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mìstská radnicekostel sv. Mariekostel sv. Nikolase kostel sv. Janakostel sv. Kateøinyhotel Merkurnákupní centrum
Organika

* Cílem mezinárodní soutìže a zároveò tématem mé diplomové práce je konceptuální architektonický návrh budovy Muzea druhé svìtové 
války ve mìstì Gdaòsk. Muzeum by se mìlo stát novým orientaèním bodem mìsta a mìlo by být úmìrné svému okolí, krajinì a životní úrovni 
dané oblasti.
Pozemky urèené pro umístìní muzea leží v okrese Gdaòsk Centrum a v rámci územního plánování se nachází v historickém centru mìsta, 
kde pøevažuje funkce služeb. Jedná se o kulturnì cenné území národního významu a oblast, jenž vyžaduje transformaci a revitalizaci. Místo je 
v souèasné dobì stanovištìm autobusového nádraží Walowa a je ohranièeno z jihu kanálem Radunia, z východu ulicí Stara Stocznia, ze 
severu se k soutìžním pozemkùm pøimyká ulice Walowa a západní hranicí tvoøí dnes již neexitující ulice Pekárny. Území urèené pro budoucí 
muzeum je pomìrnì øídce zastavìné a jako takové je v podstatì neviditelné na panoramatu mìsta. Nicménì tu existují nìkteré dominantní 
krajinné prvky v sousedství (jedná se pøedevším o hotel Merkur a nákupní støedisko Organika).
Budova muzea by mìla být ve vhodnì zvoleném mìøítku a respektovat tak nadøazenost dominantních vìží radnice a kostelù. Výška stavby 
nesmí pøesáhnout 25m (mìøeno od terénu). Pøipouští se zavedení výškového akcentu max 40m. Mìlo by být vytvoøena taková prostorová 
kompozice, která bude demonstrovat rysy prestiže, estetické a symbolické hodnoty, které se váží na dané místo. 
Jedním z hlavním pøedpokladù Muzea druhé svìtové války je zaèlenìní do „muzejní krajiny“ v Gdaòsku a Polsku, která již dnes existují a která 
jsou ve fázi studie. To v první øadì znamená, že muzeum nedávno oznámilo budoucí spojení s muzeem Westerplatte, které se poté stane jeho 
souèástí. Tímto zpùsobem získá Muzeum druhé svìtové války èitelný symbolický rozmìr spojující pøíbìh a samotné místo, kde 2. svìtová 
válka zaèala. 
Není v úmyslu vytvoøit muzeum muèednictví polského národa ani muzeum slávy polského ozbrojeného boje, naopak cílem je najít instituci, 
jejíž poselství je univerzální, v nìmž události, které se odehrávaly v Polsku, budou zastupovat pouze jednu èást vìtšího obrázku. Jednou z 
metod k dosažení rovnováhy mezi polskými a nepolskými otázkami je poskytování srovnávacích vyprávìní.
Architektonický tvar budovy by mìl odpovídat pøíbìhu vyprávìjící vztah mezi muzeem a Gdaòskem, což umožní napø. otevøené výhledy 
vstupních hal a odpoèívadel smìrem ke kanálu Radunia a ke Starému mìstu. 

* Území navržené pro budoucí muzeum se nachází v oblasti podléhající pøísné historické ochranì. Vzhledem ke své poloze a k tomu, do jaké 
míry si historické mìsto zachovalo svou prostorovou strukturu, pak klíèové ochranné požadavky zahrnují: 1) archeologickou ochranu: Místo 
leží v archeologicky chránìné zónì. Jakýmkoliv zemní pracím tak musí pøedcházet archeologický prùzkum a jeho výsledky mohou mít vliv na 
budoucí vývoj tvaru. 2) ochrana èástí historické struktury: Ochrana kterékoliv z uvedených oblastí zahrnuje zákonem chránìnou historickou 
prostorovou strukturu. Nový vývoj by se mìl vztahovat k této struktuøe a zdùraznit její nejcennìjší souèásti. Na území urèeném pro M2SV se 
nedochovaly žádné prvky historické hodnoty s výjimkou tìch, které mohou ležet ukryté v zemi a èekají na své objevení prostøednictvím 
archeologických vykopávek. Existují však historicky významná místa v nejbližším okolí jako jsou: Radunia kanál, komplex bývalého pivovaru 
na ulicích Czopowa a Rycerska, budova Polské pošty na námìstí obráncù Polské pošty a prùèelí ulice Grodzka. V prostoru bývalého hradištì 
na jihozápadní stranì kanálu Radunia se zachovala témìø kompletní ulièní sí�. Archeologické vykopávky v této ètvrti jsou vymezeny ulicemi 
Rycerska, Wapiennicza a Karpia a tato v této oblasti se do budoucna plánuje open-air  archeologické muzeum, které bude pøedvádìt ostatky z 
vévodské tvrze a germánského hradu. 3) Ochrana otevøeného výhledu: Ochrana se vztahuje na siluetu historického centra mìsta Gdaòsk. 
Pozemky urèené pro muzeum jsou fragmentem tohoto historického vývoje. Pøi návrhu nové zástavby na tomto území by se mìla tudíž vzít v 
úvahu pøimìøená výška panoramatu historického mìsta a otevøené výhledy na historické struktury jak Starého tak Hlavního mìsta vidìné jak 
ze samotného soutìžního místa tak i vzdálenìjšího místa (napø. ze severní a severovýchodní èásti). Velice dùležité je zanechat otevøený 
výhled na historické stavby a místa v prostoru hradištì.
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Gdansk

Gdansk

* Gdaòsk je jedno z nejstarších a nejvìtších polských mìst, ležící v Pomoøí na soutoku øek Visla a Motlawa na bøehu Baltského moøe. Mìsto je metropolí Pomoøského vojvodství. 

* První zmínka o mìstì pochází z roku 997. Za jeho vznikem stojí údajnì rybáøi, kteøí se tu usídlili. Obranný a urbanistický celek a stejnì tak i pøístav se zaèaly skuteènì formovat ve druhé 
polovinì 10. století. Už od samého poèátku je zde zaznamenán dynamický rozvoj, k èemuž pøispìla pøevážnì strategická poloha  na køižovatce dùležitých obchodních a dopravních tras a 
rozsáhlý pøístav. 
Roku 1236 získal Gdaòsk mìstská práva, což bylo významné pro jeho další vývoj. Mìsto bylo v té dobì osídleno v okolí kostela Svaté Kateøiny v dnešním Starém mìstì. Prudký rozvoj 
obchodu, rybolovu a øemeslnických cechù vynesl mìsto na vedoucí pozici v Pomoøansku, což nebylo nijak narušeno ani dobytím nìmeckými rytíøi roku 1308. Boje mìli za následek 
poškození Starého mìsta s dominikánským klášterem a znièení vévodské pevnosti, kterou nahradil germánský hrad. V tomto období se mìsto dále rozrùstá a stejnì tak se zvyšuje i poèet 
obyvatel.  Vzniká tzv. Hlavní mìsto a okolí ulic Dluga a Dlugi Targ se stává centrem s nejdùležitìjšími veøejnými budovami jako je radnice, dùm LAWA a Soudní dvùr.
Po porážce nìmeckých rytíøù u Grunwaldu roku 1454 bylo svobodné mìsto pod ochranou polských králù a právì v tomto období tzv. „zlatého vìku“ docházelo k obrovskému rozkvìtu, 
jehož pøíèinou byl obchodní monopol, jejž Gdaòsk držel pro celou polskou øíši. 

Gdaòsk jako pøístavní mìsto, bylo vždy místem, kde se setkávaly rùzné vlivy. Kulturní výmìny šly ruku v ruce s obchodními kontakty. Ve své dobì slávy byl Gdaòsk jedním nejdùležitìjších 
kulturních spoleèenských center, jehož prostøednictvím se šíøily nové nápady, trendy v umìní a éra velkých objevù a tolerance (od 16. století náboženská svoboda) byla magnetem pro lidi z 
rùzných èástí Evropy – pøišli sem Holanïané, Nìmci, Anglièané, Skoti, Dánové, Švédové a Francouzi. 
Nejen veøejné budovy (radnice hlavního mìsta, Soudní dvùr Artuše a bezpoèet kostelù) ale také pøedevším impozantní opevnìní upozoròovala na nádheru mìsta jeho prosperitu a sílu. 
Opevnìní bylo mnohokrát upravováno v 16. a 17. století, a tak vytvoøilo obranný systém, který prošel zkouškou bìhem èetných obléhání (1520 armádou germánskou, 1577 Polskem, 1734 
Ruskem a Saskem, 1897 Francií a Polskem, 1813 Ruskem a Pruskem).
18. století je ve znamení Švédských válek a rozbrojù. Roku 1793 obsadila Gdaòsk pruská vojska a mìsto se dostalo pod pruskou nadvládu, která s jedním pøerušením trvala až do roku 
1920. V tomto období docházelo k úpadku. Mezi svìtovými válkami stál Gdaòsk jako svobodný stát na polském celním území pod ochranou národního svazu, od Nìmecka byl však 
oddìlen pruhem území zvaným „koridor“. 
Dne 1. záøí 1939 zahájil nìmecký pancéøový køižník Schleswig-Holstein z Baltského moøe palbu na polskou vojenskou posádku na Westerplatte, poloostrovní pevnosti ležící nedaleko od 
Gdaòska. Tak zde vypukla druhá svìtová válka, v jejímž prùbìhu byl Gdaòsk pøipojen k Nìmecku. V roce 1945 však témìø zcela znièené pøipadlo Polsku. Po válce pøišlo témìø o veškeré 
nìmecké obyvatelstvo, naopak se sem vrátilo na 70 000 Polákù. 
To, že dnes Dlouhé námìstí i celé historické centrum vypadají jako pøed 200 a 300 lety, je mnohými oznaèováno za zázrak. Obnova Gdaòska je ovšem výsledkem velmi tvrdé práce. S 
podporou vedení mìsta, se památkáøi a dìlníci pustili do co nejvìrnìjší rekonstrukce znièených památek. 

