustrace, u které chybí 
literární část, se pak jeví neúplně, bez kontextu, a je 
proto obtížné ji samostatně prezentovat, ačkoliv se 
třeba jedná o umělecky hodnotné dílo. Bohem Press 
vystavoval tvorbu svých umělců snad ve všech koutech 
světa. Jednalo se tehdy o vystavování originálů 
samostatného uměleckého doprovodu? (například v 
muzeu ilustrace Štěpána Zavřela v Sarmede) Pokud 
ano, hledali jste způsob jak divákovi absenci příběhu 
kompenzovat? A je to vůbec důležité?

O. B.: Zásadně jsme vystavovali ilustrace normálně 
zarámované na stěně samotné, a pak jsme třeba prodávali 
knížky na speciálním stole u vchodu. To, jak píšete, že 
umělecká ilustrace je doplnění, platí ale pro ilustraci pro 
dospělé. Když dnes ilustrujete moderní básně, tak se k tomu 
hodí třeba abstraktní ilustrace nebo abstraktní fotky apod. 
Pro děti však musí být ilustrace srozumitelná a vyprávět 
příběh po svém, protože třeba 4leté děti neumějí číst. Tedy, i 
když číst neumějí, měly by rozumět knížce, a to jim 
zprostředkovává ilustrace. Ta musí i v jednotlivých listech být 
zajímavá například tím, že je tam kromě děje i spousta dalších 
detailů. Takže samotné dítě si to vše na té ilustraci najde a 
baví se tím.
 V lese se pere tygr s  medvědem /hlavní téma/, ale 
kouká na to veverka, ptáci z ptačího hnízda, nad tím letí sova, 
vzadu se honěj 2 zajíci a na to vše kouká z posedu myslivec s 
puškou.

 Nakladatel zde funguje jako režisér filmu a říká 
kameramanovi /ilustrátorovi/, jak si to představuje.
1.  stránka - pohled z dálky - seznámení se s prostředím
2.  stránka - maminka peče koláče a dává jí Karkulce do 
košíku. /zařízená kuchyň s pecí, nádobí, ze stropu visejí 
bylinky, na peci spí kočka, pes honí venku kozu, ze stromu 
koukají do kuchyně ptáci/
3. stránka - Karkulka jde do lesa přes pole. /v lese je pasák s  
ovcemi; pes, který je hlídá; jedna malá zaběhlá ovce a na to 
svítí sluníčko/
4. stránka - Karkulka jde skrz hluboký les… (Tam se může 
ilustrátor taky "vyřádit" atd.,atd.)
 Jinými slovy každá ilustrace musí vyprávět nějaký 
svůj příběh (to, co není napsáno v  textu). Tím se ta ilustrace 
„osamostatní“ a vzniká z ní samostatný artefakt. My jsme si 
na toto dávali velký pozor, a proto byl taky náš reklamní 
slogan „Kunst für Kinder“ /Umění pro děti/. 

 Všimněte si například že "Vojna a mír" nebyla 
prakticky nikdy ilustrována. Tolstoj je tak dobrý vyprávěč, že 
když popisuje přírodu na 30 stránkách, tak ilustrace není 
zapotřebí. U „Dášenky“ od Karla Čapka je to to samé. Jsou u 
toho blbé fotky a pár neumělých kreseb, ale ten text je tak 
silný, že to jinou ilustraci nepotřebuje.
 Dobrá i lustrace by měla také umělecky 
vychovávat. To dítě, které vyrostlo s dobrýma ilustracemi, 
má pak vztah také k jinému umění, např. Capella Sixtina není 
nic jiného než také ilustrace, ilustrace bible. Odtud zase není 

daleko třeba k  Rubensovi, který také ilustruje spoustu věcí 
/Starý a Nový zákon, výjevy z řecké mythologie apod./, a 
když si zamilujete jeho, pak jdete bez problémů třeba k 
Rembrandtovi, Goyovi, pak k Picassovi /býčí zápasy/a 
nakonec skončíte u Mondriana nebo Rothka. Lidé, kteří tak 
vychovaní nebyli, se Vás pak budou ptát, co na tom vidíte… 
Dobrá ilustrace také vystihuje a podporuje text. Dovedete si 
představit Švejka bez kongeniálních Ladových ilustrací? 
Koupil byste si tu knihu bez nich? 

 Schopnost vyprávět se autonomní ilustraci 
upřít nedá. V životopise Bohem Press stojí, že jste byli 
průkopníky v tvorbě knih o ochraně přírody a proti 
drogám. Snažili jste se prostřednictvím ilustrace učit, 
upozorňovat a umělecky vychovávat, poskytli jste řadě 
mladých výtvarníků příležitost poprvé publikovat. 
Omluvte mne, že se budu ptát jako laik. Lze skrze Vaše 
obrázky číst příběh samotného nakladatelství? Je 
možné na Vaší sbírce celkově nějak mapovat vývoj 
ilustrace (ať už zpracováním či obsahem) třeba ve 
vztahu k tehdejší společnosti, či progresu v uměleckém 
prostředí a prostředí dětské literatury?

O. B.: To, na co se mě ptáte, opravdu nejde /příběh 
nakladatelství/. Dohromady jsme publikovali tisíce ilustrací, 
moje sbírka je jenom malinká část toho, co jsme publikovali. 
Spousta ilustrátorů také chybí. Nejdříve jsem vůbec nemyslel 
na sbírání ilustrací. Vzniklo to prakticky tím, že jsem chtěl 
ilustrátorům finančně pomáhat.
 Spousta ilustrátorů své ilustrace neprodává, nebo 
je prodává ve „svých“ galeriích, kde žijí. U ilustrátorů hlavně 
z východní Evropy to byl také „deal“. Já mu dal filmy na 
knížky, práva na text a knížku a oni mně za to dali ilustrace a 
pak, jelikož se za to nemusely dávat valuty jako např. v 
Polsku, si svoji publikaci mohl sám nabídnout nějakému 
nakladatelství. Kolikrát to bylo také spontánní. Potřeboval 
nové auto, dal mně určitý počet ilustrací a já mu za ně auto 
/třeba moje/ dal, nebo jsem ho koupil a odpočetl si to na 
dani. Nebo jsem ty práce viděl třeba právě v Polsku v galerii, 
kde to prodával ilustrátor za 1/3 ceny než ve Švýcarsku. Tak 
jsem koupil celou výstavu, prodal ve Švýcarsku půlku a půlku 
jsem si nechal. Také jsem to měnil třeba u nás v Italii, kde už 
více než 30 let mám dům za víno
 Potom jsou tam ilustrace třeba od Davida 
McKeeho, kterého jsem v originálu nikdy nepublikoval. 
Jelikož však patří k nejlepším ilustrátorům na světě a je to můj 
veliký přítel, zařadil jsem ho do sbírky. Pochopitelně, že když 
chce mít nakladatel úspěch, musí být také dobrý obchodník. 
Jak v  Praze, tak v Itálii mám ještě jiné ilustrace, na které mám 
kolikrát nádherné vzpomínky /třeba jak se vytvářely a 
"rostly" nebo s věnováním/ a ty prozatím ani do té sbírky 
nechci dát. /Musím se taky na něco dívat!/ V té sbírce jsou 
také ilustrace z 50 nebo 60 let a to jsme ještě neměli 
nakladatelství. Ale kupoval jsem to proto, aby byl vidět vývoj 
třeba toho ilustrátora a věděl jsem také, že už to nikdy 
nebude k mání.
 Vše tedy vznikalo velice spontánně z  různých 
důvodů i třeba kvůli tomu, jak jsem byl na tom zrovna 
finančně. Nesmí se také při takovéto diskuzi zapomenout, že 
když jsem koupil třeba za 1 rok 50 ilustrací, tak jsem si mohl 
za ty samé peníze koupit taky nového Mercedesa. 
Tedy sbírka vznikala spíše náhodně. Jediné kritérium nákupu 
byla kvalita.