* Ze 450 000 obyvatel Gdaòska je v souèasnosti již jen zanedbatelná menšina nìmeckého pùvodu. V poètu návštìvníkù si však Nìmci drží prvenství. Z Gdaòska také vzešlo v roce 1980 
antikomunistické hnutí Solidarita a døíve než jiná mìsta, zaèal Gdaòsk obnovovat sousedské vztahy se svými protivníky z války. Všude po staronových èástech mìsta se procházejí turisté. 
V bývalém øíèním pøístavu stojí dávná dominanta mìsta – døevìná zvedací brána Zuraw vybudovaná v roce 1444. Sloužila souèasnì jako brána a jeøáb pro transport nákladù a usazování 
lodních stožárù. Nejmladší památkou mìsta jsou tøi obrovské k sobì pøivaøené køíže z lodní oceli na námìstí Solidarity. Je to památník vìnovaný 28 pracovníkùm lodìnice, které pøi velké 
stávce v roce 1970 zastøelila policie.
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Na východním bøehu kanálu Radunia v sousedství 
autobusového terminálu se nachází typická postindustriální 
oblast. Výrobní zaøízení „Elmor“ je stále v provozu (i když v 
omezeném rozsahu), zatímco zbytek majetku prochází v 
souèasné dobì archeologickým prùzkumem, nebo� se zde do 
budoucna plánuje rezidenèní zástavba.

S e v e r n ì  o d  
s o u t ì ž n í h o  
m í s t a  s e  
nachází úøady 
„Saur-Neptun 
Gdaòsk“, což je 
provozovatel  
vodárny mìsta 
a stejnì tak se v 
t é t o  o b l a s t i  
n a c h á z í  
m ì s t s k á  
plynárna.

S e v e r n ì  o d  s o u t ì ž n í c h  
pozemkù, u øeky Mrtvá Visla se 
nachází území bývalých lodìnic 
- dnes oblast známou pod 
jménem Mladé Mìsto. Je to 
oblast, kam se plánuje budoucí 
moderní residenèní zástavba s 
hojnì zastoupenými službami. 
Návrhy se zabývají rùzné 
revitalizaèní programy. Tato 
oblast je také spojena s hnutím 
Solidarita.  Nachází se zde 
námìstí Solidarita a památník 
padlých dìlníkù v lodìnicích.

území souèasných lodìnic - na druhém
bøehu øeky Mrtvá Visla

území bývalé vévodské pevnosti Pomoøanù, 
pozdìji germánského zámku

Vodní tok kanálu Radunia, který oddìluje území 
budoucího muzea a školní pozemky a který se 
vlévá do øeky Motlawa, je zapsán do seznamu 
historických památek.

Mezi školním komplexem a kanálem 
Radunia probíhá stezka pro pìší. 
Stávající zástavba ulice Rycerska 
zahrnuje památkovì chránìný 
komp lex  býva lého  p i vova ru .  
Nezastavìná èást území (hranice 
vyznaèena na obr.) nacházející se 
mezi již zmínìnou pìší stezkou na 
jedné stranì a ulicemi Wapiennicza 
(lemující øeku Motlawa) a Rycerska na 
stranì druhé pøiléhající ke školnímu 
komplexu je urèená pro archeologické 
open-air muzeum – v souèasné dobì 
je  to  mís to  a rcheo log ických  
vykopávek. 

Na druhém bøehu 
kanálu Radunia se 
nacház í  komp lex  
zák ladní  ško ly  a  
g y m n á z i a  s  
doprovodnou zelení a 
høišti. Školní území je 
l e m o v á n o  
pøežívajícím sídlištìm 
na ulicích Dylinki a 
Sukiennnicza. Dále je 
z d e  p o z e m n í  
parkovištì, které se 
o t e v í r á  d o  u l i c e  
Sukiennicza.

Ostrov Olowianka  
a výbìžek pevniny 
Polský Hák jsou na 
dohled na druhém 
b ø e h u  ø e k y  
Motlawa.  Ostrov 
Olowianka je napø. 
místem Bal tské 
filharmonie a nabízí 
t a k  p o ø á d á n í  
koncertù a celou 
øadu dalších akcí, 
jako jsou semináøe, 
p l e s y  è i  
konference.

V Hlavním mìstì ležícím  
na jihozápad od  území 
budoucího muzea se 
nachází øada historicky 
významných budov, jako 
je radnice mìsta, Artušùv 
dvùr, jeøáb zvaný Zuraw èi 
kostel sv. Marie

V  b l í z k é m  o k o l í  
jihozápadnì od území 
urèeného pro budoucí 
muzeum druhé svìtové 
války se nachází budova 
Polské pošty, která je 
zapsána do seznamu 
historických památek, 
nebo� zde vèetnì ostrova 
Westerplatte zaèala 2. 
svì tová  vá lka .  Pøed  
budovou se nachází  
památník obráncù Polské 
pošty pøipomínající jejich 
hrdinský poèin.
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Komplex kombinující v sobì hrad, mìsto a pøístav 
se zaèal formovat v druhé polovinì 10. století, kdy 
Gdaòsk ovládala dynastie Pomoøanù smíšené 
populace.
Až do 14. století ležel budoucí ostrov 
Wiadrownia (neboli Eimermacherhof - území 
budoucího muzea druhé svìtové války) pod 
vodou, jakožto souèást kanálu øeky Visly. Mezi 
14. a 15. století byl kanál pøesunut na sever a 
zanechal za sebou jen bažinatou pùdu, která byla 
postupnì kultivována. 
Tato èást zemì byla zahrnuta do obranné oblasti 
hradu postaveného germánskými rytíøi, kteøí dobyli 
Gdaòsk roku 1308 a  nahradili vévodskou pevnost. 
Oblast ostrova Wiadrownia byla oddìlena od hradu 
vodním pøíkopem a byly zde ponechány pøístupy k 

Tato oblast se zaèala rozvíjet v pozdním 
støedovìku. V polovinì 15. století zde stály 
pouze skromné domy patøící cechu bednáøù a 
výrobcùm vìder  (Eimermachers), podle nichž 
získala celá oblast své jméno Eimermacherhof. 
Sídlo cechu výrobcù vìder bylo nejstarší 
stavbou na tomto území. Na základì písemných 
pramenù bylo možné stanovit pøesnou polohu 
objektu. 
Vyztužené strany vodního pøíkopu poblíž dnešní 
ulice Stara Stocznia byly využívány jako doky pro 
lodì. Druhá strana pøíkopu tzv. Brabancja 
(Brabank - zkrácená verze slova bragebank = 
mìlký bøeh) byla využívána pro opravy lodí.
 Je velice pravdìpodobné, že až do vzniku ulic tj. 
1.pol.18.století, zde bylo jen málo budov, jelikož 

Poté, co bylo mìsto roku 1945 znièeno, se tato 
oblast výraznì zmìnila. Z bývalých ulic pøežila 
pouze Stara Stocznia a ostatní byly odstranìny 
pro výstavbu autobusového nádraží a malých 
parkù.

Hranice pozemku urèeného pro výstavbu muzea 
druhé svìtové války jsou dány takto: 
na západì: bývalá ulice Piekary (Grosse Bäcker 
Gasse)
na severu: úsek ulice Walowa (Wall Gasse)
na východì: ulice Stará Stozcnia (Brabank)
na jihu: levý bøeh kanálu Radunia ústící do øeky 
Motlawa, podél bývalé ulice Wiadrownia 
(Eimermacherhof)

V polovinì 17. století byla tato oblast znaènì 
zmìnìna. Na severní stranì byly vybudovány 
bašty Rys a Grad jakožto souèást moderního 
prstencového opevnìní. Nejvìtší zmìnou bylo 
však kopání nového prostoru pro závìreènou 
èást kanálu Radunia, který bude od této doby 
proudí do øeky Motlawa. 
V dùsledku toho byla oblast zvaná Wiadrownia 
zmìnìna na malý trojúhelníkový ostrov, jehož tvar 
ovlivnil jeho urbánní vývoj. 
Od poloviny 18. století bylo dáno koneèné 
uspoøádání ulièní sítì ostrova, jenž se zachovalo 
až do druhé svìtové války.  Zbytky hradního 
pøíkopu byly zakryty v pol. 19.stol.

Následující ulice vytvoøily ulièní sí�:
1) Wiadrownia (Eimacherhof), název byl pùvodnì 
použit pro celý ostrov a cca v dobì 1805-1814 byl 
zúžen na jedinou ulici podél bøehu kanálu Radunia 
2) Stara Stocznia (Brabank) - název byl pùvodnì 
použit na oblast jedné èásti hradního pøíkopu a v 
17. století se název zúžil na tuto ulici
3) Piekary (Grosse Bäker Gasse) – toto jméno se 
objevilo v dobì 1800-1817
4) Wielka (Grosse Gasse) – ulice se vytvoøila již  
roku 1763, ale byla zpoèátku beze jména, jenž 
získala až kolem roku 1800-1817
5) Mala (Kleine Gasse) – existovala již od roku 
1763, ale také zpoèátku beze jména, jak tomu bylo 
v pøípadì jiných ulic, které byly pojmenovány 1800-
1817
6) Kowale (Schmiedegang) – toto jméno zaèalo být 
používáno od roku 1814

* fragment zrekonstruovaného plánu Gdaòska z 
roku 1370 - území budoucího muzea druhé 
svìtové války je v této dobì ještì stále pod 
hladinou øeky Visly

* zrekonstruovaný plán Gdaòska z roku 1450 
zobrazuje úplné poèátky území budoucího muzea 
druhé svìtové války, toto území je vyznaèeno 
žlutou barvou

* plán z roku 1500 zachycuje situaci ještì pøed 
vykopáním nového prostoru pro kanál Radunia, 
vpravo se nachází úplnì první stavba na tomto 
území (sídlo cechu výrobcù vìder)

* stejný výsek plánu z roku 1500 tentokrát 
znázoròující budoucí kanál Radunia, který je zde 
vyznaèen žlutì

* na plánu z roku 1687 je vyznaèené místo pro 
budoucí muzeum druhé svìtové války žlutou 
barvou, je zde vidìt poèínající ulièní sí� a poprvé 
jsou zde zachyceny v horní èásti bastiony Rys 
(vlevo) a Motlawa (vpravo)  

* na výseku plánu Gdaòska z roku 1807 lze spatøit 
obrysy ulièní sítì daného území

* tzv. Gersdorffùv plán z roku 1822 zachycuje 
situaci pøed vyplnìním starého pøíkopu

* Busheùv plán z roku 1866-69 zachycuje 
rozparcelování na daném území z této doby, 
pøibližné obrysy starého ostrova jsou vyznaèeny 
modøe a prostory urèené pro budoucí muzeum 
druhé svìtové války jsou oznaèeny žlutì

* mapa souèasného stavu území zachycující 
dnešní stav ulièní sítì

* ortofoto souèasného stavu soutìžního místa pro 
návrh muzea druhé svìtové války zachycující 
autobusové nádraží, které zaujímá vìtšinu 
pozemku

10. století 15. století 17. století 19. století souèasnost
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* Westerplatte je malý poloostrov ležící u ústí pøístavu mìsta Gdaòsk. Útokem na Westerplatte zaèala 1. záøí 1939 nìmecká invaze do 
Polska. Jedna strážní rota polské armády pod vedením majora Henryka Sucharského bránila lehké opevnìní proti drtivé nìmecké 
pøesile sedm dní, kdy 7. záøí kapitulovala. Westerplatte se proto stal dùležitým symbolem polského protinacistického odporu. Bitvu zde 
dnes pøipomíná památník a ve filmové podobì ji v roce 1967 ztvárnil Stanis³aw Ró¿ewicz filmem Westerplatte. Souèasnì v té dobì 
probíhaly útoky na Polskou poštu, která byla také stateènì bránìna a spoleènì s Westerplatte je  základním kamenem národní hrdosti. 
Obrana Westerplatte  zùstává jednou z nejznámìjších polských bitev 2.sv. války. Ve skuteènosti šlo z èistì vojenského hlediska o 
epizodu menšího významu, ale byla to pøedevším politická demonstrace a morálnì významné gesto. 

* Svobodné mìsto Gdaòsk byl polosuverénní mìstský stát v Gdaòsku a jeho okolí (bylo pod ochranou Spoleènosti národù a ve 
vnìjších vztazích jej zastupovalo Polsko, se kterým bylo v celní unii). Vzniklo v listopadu 1920 na území odstoupeném Nìmeckou øíší na 
základì Versailleské smlouvy a zaniklo spojením s nacistickou Velkonìmeckou øíší v záøí 1939. Dnes je jeho území souèástí Polska.
Ve 20. letech se území Gdaòsku stalo støediskem židovského vystìhovalectví do Severní Ameriky. Mezi lety 1920 až 1925 se pøes 
Gdaòsk vystìhovalo za Atlantik pøibližnì 60 000 Židù. Právì zde  byly poprvé ,mimo Nìmecko, zavedeny Norimberské zákony.
Politicky bylo území Gdaòsku sídlem nejdøíve nìmeckých konzervativních sil a pozdìji nacistù. Ve volbách v roce 1933 získala NSDAP v 
gdaòském snìmu absolutní vìtšinu, která se v roce 1935 dále zvýraznila. Více než 95 % z jeho pøibližnì 360 000 obyvatel tvoøili Nìmci, 
zbytek Kašubové a Poláci.
Mìsto nemìlo vlastní vojsko po vìtšinu své existence.  V pøedveèer druhé svìtové války rozhodlo gdaòské zastupitelstvo ovládané 
NSDAP o vytvoøení vlastních ozbrojených sil a 20. èervna 1939 vznikla „Gdaòská domobrana“ (Heimwehr Danzig), existující v rámci 
organizace SS jako SS-Heimwehr Danzig. Její jednotky se spolu s nìmeckými, slovenskými a pozdìji i sovìtskými silami úèastnily 
Invaze do Polska.

28.záøí 1939
demarkaèní linie Polska

* Druhá svìtová válka byla zahájena právì nìmeckou invazí do Polska  1. záøí 1939.  Nìmecko a SSSR bìhem ní spoleènì v jediném 
mìsíci zlikvidovaly Polsko. Západní spojenci, kteøí v reakci na nìmeckou agresi vyhlásili Nìmecku válku, nebyli schopni Polsku 
významnìji pomoci.
Pøíèinou konfliktu byl jednak fakt, že se Nìmecko nikdy nesmíøilo se svými územními ztrátami v polském prostoru, které muselo doèasnì 
akceptovat po porážce v první svìtové válce, jednak Hitlerova idea, že je tøeba rozšíøit nìmecký „životní prostor“ smìrem na východ. 
Hlavním nìmeckým územním požadavkem byl tzv. Polský koridor, tedy polské území, které oddìlovalo Východní Prusko od zbytku 
nìmeckého území. V koridoru se také nacházelo Svobodné mìsto Gdaòsk, které si Nìmecko také nárokovalo, stejnì tak i celkem poèetná 
nìmecká národnostní menšina. 
Nìmeckou záminkou k napadení Polska mìly být zinscenované pohranièní incidenty na nìmecko-polské hranici. Polská armáda zoufale 
bojovala, ale za situace, v jaké se ocitla, nebyl úspìšný odpor možný. Polská vojska se nestihla ani plnì zmobilizovat a zaujmout urèené 
pozice, když byla zemì napadena. Výrazné úspìchy si vydobyla pouze stíhací brigáda chránící Varšavu a bombardovací brigáda útoèící 
na XVI. armádní sbor generála Höpnera. Obojí úspìchy však byly èasovì omezené. 
9. záøí se  polská armáda vzepjala k poslednímu zoufalému pokusu alespoò oddálit nevyhnutelný konec. Jejich šance však byly minimální 
a definitivnì zhasly 17. záøí, když se SSSR v souladu s tajnými dohodami pøidal k útoku a napadl Polsko z východu. Poslední zbytky odporu 
z polské strany jsou zaznamenány 5. øíjna. 
 Pøi útoku na Polsko se Nìmci dopouštìli váleèných zloèinù jednak bombardováním civilního obyvatelstva a kolon uprchlíkù, jednak 
vraždìním polských váleèných zajatcù.
Polská armáda utrpìla tìžké ztráty, nìkterá mìsta (zejména Varšava) byla tìžce poškozena rozsáhlým bombardováním. Zemì byla 
obsazena dílem nacistickým Nìmeckem, dílem stalinistickým Sovìtským svazem a v následných letech musela èelit mimoøádným 
zvìrstvùm ze strany obou vítìzù. Polsko mìlo ze všech státù, které poznamenala 2. svìtová válka, nejvìtší procentuální ztráty 
obyvatelstva. 

Westerplatte po útoku nìmecká loï Schleswig-Holstein útoèící 1.záøí 1939 na Westerplatte

Polská pošta
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Dokumentární centrum - are?l øíšských stranických dnù Norimberk je konfrontováno s historickým dìdictvím nacionálnì socialistické 
doby jako jen málo jiných nìmeckých mìst. V bývalém areálu o velikosti ètyø kilometrù ètvereèních, kde se konaly øíšské stranické dny, 
ještì stojí stavby, které dokumentují nacionálnì socialistické velikáøství. Dokumentární centrum informuje od roku 2001 o historii areálu a 
zloèinném prosazování moci nacionálních socialistù. Témata s pøímým vztahem k mìstu jsou zde klíèová: historie øíšských stranických 
dnù, stavby v areálu, norimberské zákony z roku 1935, norimberský proces proti hlavním viníkùm, odpovìdným za nacistické zloèiny, 
který probíhal v letech 1945/46 a dvanáct jeho následných procesù, a také obtížné nalézání cesty k dìdictví nacionálnì socialistické 
architektury po roce 1945. 

Za druhé svìtové války bylo mìsto Osvìtim pøièlenìno k Nìmecké øíši a byl zde postaven nejprve koncentraèní tábor Auschwitz I v areálu 
bývalých kasáren. Pozdìji, roku 1942, byl na druhé stranì mìsta vybudován rozsáhlý vyhlazovací tábor Auschwitz II – Birkenau 
(Bøezinka) a menší tábor Auschwitz III – Monowitz u blízké vesnice Monowice. byl nejvìtším nìmeckým nacistickým 
koncentraèním a vyhlazovacím táborem založeným bìhem druhé svìtové války v Nìmci okupovaném Polsku. V roce 1947 založilo 
Polsko k uctìní památky obìtí muzeum na místì prvních dvou táborù. Do roku 1994 prošlo branou s nápisem Arbeit macht frei na 22 
milionù návštìvníkù (každoroènì pøibližnì 700 tisíc). Dne 27. ledna se každoroènì bìhem Mezinárodního dne památky obìtí holocaustu 
pøipomíná osvobození Auschwitzu sovìtskými jednotkami ze stejného dne roku 1945.