 Snad nebudu znít neuctivě k Vaší sbírce, když 
řeknu, že mne nakladatelství a způsob jakým jste jej 
budovali, zajímá přinejmenším stejně jako sama 
ilustrace.
I spontaneita, se kterou jste obrazy shromažďoval, 
může sdělovat zajímavý příběh (usuzuji tak z vašeho 
vyprávění), přestože to třeba na Vašich ilustracích není 
vůbec vidět. Běžné galerie bývají univerzálními 
prostory, dostatečně variabilními, aby dokázaly snést 

„všechno“, kdežto Vaše výstava (přestože se počet děl 
může zvyšovat) je určitým způsobem fixní. Taková 
galerie se dá vnímat celistvě jako figura, připomínající 
byť zlomek vaší práce. Může divákovi povědět více (o 
Vás), než ukázat sbírku obrazů?
O. B.: Máte naprostou pravdu. Ta sbírka ilustrací nebyla 
nikdy pro mě nebo pro nakladatelství relevantní. Přišel jsem 
na to tak, že když jsem se stěhoval do Prahy a uklízeli jsme, 
tak jsem v těch šuplatech /přesně takových jako mají 
architekti, německy se to říká „Planschrank“/ tu sbírku 
prakticky znovuobjevil. Zkrátka když jsem pár ilustrací 
koupil, vrazil jsem to do šuplete a život jel dál. Hlavně jsem 
kupoval, když jsem viděl, že nějaký ilustrátor má finanční 
těžkosti, tak místo abych mu nabízel nějakou půjčku - což je 
mezi kamarády vždy blbé, nebo dokonce ho urážel nějakou 
almužnou, tak jsem od něj zkrátka koupil pár ilustrací a nikdy 
jsem s ním nesmlouval o ceně. Tak podobně jsem vůbec také 
zjistil, kolik cen a vyznamenání jsme dostali. Jsou to zkrátka 
hlavně diplomy, které jsem strkal jeden po druhém do 
šuplíku.
 Nakladatelství je velice intenzivní práce. To, co 
mě jako nakladatele pochopitelně nejvíce zajímalo, byly 
hotové knížky. Za základ knížky považuji text. Ten musí mít 
hlavně dobrou myšlenku a pak musí být dobře napsaný a 
napsaný tak, aby tomu děti rozuměly. A to si myslím, že u 
dětské literatury je to komplikovanější než u literatury pro 
dospělé. Pak přijde pochopitelně i grafická úprava, kterou 
jsem si nenechal vzít - kromě pár výjimek a to sice ilustrátorů 
a grafiků kteří to uměli lépe než já A pak pochopitelně i 
kvalitní výroba kde jsem stál u mašiny a ji také hlídal a 
korigoval.

 Ja k o  d l o u h o d o b ý  n a k l a d a t e l  j s t e 
pravděpodobně, co se znalosti vámi vydané ilustrace 
týče, odborníkem. Kurátoroval jste si někdy některou z 
expozic vaší ilustrace vy osobně, či jste tuto činnost 
přenechal jiným? Popřípadě, jak taková příprava 
probíhá, přidělíte kurátorovi určitý objem originálů a 
necháte jej samotného řadit je a kategorizovat? 

O. B.: Prakticky 90% našich výstav jsem si věšel sám. 
Nerad jsem to předával někomu jinému, protože jsem měl 
zkrátka strach, že to zkazí. Je to už v mé povaze, že vše chci 
dělat a kontrolovat sám. Třeba i typografii jsem si dělal sám 
kromě tří našich výtvarníků, kteří však byli profesoři na 
akademiích, tedy jsem k nim měl důvěru a udělali to 
perfektně.
Jedině, kde jsem výstavu nevěšel sám, bylo v  Japonsku, 
protože to bylo a) daleko a b) si to posílala muzea mezi sebou 
a já tam přijel jen na otevření. Byla to šňůra 13 výstav za 
sebou. Byl jsem však mile překvapen, jak to tam perfektně 
adjustovali /třeba na panelech z  hrubého, stříbrně- 
šedivého hedvábí/ a jak to perfektně osvítili.
 Minimálně to osvícení v našem projektu bude 
také kapitola sama pro sebe, protože spousta těch originálů 
nesmí na slunce nebo vůbec na denní světlo a obrázky „žijí“ 
ze světla.
/To nejhorší, co jsem v životě viděl, bylo "osvětlení" toho 
nádherného Tiziana, který visí v zámku v Kroměříži. Jel 
jsem se na to extra podívat z Prahy do Kroměříže a snad ten 
nejdražší obraz, který v ČR je, tam visel skoro ve tmě a asi 5 
metrů nad ním se houpala asi 30ti Wattová žárovka!
Dole v kavárně ale místní intelektuálové v čele s kurátorkou 
muzea rokovali o umění!/