Auschwitz-Birkenau 

“ V našem nárhu  je èas monumentu a jeho trvání odlišné od èasu jak ho vnímá a chápe èlovìk. Tradièní monument 
je vnímán jeho symbolickým zobrazením, není vnímán v èase, ale jako okamžik v prostoru, je vidìn a chápán souèasnì. I v tradièních 
architekturách – jako jsou labyrinty a bludištì je èasové kontinuum mezi zkušeností a poznáním – je zde úkol najít cestu ven a dovnitø. V 
památníku není žádný úkol – žádný konec, žádná cesta dovnitø èi ven. Prùbìh zkušenosti a poznávání památníku nepøináší žádné další 
porozumnìní a poznání, protože takové poznání je nemožné. Èas monumentu, jeho prùbìh od povrchu k zemi, jsou odtrženy od èasu 
poznávání a zkušenosti. V tomto kontextu zde není žádná nostalgie, žádná vzpomínka na minulost, je zde jen živá vzpomínka na vlastní 
individuální zkušenost. Pouze zde mùžeme poznat minulost skrze její manifestaci v pøítomnosti.“(Peter Eisenman v prùvodním textu) 

 památníku Holocaustu

Židovské muzeum v Berlínì je jednou z budov, která neplní pouze svùj prioritní úèel muzea, ale je založena na hlubokém myšlenkovém a 
duševním základì. Objekt se stává sám o sobì pomníkem. Symbolika èerpá z nejpohnutìjší kapitoly evropských dìjin – genocidy židù 
za druhé svìtové války. Snaží se pochopit a zobrazit utrpení tisícù Berlínských židù, kteøí zahynuli v koncentraèních táborech. Tyto 
uplynulé události poskytují mìstu, které se stává hlavním mìstem spojeného Nìmecka, širokou emoèní základnu pro budování stavby 
takovéhoto typu.Celá stavba svým významem znaènì pøesahuje svùj úèel. Stává se protestem genocidy a násilí. Mnoho návštìvníkù, 
kteøí znají muzeum jak z doby po jeho otevøení ještì bez výstav a exponátù tak i pozdìji èasto tvrdí, že všeobecný dojem z prázdného 
muzea, tedy pouze ze stavby, byl mnohem silnìjší.
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URBANISTICKÁ KONCEPCE:

ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE:

Od 15. století se na místì urèeném pro budoucí výstavbu muzea zaèala formovat struktura zástavby a ulièní sítì a tento vývoj 
zcela zastavila, a hlavnì znièila, druhá svìtová válka. První stavby byly budovány v samotném tìžišti území, do kterého jsem 
budovu muzea druhé svìtové války zasadila i já. V souèasné dobì je jakýmsi magnetem pozemku a zároveò tedy i jeho 
nejatraktivnìjší èástí památkovì chránìný kanál Radunia, jenž tvoøí jižní hranici území. Naopak severní a severovýchodní 
hrana pozemku, tvoøená ulicemi Walowa a Stará Stocznia, se kryje s pomezím severní prùmyslové oblasti, která je v souèasné 
dobì ve znamení rozsáhlých demolic a revitalizaèních plánù.
Z tìchto dùvodù jsem se rozhodla pøimknout muzeum ke kanálu Radunia a využít severní èásti území pro obslužné funkce. Na 
východní stranì je tak ponechán prostor pro park, který nejenže má navodit pøíjemnìjší pocity návštìvníkù muzea po 
absolvování stálé expozice, ale také má více posílit atraktivitu místa a pøimìt kolemjdoucí k pozastavení a relaxaci. Pøírodní 
element se tak stane jistým vyvážením pevné masivní hmoty muzea. Z tohoto dùvodu jsem se rozhodla kanál více zpøístupnit 
a vytváøím na jeho bøehu schody, po kterých je možné dostat se pohodlnì až k vodní hladinì. Umístìní schodù a charakter 
parku také souvisí s výskytem protiraketového krytu na území. Linie dlažby , které jsou porùznu zpøetrhány a zeslabují se, aby 
tak daly postupnì více vyniknout pøírodnímu elementu, zároveò upozoròují na existenci dnes nenápadného kopeèku krytu z 
druhé svìtové války ve východním cípu území.
Vizuální bariéru mezi parkem a ulicí Stará Stocznia vytváøí stromoøadí, které je narušeno autobusovou zastávkou a vjezdem do 
podzemních garáží .
Hlavní vstup do muzea je situován na prùseèíku pøedpokládaných smìrù pøíchodu (pøíjezdu) návštìvníkù, a� už jsou to lidé, 
kteøí využijí MHD a vystoupí na autobusové zastávce pøed budovou v ulici Stará Stocznia, èi pøíchozí po pìších trasách z centra 
mìsta. Do plánu vkládám novou osu a souèasnì další možný smìr pøíchodu návštìvníkù, která spojuje park muzea s protìjším 
bøehem kanálu Radunia, na kterém probíhají archeologické výzkumy a do budoucna je zde plánováno open-air archeologické 
muzeum.

Budova muzea se má stát jednoduchou dominantní pevnou hmotou s jasným vnìjším èlenìním a orientaèním bodem mìsta.  
Hmotu budovy jsem pojala jako dva charakterovì odlišné, avšak doplòující se elementy – introvert a extrovert - dle toho, jaké 
funkce zastávají a co ve svých útrobách skrývají.  Introvertní èást v podobì kvádru tvoøí pøedevším stálá expozice, která se 
jasnì uzavírá pøed svým okolím, avšak poskytuje pøekvapení v rozmanitosti svého nitra. Naopak extrovertní èást slouží široké 
veøejnosti. Obsahuje konferenèní komplex, knihovnu, vzdìlávací komplex, administrativu, èlenský klub muzea, restaurace a 
další. Otevírá se více svému okolí a navazuje kontakt s mìstem jako takovým. Vyhlíží nejen do míst, kde se v centru mìsta 
kumulují jeho obyvatelé a turisté, ale zároveò na nedalekou Polskou poštu. Polská pošta byla spoleènì s ostrovem 
Westerplatte napadena 1. záøí 1939 Nìmci a obrana tìchto míst se stala symbolem protinacistického polského odboje a 
základním kamenem národní hrdosti.
Dialog mezi obìma èástmi budovy je veden nejen pomocí pøedsazené formy dominantního extroverta, ale také skrze spojující 
prosklený krèek obsahující vchod do muzea (hlavní i vedlejší).  Podél proskleného koridoru jsou uvnitø ve výklencích fasády 
introvertní èásti pøedstavena témata jak stálé expozice, tak i tìch doèasných v podobì graficky zpracovaných plakátù a 
fotografií. Budou se zde nacházet  také informace o akcích konaných vzdìlávacím a konferenèním komplexem. Skrze tento 
krèek budou moci potencionální návštìvníci muzea procházet 24 hodin dennì 7 dní v týdnu a pøedložená témata zde tak 
mohou zaujmout jejich pozornost a nalákat k návštìvì muzea.

jasná hmota a vymezení rozdìlení na introvertní
a extrovertní èást

extrovert navazuje kontakt
s mìstem a dohlíží na 
introverta

vzájemný dialog obou elementù
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Pøesuòme se opìt do spojovacího krèku v 1. NP a tentokrát zapoèneme cestu sekcí s otevíracím režimem lišícím se od toho 
muzejního. Pokud se vydáme do dominantnìjší hmoty objektu, nalezneme zde vstupní halu s recepcí celé této èásti. Dále je 
zde promítací místnost a místnosti øidièù, skladníkù a uklizeèek. 2. NP pak pøedstavuje kavárna a èlenský klub muzea. Ve 3.NP 
a 4. NP se nacházejí kanceláøe a hotel. Hotel je øešený v obou podlažích stejnou formou a poskytuje vždy jedno apartmá, tøi 
dvoulùžkové pokoje, kuchyòku s jídelnou a spoleènou místnost s výhledem na mìsto. Kanceláøe jsou ve 3. NP øešeny jako 
otevøený prostor a o patro výš jsou navrženy v podobì uzavøených bunìk, ve kterých sídlí øeditel, jeho zástupci a sekretáøky. To 
vše je doplnìno archivy, zasedacími místnostmi, kuchyòkami, prostorem pro kopírky, tiskárny apod. 
Ve druhém nižším objektu muzea se nacházejí v 1. NP dílny, ochranka, monitoring, server, zdravotník, telefonní ústøedna a IT 
místnosti. Suterén pak tvoøí sklady, které jsou s dílnami a stálou expozicí propojeny skrze požární výtah. Zásobování skladù 
výstav je øešeno v severní èásti celého objektu venkovní nakládací rampou, která dle potøeby zajíždí do suterénu. Zásobování 
restaurace a kavárny je øešeno taktéž ze severu druhou nakládací rampou napojenou na zásobovací výtah. K objektu muzea je 
pøièlenìno podzemní dvoupodlažní parkovištì dostupné ze silnice Stará Stocznia. Kapacita podzemních garáží je 210 
parkovacích míst. Dalších 24 venkovních parkovacích míst se pak nachází v severní èásti pozemku pøi ulici Walowa. 

DISPOZIÈNÍ  A  PROVOZNÍ ØEŠENÍ:

Budova muzea druhé svìtové války je rozdìlena na dvì jasné kompaktní hmoty propojené prùchozím krèkem, pøièemž jsou 
obì tyto hmoty dále rozdìleny na dvì další èásti, lišící se režimem otevírací doby. Vstup do obou èástí s rozlišným režimem je 
umístìn do propojovacího krèku mezi dvìma hlavními hmotami. Projdìme si nejprve úseky závislé na otevírací dobì muzea. 
Návštìvník vejde do vstupní haly, kde je možné zakoupit lístky do expozic, odložit si èi  zakoupit upomínkový pøedmìt v 
obchodì muzea. Ze vstupní haly vede dále chodba do kanceláøí správce, mediálního zástupce èi první pomoci a na halu je 
pøímo napojena místnost pro zamìstnance.  Vstupnímu prostoru dominuje pøímé schodištì vetknuté do nosné stìny a tento 
prvek se opakuje napøíè všemi podlažími. Pokud se vydáme po schodišti do suterénu, nalezneme zde vstupy jak do stálé 
expozice, tak i do doèasných výstav. Zbylé prostory tvoøí technické zázemí. Naopak kdyby návštìvník pokraèoval ze vstupní 
haly v 1.NP do druhého podlaží, narazil by na restauraci s místností pro dìti. Kolem otevøené galerie se pak nacházejí 
nezpoplatnìné výstavy zaèínajících umìlcù. Ve 3. NP je umístìn vzdìlávací komplex se svými kanceláøemi a vzdìlávacím 
prostorem øešeným variabilními pøíèkami. Na protìjší stranì je komplex konferenèního sálu a tedy i samotný sál o kapacitì  300 
osob, jeho sklad,  vstupní hala, šatna jak pro návštìvníky, tak i umìlce a personál a místnost pro umìlce a personál. Ve 4. NP 
nalezneme knihovnu pro veøejnost  doplnìnou o potøebné kanceláøe, archivy a pøednáškové místnosti s kapacitou 40 a 70 
osob. V tomto podlaží je konferenèní komplex doplnìn o kabiny pøekladatelù, osvìtlovaèù, zvukaøù a pøenosového studia. Dále 
se zde nachází vzduchotìsná komora pro technickou komunikaci.