 Osvětlení je jedna věc. Na výsledku se 
podepisuje celkové uspořádání okolního prostředí 
(galerie, obývací pokoj, kostel).
Dokázal byste z prostor, v nichž jste měl možnost 
vystavovat, vybrat některé, které považujete právě pro 
dětskou ilustraci za ideální, a proč?

O. B.: To se nedá vůbec posoudit. Naopak, když máte 

prostor, který je nevyhovující, musíte se dle toho zařídit. 
Ilustrace mají tu nevýhodu, že jsou poměrně malé. Spousta 
ilustrátorů pracuje s formátem 1: 1, tzn. normálně formát 
A4, jiní, o 1/3 větší a to je tak snad vše. Měli jsme jenom 2 
ilustrátory, kteří dělali formáty ještě větší, ale maximum bylo 
40 x 60 cm. Dle toho musíte přizpůsobit věšení těch věcí, to 
znamená třeba ve dvou řadách nad sebou. Každá výstavní síň 
je úplně jiná.
 Naše snad nejhorší výstava /co se týká 
výstavnictví/ byla v Metropolitan Museum of  Art v NY. 
Bylo to ve vstupní hale, která je určitě vyšší než 20 metrů a ty 
ilustrace tam visely a připomínaly poštovní známky. 
Vystavování ilustrací pro děti by mělo být spíše komorní / 
intimní. Třeba více místností, které by měly udělat intimitu, 
kde každý ilustrátor je sám pro sebe. To se dá ale získat i 
panely. Ideální výška tak mezi 4-5 metry, aby to dávalo pocit 
muzea a ne obýváku, a plocha rozdělená po 40 - 50 m2, nebo 
jedna velká místnost, která může být i dost úzká, aby mezi 
sebou ty ilustrace komunikovaly. To je důležité, protože jsou 
poměrně malé. V Pradu mají na Las Meninas od Vélazqueze 
zvláštní místnost. Ale ten obraz je ohromný, určitě 8 x 4 m a 
je to prakticky ikona španělského malířství, takže je to tak 
naprosto správně. To samé např. obraz od Rubense v Palais 
Liechtenstein ve Vídni, který je velký snad 6 x 16 m. To si 
sednete na lavičku a akorát na to půl hodiny čumíte. S 
ilustracema je to ale obráceně, ty jsou maloformátové a 
nesmí se zapomínat, že byly udělány pro knížky, které jsou 
také maloformátové, tedy ne na výstavy. Naše nakladatelství 
bylo snad to první, které s tímto vystavováním začalo. 
Jednalo se nám hlavně o PR a prestiž, protože jsme chtěli 
pozvednout ilustraci na umění, i když to předtím byla věc 
spíše k použití. U fotografie to bylo kdysi to samé a 
fotografové se nepovažovali za umělce. Dnes je to jinak a je 
to tak dobře, protože to prospívá věci.

 Používal jste při věšení obrazů nějaký systém, 
chronologii, či obecně klíč, kterým jste se řídil, nebo 
rozvržení originálů vznikalo spíše spontánně, pocitově?