CESTA  K  VÝSLEDNÉMU  ØEŠENÍ:
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vzdìlávací komplex
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vertikální komunikace
spoleèných prostor

horizontální komunikace
spoleèných prostor

režim nezávislý na 
otevírací dobì expozic

režim závislý na 
otevírací dobì expozic

sklady

dílny

technické zázemí

Gdaòsk - Muzeum II. svìtové války diplomová práce FUA TUL  LS 2009/10
Pavla Dvoøáèková vedoucí práce

Ing.arch.akad.arch. Jan Hendrych prùvodní zpráva 



KONCEPCE STÁLÉ EXPOZICE:

Jednotlivá témata stálé expozice byla dána podmínkami probíhající mezinárodní soutìže, avšak jejich ztvárnìní jsem se rozhodla pojmout dle 
vlastních úvah.
Návštìvu stálé expozice chápu jako cestu, bìhem které návštìvník zažívá rùzné pocity v rùznorodých prostorech. Tato cesta má svùj poèátek, vývoj 
a konec. Od zaèátku jsem se chtìla vyhnout jakési sterilitì prostøedí panující v naprosté vìtšinì souèasných muzeí. Muzeum druhé svìtové války 
chápu jako naprosto specifický typ muzea. Má jasnì danou základní látku, která by mìla být pro návštìvníky spíše emotivní záležitostí nežli 
naukovou, tudíž jsem volila i na smysly pùsobící vnitøní prostøedí výstavních prostor poplatné jednotlivým tématùm. Jedná se o multimediální expozici 
založenou na vnímání a soustøedìní diváka, která ho nutí pøemýšlet o pøedkládaných tématech. 
Expozici jsem pomyslnì rozdìlila do tøech èástí. Tou první z nich jsou uzavøené výstavní prostory jako takové, do kterých v žádném místì neproniká 
denní svìtlo. Druhou èástí jsou odpoèinkové prostory oproštìné od jakýchkoliv exponátù. Odpoèinkové prostory jsou osvìtleny denním svìtlem, 
avšak neposkytují návštìvníkùm žádný výhled do okolí muzea, aby tak nebyli rozptylováni vjemy každodenního života a podrželi si svou 
soustøedìnost v rámci látky druhé svìtové války. Jen na jednom místì je umožnìno návštìvníkùm nahlédnout ven skrze zdi muzea, a to v prvním 
nejvìtším odpoèinkovém prostoru malým „prùstøelem“ ve zdi smìrem ke kanálu Radunia. K tomuto malému otvoru vede kovové schodištì, které tak 
upozoròuje na existenci prùhledu. Odpoèinkové prostory jsou navíc vždy èásteènì pøestøešeny a pøedìleny subtilní kovovou rámovou konstrukcí s 
prosklenou fasádou, aby tak byli návštìvníci muzea chránìni pøed eventuelní nepøízní poèasí. Je zde tedy navrhnut vždy vnitøní a venkovní prostor 
odpoèinkových sekcí a lze mezi nimi libovolnì procházet.
Tøetím prvkem stálé expozice je závìreèný prostor chápaný jako duševní vsuvka èi pauza poskytující plynulý pøechod mezi stálou expozicí a 
venkovním prostorem, kde cesta návštìvníka muzea konèí. Domnívám se, že u muzea tohoto typu by mìl existovat jakýsi filtr na konci cesty, kde 
dojde k postupnému zklidnìní a srovnání pocitù èlovìka v nìm samotném. V tomto prostoru se již nenachází žádné exponáty a žádné další prvky 
vyvolávající jakékoliv pocity. Jsou tu jen holé zdi, ticho a prázdno, které nutí èlovìka srovnat si myšlenky a dojmy z právì absolvované cesty výstavou, 
a teprve pak návštìvník opouští výstavní prostory, vychází ven z muzea a nechává se rozptýlit okolním ruchem.  

CESTA STÁLOU EXPOZICÍ:

1. téma: Válka jako dùsledek ideologie a politiky totalitních státù 

2. téma: Gdaòsk jako místo, kde vypukla válka 

3. téma: Válka nového typu

4. odpoèinkový prostor 

5. téma: Vzdor

6. odpoèinkový prostor

- V úvodní èásti expozice, která má 
válku pøedstavit jak koneèný cíl nacistického Nìmecka,  jsou zohlednìny totalitní ambice postavené 
na zachycení myšlení mas a je zde pøedstaven fenomén masové propagandy. Návštìvník prochází 
vysokým prostorem (výška dvou podlaží) mezi vysokými pilíøi z režného zdiva tyèícími se až ke 
stropu. V pilíøích se nacházejí porùznu výklenky s exponáty a na holé zdi se promítají dokumentární 
filmy a fotografie. Na konci cesty se ve výšce jednoho podlaží nachází prvek tribuny, kam není 
možno vstoupit, jen se odtud ozývají dobové nahrávky Hitlerových projevù.

– Expozice vykresluje situaci ve mìstì v dobì 
vypuknutí druhé svìtové války. Zvolila jsem prvek koridoru, jehož souèástí bylo mìsto Gdaòsk pøed 
vypuknutím války a o který Hitler usiloval. Návštìvník prochází opìt vysokým prostorem mezi 
dvìma zdmi z režného zdiva, kde je ve výklenkách seznamován s tématem.

 – Sdìlením tøetí sekce má být fakt, že totalitní státy v èele s Nìmeckem 
vedly válku zákeønì už od prvního dne, a to vìdomì s cílem znièit soupeøe. Mým zámìrem je 
podtrhnout charakter zákeønosti, hrubosti a manipulace, proèež jsem zvolila naklonìní podlahy 
ovlivòující motoriku návštìvníka muzea. Lidé jsou obklopeni kolem dokola režným zdivem a prostor 
je èlenìn betonovými panely vzniklými hrubým bednìním z nehoblovaných prken. Mezi panely je 
možno procházet, ale i podcházet nebo se do nich skrýt, jelikož jsou rùznì výškovì rozehrané a ve 
dvou místech vytváøejí malé tunýlky. Exponáty jsou umístìny opìt na tìchto panelech, na které jsou 
promítány také dobové fotografie.

- Návštìvník se poprvé ocitá v místì, kde je možné vydechnout. Všechna 
odpoèinková místa jsou pojata minimalisticky a toto první a zároveò nejprostornìjší umožòuje 
nahlédnout pomocí „prùstøelu“ ve zdi ven smìrem ke kanálu Radunia. Na tento fakt upozoròuje již 
zmiòované kovové schodištì. Do útrob této èásti je vpuštìn pøírodní element v podobì ètvercového 
trávníku a tøech zasazených stromù pro odlehèení prostoru. Lidé se mohou posadit na kamenné 
kostky rozeseté vedle trávníku.

 – Okupace zemí obsazených agresorem vzbuzovala národního ducha a odpor v 
populaci. Formy vzdoru byly èetné a rùznorodé od civilního vzdoru k ozbrojenému boji. Já se 
rozhodla vyjádøit téma vzdoru kladením pøekážek, pomocí kterých se ztìžovala a prodlužovala 
cesta agresora. Prostor této sekce jsem tudíž pojala jako labyrint vysoký dva metry, který je možné 
pøi troše snahy pøehlédnout na druhý konec. V prùbìhu labyrintu se èlovìk seznamuje s danou 
tématikou.  Ve dvou místech se labyrint  uzavírá shora, tudíž jsou vyšší osoby nucené se sklonit.

 – Po absolvování labyrintu se návštìvníci opìt ocitají na odpoèinkovém 
místì s vodním prvkem a døevìnou terasou. Opìt jsou zde poskytnuty kostky k posezení a tentokrát 
odtud vede kovové schodištì do druhého podlaží expozic. Pro vozíèkáøe je zde navržen výtah.

nadìje

strach tma
svìtlo

na povrchu

pod povrchem

budoucnost

otázky

odpovìdi ? minulost

MOTIV CESTY A JEJÍHO VÝVOJE 

INFORMACE PRÁZDNO EXIT

7. téma: Okupace jako pokraèování války

8. odpoèinkový prostor

9. téma: Zloèinný charakter okupace 

10. odpoèinkový prostor

11. téma : Politika a diplomacie

12. téma: Pravidelné vojenské operace

13. odpoèinkový prostor

14. téma: Po skonèení války

15. závìreèná èást

 - Návštìvníci se v této sekci seznamují s politikou totalitních 
státù vùèi podrobeným národùm, jež pokraèovala ideologií války. Hlavním motivem mi byly fenomény 
omezování, stísnìní a utlaèování. Prostor jsem proto ztvárnila stísnìnou formou. Strop nad touto 
expozicí je zavìšený ve výšce 2,30 m a prostor je èlenìn betonovými panely . Podlaha je z kamenné 
drtì jakožto omezení „bezmyšlenkovitého“ pohybu.

 – Z této èásti je možné vyhlížet shora do odpoèinkových míst nacházejících se 
pod ním.