O. B.: Spontánně, pocitově. Jinak to nejde.

 Všechny naše ilustrátory jsem dobře znal a 
naprosto intimně i jejich práce. S  některými jsem 
spolupracoval více než 30 let a spousta jich dokončovalo své 
knížky u nás doma. To také znamená, že jsem k  tomu měl 
úplně jiný přístup než nějaký kurátor, pro kterého jsou 
vystavovaná díla úplně nová. Ten to může vidět zase úplně 
jinak a třeba i lépe, právě protože je to pro něj čerstvé. Záleží 
jenom na jeho citu. Jinými slovy si myslím, že neexistuje 
nějaký všeobecný recept na jakékoli vystavování umění. 
Hlavně, když to jsou výstavy moha umělců najednou. Jediná 
věc, které bych se za každých okolností držel je vystavovat ty 
ilustrace ve skupinách po umělcích. Míchat mezi sebou 
autory by byl podle mě hroznej guláš. V Curychu jsem měl 
posledních asi 10 let také galerii současného - moderního 
umění. Tam je ale věšení obrazů nebo vystavování soch o 
moc jednodušší, protože se prakticky vždy jedná o jednoho 
vystavujícího, a můžete to věšet buďto dle formátů, dle 
barev, chronologicky atd. I z toho důvodu, že se jedná 
většinou o větší formáty. Když jsme dělali skupinové výstavy, 
tak každý umělec dostal zkrátka svojí stěnu a bylo hotovo. 
Ale, jednalo se skoro vždy o abstraktní díla. U menších 
obrázků kde se toho kolikrát v té ilustraci hodně děje. Je to 
úplně něco jiného.

 I když jsem studoval muziku, měl jsem k 
výtvarnému umění vždy „přímý drát“. Můj otec měl veřejně 
přístupnou sbírku umění – nadaci v  Praze, kterou mu 
komunisti okamžitě v roce 48 vzali. Prakticky každou neděli 
jsem musel strávit s ním v Národní galerii, kde nám s bratrem 
výtvarné umění vykládal. Kromě toho mají muzika a 
výtvarné umění hodně podobného, jedná se v nich o cit.  
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1NP - galerie

201 odpad    8,0m
202 sklad    8,9m

03 chodba    5,9m
04 tech. místnost - vzduchotechnika 12,7m

schodišťový prostor   
205 vstupní schodiště   20,3m

206 výtah    1,9m
207 schodiště    8,9m
208 schodiště    6,1m

2 součet ploch:   72,7m

1NP - casa Božejovský

209 technická místnost  7,7m

schodišťový prostor
210 schodiště    4,5m

2 součet ploch:   12,2m

zatravněná plocha

štěrk

kamenné dláždění

1NP - pavilon

11 hřiště    95,2m

1NP - apartmán s ateliérem

212 garáž    13,5m
213 předsíň    1,8m

214 světnice    18,0m
215 koupelna    2,7m

schodišťový prostor
216 schodiště    4,0m

2 součet ploch:   40,0m    
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situace /
půdorys 1NP
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2NP

216 foyer/kavárna/designshop  125,5m
217 umývárna ženy   4,3m
218 WC ženy    7,1m
219 denní místnost personálu  9,2m
220 převlékací kout   2,5m
221 WC personál   2,4m

222 kancelář    15,8m
223 koridor    13,2m

224 úklidová komora   1,7m
225 přípravna/sklad kavárny  5,2m

226 depozitář   21,1m
227 WC invalidé   4,2m
228 umývárna muži/invalidé  3,3m
229 WC muži   6,5m

230 knihovna   85,0m
231 pracovna/sklad   45,1m
232 atrium    55,2m

233 zádveří    3,2m

schodišťový prostor
234 schodišě    8,9m
235 výtah    1,9m
236 výtah    1,8m

237 schodiště    11,7m

 2součet ploch:   434,8m

1PP

2001 tech. místnost - kotelna   12,7m

3NP

238 výstavní prostor   551,2m
239 chodba    5,8m

schodišťový prostor   
240 výtah    1,8m
241 výtah    1,9m

2 součet ploch:   560,7m
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půdorysy 1PP, 2-3NP/
bilance ploch

Galerie detské ilustrace Otakara Božejovského
Kunst für Kinder

bakalářská práce 2016,  vypracoval: Šimon Marek,  vedoucí: Ing. arch. Radek Suchánek Ph.D.



Univerzální prostor pro specifické využití - sloupoví, znečišťující 
prostor, tvoří platformu pro jeho členění, jenž je nadále odpovědí 
kurátora. Formát vychází z předpokladu extrémních podmínek 
pro vystavování a pozorování děl, kdy expozice pojme kompletní 
sbírku pětiset ilustrací v 280ti minimálních místnostech.

Ilustrace bez knihy - varianta demonstruje, jakým způsobem lze 
na základě členění výstavní síně přiřazovat odlišným dílům 
konkrétní prostorové změny a tím vytvářet nový kontext 
obrazovému doprovodu vytrženému z prostředí knihy. (viz 
textová část)

Otevřená dispozice charakterově odpovídá modifikované white-
box galerii. Systém ukotvování příček umožňuje širokou škálu 
dispozičních řešení, včetně vymezení prostoru pro dočasné a 
stále expozice.

1:300

varianty uspořádání
galerijního prostoru
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2NP - casa Božejovský

42 atrium    3,0m²
43 kuchyně   13,3m²
44 obývací pokoj  10,0m² 
45 pracovna   14,2m²
46 ložnice   6,8m²
47 sprchový kout  1,0m²
48 toaleta   1,3m²

 součet ploch:  49,6m² 

2NP - pavilon

49 hřiště   30,5m²

2NP - apartmán s ateliérem

50 ateliér   26,7m²
51 terasa   11,9m²

3NP 

52 spací patro  6,2m²
53 terasa   11,9m²

 součet ploch:  56,7m² 

1:300

půdorysy 1PP, 2-3NP/
bilance ploch
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Casa Božejovský
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apartmán s ateliérem ochoz s atriem při vstupu do galerie
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jižní pohledzápadní pohled
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západní pohled jižní pohled východní pohled severní pohled

západní pohled jižní pohled východní pohled severní pohled
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detail kotvení dočasných stěn
ve výstavní síni

M1:2

čep; ocelová tyčovina

platle; ocel

pouzdro; ocel

ukotvení u podlahy

ukotvení ve výšce

ukotvení u podlahy

ukotvení ve výšce

příčka; 
rámová dřevěná kce

sloupek

Veškerá ocel v detailu
nechť jest dokončena bílým komaxitem.

Galerie detské ilustrace Otakara Božejovského
Kunst für Kinder

bakalářská práce 2016,  vypracoval: Šimon Marek,  vedoucí: Ing. arch. Radek Suchánek Ph.D.



konstrukční schéma 
galerijního objektu
- rámová železobetonová kce

technická zpráva

Galerie

 Pro objekt galerie byl zvolen železobetonový rámový konstrukční 
systém. Budova je založena na železobetonových patkách, založených v 
různých úrovních s ohledem na strmost terénu a částečné podsklepení, 
vynášena čtyřmi jádry, nesoucími průvlaky, vykonzolované v obvodových 
částech stavby, držící stropní desky. Prostor nad vstupní částí je nesen 
železobetonovými nosníky ve stropech, posílených z důvodu rozsahu 
konzoly o nosník v plném zábradlí v 1NP. Rámový skelet je doplněn vnější 
stěnou z pohledového betonu - je zateplen zevnitř. Střešní konstrukce je z 
důvodu přiznaného kazetového stropu zateplena zvnějšku, tzn. je vynášena 
sloupy uvnitř budovy a kvůli nutnosti protažení tepelné izolace na vnější 
stranu se dotýká obvodové stěny v 3NP prostřednictvím ocelových U-
profilů a to jen v omezeném množství bodů, tak, aby byla tepelná ztráta 
snížena na minimum.

 Dešťová voda bude z ploché střechy vedena skrz konstrukci domu 
vnitřními okapovými svody Všechny svody jsou napojeny na hlavní  
kanalizační potrubí a spolu s ním svedeny do veřejného kanalizačního 
systému.

 Stavba je napojena na veřejnou kanalizační síť, plynovod, vodovod 
a elektrickou síť. Plyn bude používán k vytápění a vaření v přípravně kavárny 
a v baru. 