– Nìmecká okupaèní politika a v menší míøe SSSR a japonské 
postupy byly utkány z genocidy, teroru, nucené práce a nuceného masového vyhánìní obyvatelstva. 
Tato sekce tudíž poukazuje pøedevším na téma nelidskosti, obnažení, destrukce. Návštìvník se 
pohybuje po kovovém roštu, ve kterém jsou ètvercové prosklené otvory (na první pohled nezajištìné 
sklem). Skrze rošt vidí návštìvníci kamenné sutì a zrezivìlé trosky, které se derou v  jednom místì  
ven skrze rošt smìrem nahoru. Na obvodových stìnách z režného zdiva jsou umístìné informace a je 
možné vstoupit do betonové promítací místnosti.

 – Na ètvrtém odpoèinkovém místì se již pøírodní element vytrácí a mnohem 
vìtší prostor dostává minimalismus v podobì holých stìn a kostek, na které je možné se posadit. 
Venkovní èást je doplnìná o møíže tvoøící pomyslný poklop.

 – Návštìvník prochází postupnì tøemi rovnocennými døevìnými kójemi, 
kde jsou pøedložena 3 rovnocenná témata (Mnichovská dohoda, úsilí evropských exilových vlád a 
konference na Jaltì a v Postupimi)

 – Tato sekce nemusí sdìlit žádné konkrétní zprávy, jejím 
úèelem je vytvoøit vìcný podklad pro ostatní sekce. Navrhla jsem zde panely seskupené v pùdoryse do 
tvaru L, pøièemž se na jedné stranì budou nacházet mapy a na stranì druhé budou promítány 
dokumentární filmy k danému tématu.

 – Poslední odpoèinkové místo je pojaté stejnì jako pøedchozí, avšak tentokrát 
bez møíží.

 – Tato sekce si klade za cíl sdìlit fakt, že se druhá svìtová válka promìnila 
v revoluci, jež radikálnì zmìnila tváø Evropy. Expozice bude ve znamení stop, otiskù a pøemìn. 
Nalezneme zde stejné pilíøe jako na poèátku cesty, ale tentokrát ponièené, rozpadlé. Prvek pódia 
naprosto chybí. 

 – prázdno jakožto duševní pauza

odpoèinkové prostory

expozice

vnitøní èást odpoèinkových prostor

vnìjší èást odpoèinkových prostor
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téma ?  válka jako dùsledek ideologie a 
politiky totalitních státù
sdìlení ?  válka byla koneèným cílem 
nacistického Nìmecka

* tato èást expozice zohledòuje totalitní ambice 
postavené na zachycení myšlení mas, s nástroji 
masové propagandy a využívání pronikavých 
prvkù nasazení / prvek pódia / vysoký prostor

téma ?  Gdaòsk jako místo, kde vypukla válka
sdìlení ?  vykreslení situace ve mìstì, kde 
vypukla 2SV

* èást symbolizující koridor, jehož souèástí bylo 
mìsto Gdaòsk pøed vypuknutím 2SV a o který 
Hitler usiloval

téma ?  válka nového typu
sdìlení ?  totalitní státy v èele s Nìmeckem vedly válku zákeønì už od 
prvního dne a to vìdomì s cílem znièit soupeøe

* podtrhnutí charakteru zákeønosti, hrubosti, manipulace, nemilosrdnosti, 
nehumánnosti / zdrsnìní použitých materiálù / naklonìní podlahy

téma ›  Vzdor
sdìlení ?  Okupace zemí obsazených agresorem vzbuzovala ducha èi odpor v populaci. 
Formy vzdoru byly èetné a rùznorodé od civilního vzdoru k ozbrojenému boji.

* podtrhnutí témat odvahy, odporu, národní hrdosti, obrany, díky kterým se obyvatelstvo 
snažilo ztížit cestu agresorovi / uspoøádání cikcak

téma ?  Okupace jako pokraèování války
sdìlení ›  Politika totalitních státù vùèi podrobeným 
národùm pokraèovala ideologií války. Válka se stala 
pøíèinou zákeøných aspektù politiky a fenoménu 
spolupráce.

* podtrhnutí témat omezování, stísnìní, utlaèování, 
parazitování / opìt materiály v surovìjší podobì / snížený 
strop / podlaha z kamenné drtì jakožto omezení 
„bezmyšlenkovitého“ pohybu 

téma ?  Zloèinný charakter okupace
sdìlení ›  Nìmecká okupaèní politika a v 
menší míøe SSSR a japonské postupy byly 
utkány z genocidy, teroru , nucené práce a 
nuceného masového vyhánìní obyvatelstva.

*  tato èást výstavy poukazuje pøedevším na 
témata nelidskosti, obnažení, destrukce / opìt 
materiály v surovìjší podobì  

téma ?   Politika a diplomacie
sdìlení ›  Západní demokratické zemì 
vstoupily, a� už z nutnosti nebo 
svobodné volby, do politické hry s 
totalitními státy a pro tento cíl obìtovaly 
zájmy zemí støední a východní Evropy. 

*  podtrhnutí tématu pøímoèarosti

téma ?  Po skonèení války
sdìlení ›  Druhá svìtová válka se promìnila v revoluci, která 
radikálnì zmìnila tváø Evropy

*  Tato èást expozice bude ve znamení stop, otiskù, pøemìn.

téma ?  Pravidelné vojenské operace
sdìlení ›  Tato sekce nemusí sdìlit žádné konkrétní 
zprávy, jejím úèelem je vytvoøit vìcný podklad pro 
ostatní sekce

*  neutrální prostøedí, pouze faktická èást – žádné vìtší 
emotivní pùsobení
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01 hotel - úklid........................................................................................ 9 m
02 hotelový apartmán........................................................................... 66 m
03 hotelový pokoj.................................................................................30,3 m
04 hotelový pokoj................................................................................ 30,3 m
05 hotelový pokoj.................................................................................30,3 m
06 kuchyòka s jídelnou........................................................................30,1 m
07 hotel - spoleèná místnost................................................................10,6 m
08 kuchyòka..........................................................................................10,4 m
09 archiv...............................................................................................16,1 m
10 tiskárny, kopírky..................................................................................17 m
11 mluvèí, propagace, úèetnictví, investice.........................................269,7 m
12 zasedací místnost...........................................................................47,5 m
13 spoleèná místnost...........................................................................40,7 m
14 toalety -  muži..................................................................................13,1 m
15 toalety - ženy....................................................................................12,9 m 
16 úklid...................................................................................................3,1 m
17 toaleta - vozíèkáøi..............................................................................4,4 m 
18 toalety - ženy......................................................................................5,7 m
19 toaleta - muži.....................................................................................7,2 m
20 vydavatelské studio...........................................................................18,9 m
21 vydavatelské studio...........................................................................17,3 m

 

01 hotel - úklid........................................................................................ 9 m
02 hotelový apartmán........................................................................... 66 m
03 hotelový pokoj.................................................................................30,3 m
04 hotelový pokoj................................................................................ 30,3 m
05 hotelový pokoj.................................................................................30,3 m
06 kuchyòka s jídelnou........................................................................30,1 m
07 hotel - spoleèná místnost................................................................10,6 m
08 kuchyòka.........................................................................................10,4 m
09 sklad materiálù...............................................................................16,1 m
10 tiskárny, kopírky..............................................................................17,8 m
11 odpoèinkový prostor........................................................................23,3 m
12 øeditel.................................................................................................40 m
13 sekretáøky.......................................................................................53,3 m
14 zástupci øeditele................................................................................40 m
15 zasedací místnost...........................................................................84,8 m 
16 archiv..............................................................................................40,5 m
17 toalety - muži...................................................................................13,3 m 
18 toalety - ženy...................................................................................12,9 m
19 toaleta - vozíèkáøi..............................................................................4,4 m
20 úklid..................................................................................................3,1 m
21 toalety personál - ženy......................................................................5,7 m
22 toalety personál - muži.....................................................................7,2 m

 
 
 
 

01
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06

07 08 09

1011
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13

14 15
16

17
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19
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21

01 èlenský klub muzea.......................................................................169,6 m
02 toalety - personál restaurace.............................................................4,6 m
03 toalety veøejnost - muži....................................................................13,1 m
04 toalety veøejnost - ženy....................................................................12,9 m
05 úklid...................................................................................................3,1 m
06 toaleta - vozíèkáøi..............................................................................4,4 m
07 zázemí kavárny................................................................................16,8 m
08 zázemí kavárny..................................................................................8,9 m
09 zázemí kavárny................................................................................14,4 m
10 zázemí kavárny................................................................................10,2 m
11 zázemí kavárny..................................................................................9,7 m
12 kavárna..............................................................................................248 m
13 nezpoplatnìné výstavy zaèínajících umìlcù..................................330,2 m
14 toalety veøejnost -  muži...................................................................13,1 m
15 toalety veøejnost - ženy....................................................................12,9 m 
16 úklid...................................................................................................3,1 m
17 toaleta - vozíèkáøi..............................................................................4,4 m 
18 toalety a šatny - personál restaurace................................................30,2 m
19 zázemí restaurace.............................................................................20,3 m
20 restaurace.......................................................................................366,9 m
21 místnost pro dìti................................................................................60,2 m

23 spoleèná místnost............................................................................28 m
24 archiv výzkumu a historických dokumentù......................................55,5 m
25 archiv fotografií................................................................................77,3 m
26 výstavní sekce a sekce výzkumu.....................................................195,3 m
27 seminární místnost...........................................................................169 m
28 seminární místnost.............................................................................95 m
29 šéf sekce výzkumu..........................................................................19,8 m
30 šéf výstavní sekce...........................................................................19,8 m
31 správce ...........................................................................................11,2 m
32 toalety veøejnost - muži.....................................................................13,1 m
33 toalety veøejnost - ženy.....................................................................12,9 m
34 úklid....................................................................................................3,1 m
35 toalety - vozíèkáøi................................................................................4,4 m
36 audiovizuální místnost......................................................................50,9 m
37 knihovna pro veøejnost s èítárnou pro hluchonìmé...........................290 m 
38 konferenèní sál..................................................................................301 m
39 pøenosové studio..................................................................................11 m
40 zvuk..................................................................................................10,6 m
41 svìtlo................................................................................................10,6 m
42 tlumoèníci............................................................................................11 m
43 vzduchotìsné komory a technická komunikace................................58,2 m
44 toalety personál.................................................................................12,4 m 