 Vytápění objektu bude zajištěno dvěma plynovými kotli, 
nacházejícími se v kotelně, ve sklepní části (1PP). Distribuci tepla v 
interiérech budovy poskytuje podlahové vytápění a konvektory umístěné 
pod okny. 
 Výměnu vzduchu v budově zajišťuje vzduchotechnická jednotka 
umístěná v 1PP, tzn. Druhém patře technické místnosti. Rozvody 
vzduchotechniky prochází v pouzdře pod schodištěm v 2NP, kde uhýbají do 
vedlejší místnosti a prostupují až do 3NP. Potrubí pro přívod a odvod 
vzduchu je přiznané, zavěšené pod stropem. V prostoru kavárny , denní 
místnosti pro personál a kanceláře lze větrat přirozeně – okny. 
 Požární bezpečnost je zajištěna umístěním únikového úseku v 
severní části objektu, odděleného protipožární stěnou. Nachází se zde 
schodiště, vedoucí ze všech podlaží objektu na zásobovací příjezdovou 
cestu. Při omezení dostupnosti únikového východu při dočasných 
vestavbách v rámci výstavního prostoru je nutné dbát na zvláštní  
bezpečnost a řešit protipožární opatření operativně. Sprinklery a hlásiče jsou 
v 1NP a 2NP umístěny na stropní konstrukci. 

Casa Božejovský

 Konstrukčním řešením je železobetonový rámový systém. Budova 
je založena na železobetonových patkách, založených v různých úrovních s 
ohledem na strmost terénu, nesená jádrem, vynášejícím průvlaky, 
vykonzolované v obvodových částech stavby, držící stropní desky. Skelet je 
doplněn o vnější stěnu z pohledového betonu – je zateplen zvnitřku. 
 Vytápění objektu je zajištěno plynovým kotlem, nacházejícím se v 
technické místnosti v 1NP. Výměna vzduchu v budově je zajištěna přirozeně 
– okny. 
 Dešťová voda bude z ploché střechy vedena skrz konstrukci domu 
vnitřními okapovými svody Všechny svody jsou napojeny na hlavní  
kanalizační potrubí a spolu s ním svedeny do veřejného kanalizačního 
systému. Stavba je napojena na veřejnou kanalizační síť, plynovod, vodovod 
a elektrickou síť. Plyn bude používán k vytápění a vaření.
Únikovou cestou z objektu je hlavní schodiště, přístupné z atria, oddělené od 
ostatních částí budovy protipožárním sklem.

Pavilon

 Pro objekt pavilonu byla zvolena rámová konstrukce ze dřeva, 
dokončená tónovaným povrchovým nátěrem, který zajišťuje odolnost proti 
přírodním vlivům a rovněž protipožární ochranu. Stojí na betonové desce, 
založené na pasech. Konstrukce je zajištěna tesařskými spoji.

Apartmán s ateliérem

  Konstrukčním řešením stavby je železobetonový stěnový systém. 
Stropní desku 1NP nesou průvlaky navázané na obvodovou stěna. Zužování 
objektu v 2-3NP  je zajištěno železobetonovými sloupy, vynášejícími 
obvodovou stěnu ve vyšších podlažích budovy. Sloupy ve 2NP leží na 
průvlacích, umístěných ve stropní konstrukci.
 Vytápění objektu je zajištěno plynovým kotlem, nacházejícím se v 
uzavíratelné skříni ve světnici v 1NP. Komplementárním zdrojem tepla jsou 
krbová kamna. Výměna vzduchu v budově je zajištěna přirozeně – okny. 
 Dešťová voda bude z ploché střechy vedena skrz konstrukci domu 
vnitřními okapovými svody Všechny svody jsou napojeny na hlavní  
kanalizační potrubí a spolu s ním svedeny do veřejného kanalizačního 
systému. Stavba je napojena na veřejnou kanalizační síť, plynovod, vodovod a 
elektrickou síť. Plyn bude používán k vytápění a vaření.

2Plocha parcely    100908,0m

zastavěná plocha

2galerie    100,0m
2casa Božejovský    17,6m
2pavilon    98,8m
2apartmán s ateliérem  54,9m

užitná plocha 1PP

2galerie    12,7m

užitná plocha 1NP

2galerie    72,7m
2casa Božejovský    12,2m  
2pavilon    95,2m  
2apartmán s ateliérem  40,0m

užitná plocha 2NP

2galerie    434,8m
2casa Božejovský    49,6m   
2pavilon    30,5m  
2apartmán s ateliérem  38,6m

užitná plocha 3NP

2galerie    560,7m   
2apartmán s ateliérem  18,1m  
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