 
 
 
 

22 šéf vzdìlávací sekce..........................................................................18 m
23 kanceláø.............................................................................................24,7 m
24 sklad..................................................................................................26,5 m
25 sklad..................................................................................................35,7 m
26 sklad....................................................................................................40 m
27 vzdìlávací prostor s mobilními pøíèkami............................................440 m
28 kanceláøe........................................................................................147,7 m
29 vstupní hala....................................................................................212,3 m
30 konferenèní sál..................................................................................301 m
31 šatna veøejnost .................................................................................54,7 m
32 sklad konferenèního sálu...................................................................61,8 m
33 kanceláø.............................................................................................17,4 m
34 spoleèná místnost pro úèinkující a personál......................................16,9 m
35 šatna úèinkující a personál - muži........................................................6,8 m
36 šatna úèinkující a personál - ženy........................................................5,4 m
37 toalety úèinkující a personál - ženy......................................................6,4 m 
38 toalety úèinkující a personál - muži.....................................................8,2 m
39 toalety - vozíèkáøi..................................................................................4,4 m
40 úklid......................................................................................................3,1 m
41 toalety veøejnost - ženy.......................................................................12,9 m
42 toalety veøejnost - muži.......................................................................13,1 m
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51

6257 58

59 60

61
01 vstupní hala................................................................................... 911 m
02 místnost pro personál................................................................... 35,3 m
03 šatna  personál - ženy.....................................................................5,4 m
04 toalety personál - ženy.................................................................... 6,6 m
05 šatna personál - muži......................................................................6,8 m
06 toalety personál - muži....................................................................7,7 m
07 úklid.................................................................................................3,3 m
08 toaleta - vozíèkáøi............................................................................4,4 m
09 toalety veøejnost - ženy..................................................................12,9 m
10 toalety veøejnost - muži.................................................................13,1 m
11 obchod muzea.............................................................................101,7 m
12 šatna veøejnost..............................................................................67,9 m
13 mediální zástupce..........................................................................11,9 m
14 správce..........................................................................................12,4 m
15 první pomoc..................................................................................19,8 m 
16 toaleta - vozíèkáøi............................................................................4,4 m
17 úklid.................................................................................................3,3 m 
18 toalety veøejnost - ženy..................................................................12,9 m
19 toalety veøejnost - muži.................................................................13,1 m
20 projekèní místnost.......................................................................224,8 m
21vstupní hala..................................................................................104,3 m
22 recepce..........................................................................................34,9 m
23 koridor...........................................................................................351 m
24 øidièi................................................................................................30,8 m
25 skladníci..........................................................................................29,4 m
26 skladníci..........................................................................................27,1 m
27 uklizeèky..........................................................................................39,6 m
28 toalety personál................................................................................9,4 m
29 ochranka a monitoring.......................................................................65 m
30 sklad pro ochranku a monitoring....................................................24,8 m
31 pracovníci IT ..................................................................................38,1 m
32 elektronika a akustika.....................................................................30,6 m
33 hasiè, zdravotník.............................................................................39,5 m
34 telefonní ústøedna...........................................................................32,3 m
35 server..............................................................................................30,6 m
36 server..............................................................................................54,9 m
37 dílna údržby budovy........................................................................67,6 m 
38 kuchyòka.........................................................................................27,3 m
39 šatna ženy.......................................................................................13,5 m
40 toalety a sprcha - ženy........................................................................10 m
41 toalety a sprcha - muži........................................................................10 m
42 šatna - muži......................................................................................12,4 m
43 rekonstrukèní dílna............................................................................170 m
44 konzervaèní dílna...........................................................................290,2 m
45 dílna pro pøípravu displayù.............................................................147,5 m
46 stálá expozice -  odpoèinkový vnitøní prostor..................................121,6 m
47 stálá expozice - odpoèinkový venkovní prostor..............................453,8 m
48 stálá expozice - okupace jako pokraèování války...........................563,6 m
49 stálá expozice - odpoèinkový vnitøní prostor.....................................43,4 m
50 stálá expozice - odpoèinkový venkovní prostor.................................73,4 m
51 stálá expozice - zloèinný charakter okupace...................................956,2 m 
52 stálá expozice - odpoèinkový vnitøní prostor......................................49,2 m
53 stálá expozice - odpoèinkový venkovní prostor....................................27 m
54 stálá expozice - politika a diplomacie.................................................236 m
55 stálá expozice - toalety...........................................................................8 m 
56 stálá expozice - pravidelné vojenské operace....................................516 m
57 stálá expozice - Gdaòsk...................................................................44,5 m
58 stálá expozice - válka jako dùsledek politiky totalitních státù..........181,2 m
59 stálá expozice - odpoèinkový vnitøní prostor....................................100,2 m
60 stálá expozice - odpoèinkový venkovní prostor...............................113,5 m
61 stálá expozice - po skonèení války.....................................................173 m
62 stálá expozice - prázdný prostor - závìr..........................................174,6 m   
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01 vstupní hala.....................................................................................409,7 m
02 stálá expozice - válka jako dùsledek politiky totalitních státù..........181,2 m
03 stálá expozice - Gdaòsk....................................................................44,5 m
04 stálá expozice - válka nového typu...................................................746,1 m
05 stálá expozice toalety...............................................................................8 m
06 stálá expozice - odpoèinkový vnitøní prostor.....................................121,6 m
07 stálá expozice - odpoèinkový venkovní prostor................................453,8 m
08 stálá expozice - vzdor.......................................................................563,6 m
09 stálá expozice - odpoèinkový vnitøní prostor.......................................16,5 m
10 stálá expozice - odpoèinkový venkovní prostor.................................203,2 m
11 stálá expozice - zloèinný charakter okupace.....................................956,2 m
12 doèasná expozice..............................................................................625,6 m
13 doèasná expozice..............................................................................714,4 m
14 chladící generátory..............................................................................35,7 m
15 ventilace a klimatizace.......................................................................300,1 m 
16 trafostanice..............................................................................................49 m
17 stanice ústøedního topení a teplé vody.................................................58,8 m 
18 generátor elektrické energie................................................................27,6 m
19 požární alarm..........................................................................................26 m
20 èerpací stanice...................................................................................176,4 m
21 anglický dvorek.......................................................................................67 m
22 nakládací rampa ...................................................................................4,5 m
23 pøíruèní sklad.......................................................................................27,4 m
24 obaly.....................................................................................................54,4 m
25 odpady.................................................................................................17,2 m
26 sklad náøadí.........................................................................................24,2 m
27 sklad údržby.........................................................................................70,9 m
28 materiály a vybavení pro výstavy.......................................................453,7 m
29 toalety a úklid skladù...........................................................................12,1 m
30 sklad pro výstavy...............................................................................345,8 m
31 sklad pro výstavy................................................................................443,8 m  
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01 vstupní hala.....................................................................................409,7 m
02 stálá expozice - válka jako dùsledek politiky totalitních státù..........181,2 m
03 stálá expozice - Gdaòsk....................................................................44,5 m
04 stálá expozice - válka nového typu...................................................746,1 m
05 stálá expozice toalety...............................................................................8 m
06 stálá expozice - odpoèinkový vnitøní prostor.....................................121,6 m
07 stálá expozice - odpoèinkový venkovní prostor................................453,8 m
08 stálá expozice - vzdor.......................................................................563,6 m
09 stálá expozice - odpoèinkový vnitøní prostor.......................................16,5 m
10 stálá expozice - odpoèinkový venkovní prostor.................................203,2 m
11 stálá expozice - zloèinný charakter okupace.....................................956,2 m
12 doèasná expozice..............................................................................625,6 m
13 doèasná expozice..............................................................................714,4 m
14 chladící generátory..............................................................................35,7 m
15 ventilace a klimatizace.......................................................................300,1 m 
16 trafostanice..............................................................................................49 m
17 stanice ústøedního topení a teplé vody.................................................58,8 m 
18 generátor elektrické energie................................................................27,6 m
19 požární alarm..........................................................................................26 m
20 èerpací stanice...................................................................................176,4 m
21 anglický dvorek.......................................................................................67 m
22 nakládací rampa ...................................................................................4,5 m
23 pøíruèní sklad.......................................................................................27,4 m
24 obaly.....................................................................................................54,4 m
25 odpady.................................................................................................17,2 m
26 sklad náøadí.........................................................................................24,2 m
27 sklad údržby.........................................................................................70,9 m
28 materiály a vybavení pro výstavy.......................................................453,7 m
29 toalety a úklid skladù...........................................................................12,1 m
30 sklad pro výstavy...............................................................................345,8 m
31 sklad pro výstavy................................................................................443,8 m  
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stálá expozice “Zloèinný charakter 
okupace”

stálá expozice - odpoèinkový prostorstálá expozice  “Vzdor”stálá expozice  “Okupace jako 
pokraèování války”

vstupní hala stálých a doèasných 
expozic

stálá expozice - venkovní 
odpoèinkový prostor

stálá expozice - vnitøní 
odpoèinkový prostor

stálá expozice “Válka nového 
typu”

stálá expozice “Gdaòsk jako 
místo,kde vypukla válka”

vstupní hala stálých 
a doèasných expozic

stálá expozice “Pravidelné 
vojenské operace”

stálá expozice “Politika 
a diplomacie”

+22,7
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+ 0,0
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+ 0,0

- 7,7

+ 5,7

+17,1

- 7,7

- 4,6

- 1,5

+ 0,0

- 7,7

- 4,6

- 1,5

+ 0,0

+ 0,0

- 7,7

+ 6,2

ØEZ B

ØEZ C



Gdaòsk - Muzeum II. svìtové války diplomová práce FUA TUL  LS 2009/10
Pavla Dvoøáèková vedoucí práce

Ing.arch.akad.arch. Jan Hendrych pohledy 1:500 

KONCEPCE FASÁDY: 

Pøi návrhu fasády mi byla inspirací torza budov vybombardovaných za druhé svìtové 
války, která se v Gdaòsku zachovala do dnešní doby v hojném poètu. Na tìchto 
„skulpturách“ lze vysledovat rùznorodost okenních otvorù vkládaných do pravidelného 
rastru. Tento rastr je narušen nepravidelným úbytkem  hmoty obvodových stìn, a tudíž i 
úbytkem okenních otvorù, což se v návrhu propisuje na fasádu extrovertní èásti muzea 
právì v podobì nepravidelného úbytku oken. Okna mají ètvercový charakter, což je opìt 
odkazem na tématiku druhé svìtové války a inspirací mi tentokrát byly støílny váleèných 
bunkrù. V introvertní èásti budovy muzea okna na svislých fasádách naprosto chybí pro 
podtržení koncepce uzavøenosti této èásti. Denní svìtlo do dílen tak proniká skrze horní 
svìtlíky.
Co se týèe materiálového øešení, tak beton chápu jako výrazovì nadèasový materiál, do 
kterého je možné propsat stopu minulosti jeho povrchovou úpravou a otiskem jeho vzniku. 
Zvolila jsem tento materiál jako sjednocující prvek obou èástí muzea, ale pro každou z nich 
jsem použila jinou povrchovou úpravu a  jiné zabarvení odpovídající funkcím daných 
èástí. Extrovertní èást je svìtlejší a uhlazenìjší na rozdíl od niterní výstavní èásti, jejíž 
povrch je zdrsnìn a ztmaven tak, že by mohl u nìkoho evokovat vzhled bunkrù z druhé 
svìtové války.

FASÁDA EXTROVERTNÍ 
ÈÁSTI BUDOVY:

FASÁDA INTROVERTNÍ 
ÈÁSTI BUDOVY:

POHLED JIŽNÍ

POHLED SEVERNÍ

POHLED ZÁPADNÍ

POHLED VÝCHODNÍ



TECHNICKÉ ØEŠENÍ

Nosnou konstrukci

Konstrukci støechy

Fasáda

Vnitøní povrchy

Vertikální komunikace

zásobování

klimatizací

požární bezpeènosti

Venkovní park 

Bilance ploch a objemù:

Pùdorysné rozmìry dominantnìjší èásti muzea na severu pozemku jsou 25 x 84,60 m. Ve 3.NP a 4.NP je pak konzola délky 
10m. Kvádr, ve kterém se nachází stálá expozice, dílny a sklady výstav, má pùdorysné rozmìry 66 x 84,60 m. Propojující 
prosklený krèek mezi obìma èástmi ze subtilní kovové rámové konstrukce má rozmìry 5 x 70,40 m. Podzemní parkovištì 
zaujímá pùdorys o rozmìrech 65,70 x 65,90 m.

budovy tvoøí ocelové sloupy  HEB opatøené z požárního hlediska ohnivzdornými deskami a ocelové 
prùvlaky profilu I,  do nichž jsou uloženy ocelové stropní nosníky profilu I. Stropy jsou ocelobetonové a tvoøí je betonová deska 
na trapézovém plechu pøipevnìném na profilech I. V suterénu objektu jsou sloupy železobetonové, stejnì tak jako v 
podzemních garážích, kde je modul sloupù 8,10 x 8,10 m. Konstrukce  je ztužena dvìma železobetonovými jádry, v nichž se 
nacházejí vertikální komunikace a šachty pro rozvod TZB. 
Objekt muzea je založen do bílé vany z vodotìsného betonu, u kterého je výztuž dimenzována na trhliny 0,25 mm a u 
podzemních garáží na 0,15mm. 

 tvoøí ocelové nosníky a na nich uložený trapézový plech, dvì vrstvy tepelné izolace s otevøenými póry  a 
hydroizolace.

 je provedena ze  sendvièových panelù s tepelnou izolací a nosnou vnitøní vrstvou. Tepelná izolace s uzavøenými póry je 
vložena mezi dekorativní a nosnou vrstvu panelu, aby tak v panelech nevznikaly tepelné mosty. Panely nemají na vìtšinì ploch 
vnitøní obklad, èímž lze využít tepelnì úèinnou hmotu k noènímu chlazení budovy.
Povrchová úprava  pohledových betonù obou èástí muzea se liší. Pro pláš� bednìní u dominantnìjší èásti budovy jsou použity 
pøekližkové desky s povrchovou úpravou z fenolické pryskyøice s nízkou nasákavostí.  Je tak dosaženo hladkého povrchu a 
svìtlých odstínù. Naopak u druhé èásti muzea, ve které se nachází pøevážnì stálá expozice, je zvolen nasákavý pláš� bednìní 
z nehoblovaných prken, která vytváøí výraznou hrubou strukturu, což je dále temperováno do lehce nahnìdlých odstínù.

 dominující èásti budovy muzea tvoøí pøedevším  sádrokarton a beton (hladký svìtlý povrch), podlahy jsou 
pøevážnì ve formì plovoucích podlah a PVC,  podhledy jsou sádrokartonové. Ve druhém objektu obsahujícím pøevážnì 
expozice jsou  obvodové zdi pøevážnì z betonu (hrubé povrchové úpravy) a režného zdiva.  Podlahy jsou betonové, vyskytuje 
se zde dlažba, kovový rošt, ale i kamenná su�. Podhledy jsou v této èásti betonové.

 tvoøí výtahy Otis (z toho jeden zásobovací pro muzejní restaurace), železobetonová schodištì v jádrech 
sloužící jako úniková a ocelové schodištì dominující vstupní hale objektu, vetknuté do železobetonové nosné stìny. V 
podzemních garážích jsou pak navrženy železobetonové rampy a v rámci  výstav se na severozápadì pøimyká k 
objektu  do suterénu zajíždìjící kovová rampa. Druhá (fixní) kovová rampa se  nachází v severovýchodní  èásti objektu a slouží 
k zásobování muzejních restaurací. K obìma zásobovacím rampám vedou samostatné obslužné komunikace z ulic Walowa 
(zásobování výstav) a Stará Stocznia (zásobování restaurací).  

Budova bude chlazena vysokotlakou . Veškeré strojovny a technické zázemí budovy se nacházejí v suterénu. 
Jednotky klimatizace a ventilace jsou umístìny u fasády objektu, kde je pro výmìnu vzduchu navrhnut anglický dvorek. Do 
dalších podlaží jsou rozvody VZT vedeny šachtou v rámci komunikaèního a zároveò ztužujícího jádra a odtud jsou po podlažích 
rozvádìny dál v rámci podhledù, ve kterých je také instalováno osvìtlení budovy.
  
Co se týèe ,  k úniku slouží 2 požární schodištì v rámci komunikaèních jader, další únikové schodištì je pak 
navrženo u podzemních garáží. U dílen a skladù je  únikový protipožární výtah. K hašení jsou v podhledech instalovány 
springlery.

tvoøí nízký trávník. Jsou zde vysázeny lípy a javory. Ostatní pochozí plochy jsou z pískovcové dlažby a terasovité 
schodištì u kanálu Radunia je z døevìných latí. Parkové “stolièky” budou použity od firmy  mmcité z øady Radium - jedná se o 
ocelovou kci z ohýbaného plechu antracitové barvy a sedáku z akátového døeva. Osvìtlení na území bude øešeno v podobì 
venkovních sloupkù a nástìnných svítidel, a to opìt z plechù antracitové barvy. 

 

hotelový komplex.................................................................................................................... 413,2 m......................1 776,8 m
komplex administrativy............................................................................................................ 784,4 m......................3 385,9 m
komplex knihovny..................................................................................................................1 058,2 m......................4 338,6 m 
vzdìlávací komplex.................................................................................................................... 781 m......................3 514,5 m
konferenèní komplex................................................................................................................838,2 m......................5 321,7 m
vstupní komplex....................................................................................................................3 666,9 m....................18 596,9 m
stálé expozice.......................................................................................................................7 539,2 m.......................41 337 m
doèasné expozice....................................................................................................................1 340 m.........................8 710 m
sklady.....................................................................................................................................1 585,8 m....................10 031,8 m
dílny.......................................................................................................................................1 155,9 m.....................5 201,6 m 
technické zázemí.....................................................................................................................745,1 m.........................3 353 m
vertikální komunikace (výtahy, schodištì, rampy)....................................................................631,7 m......................3 578,5 m
horizontální komunikace (chodby)...........................................................................................1 265 m.......................6 058,5 m

tepelná izolace 110mm
trapézový plech 60 mm
ocelový nosník 
zavìšený rošt podhledu
podhled - sádrokarton 20 mm 

tepelná izolace 140mm

hydroizolace
SKLADBA STØEŠNÍHO PLÁŠTÌ

závìs podhledu

plovoucí podlaha 10mm

monolitická betonová deska 40 mm
výztužná Kari sí� 200x200mm, 4mm
trapézový plech 60 mm
ocelový nosník 
zavìšený rošt podhledu 
podhled - sádrokarton 20 mm

SKLADBA STROPNÍ KCE

exteriér

pohledová èást fasády 140mm
tepelná izolace z uzavøených pórù 160 mm
nosná èást fasády 200 mm
nosný sloup v pohledu
interiér 
 

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTÌ

plovoucí podlaha 10mm

monolitická betonová deska 40 mm
výztužná sí� 200x200mm, 4mm
trapézový plech 60 mm
ocelový nosník 
zavìšený rošt podhledu 
podhled - sádrokarton 20 mm

SKLADBA STROPNÍ KCE NAD SUTERÉNEM
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výsledný vzhled betonu vzniklého bednìním 
z pøekližkových desek s povrchovou úpravou 
z fenolické pryskyøice

výsledný vzhled betonu vzniklého 
bednìním z nehoblovaných prken
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