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Esej

Úvod
   Jedna z nejvýznamnějších soukromých muzejních institucí ve Skandinávii, Serlachius museum Gösta, potřebuje nové prostory, aby v budoucnu mělo možnost hostit významné mezinárodní putovní výstavy. 
  K vystavování v současnosti slouží původně rezidenční dům zakladatele sbírky Göstä Serlachia, který byl dodatečně adaptován na muzeum a z dispozičních důvodů ho nelze považovat za prostorově adekvátní a univerzální výstavní prostor, 
schopný přivítat výstavy různé povahy a měřítka. Toto muzeum, které je ve Finsku vnímáno jako důležitá kulturní instituce, tak stojí stranou řetězce míst, kde se pravidelně důležité výstavy zastavují. Z tohoto důvodu se dědicové sbírky rozhodly 
vypsat mezinárodní architektonickou soutěž a získat tak škálu názorů na možnou podobu nové budovy muzea.

Historie muzea
   Dům a celou sbírku vybudoval mladší ze sourozenecké dvojice bratrů Serlachiových - Gösta. Byla to klíčová osobnost pro okolní region, neboť zde byl jako významný průmyslník se dřevem a papírem největším zaměstnavatelem. Dělnická 
kolonie jím vybudovaná pro zaměstnance firmy pak dala vzniknout samotnému městu Mäntää, poblíž kterého se muzeum nachází. Dům původně sloužil jako rezidenční sídlo G. Serlachia, který ve třicátých letech počal sbírat především 
soudobé finské autory. Po jeho smrti se dědicové zasadili o vznik muzejní instituce (v pořadí sedmé ustavené muzeum v nově vzniklém finském státě) a budova panství pak byla následně dvakrát adaptována na výstavní prostory.  

Vnímání lokality a úkolu
   Stávající budova muzea - jak již bylo zmíněno původně rezidenční sídlo G. Serlachia - je na první pohled ve Finsku velmi ojedinělý dům,postavený v roce 1935. Návrh toho času významného finského architekta Jarka Eklunda je silně inspirován 
anglickým venkovským stavením – šlechtickým sídlem poměrně velkého měřítka. K domu náleží komponovaný park z téže doby, který navrhl slavný finský zahradní architekt Paul Olsson.

Park zabírá přibližně polovinu území panství a je osázen vzácnými vzrostlými stromy, které jsou v daném místě, kde vegetují takřka výhradně jen borovice a břízy okolo vodních ploch, poměrně zajímavým a výrazným prvkem. 
   Celý pozemek, který se na všechny strany k vodě mírně svažuje, působí dojmem velmi klidného a intimního místa (obklopen hustou vysokou zelení), které se otevírá směrem k rozlehlé vodní hladině jezera Joenniemi. Pozemek je celý 
přístupný pro veřejnost a nabízí tak možnost při příležitosti návštěvy muzea setrvat v parku či přilehlých zalesněných místech, relaxovat u vody, odpočívat. Místo se nachází v krajině, stranou větších městských sídel a působí přírodním dojmem, 
v těsném sepětí s vodní krajinou. Je to místo, kam se jezdí do muzea na „výlet“. 

   
Celá konfigurace pozemku je silně orientována ke stávajícímu domu, který je umístěn centrálně a na jeho nejvyšším místě.  J – orto Jižně od něj – směrem kolmo na vodu – vytíná parková osa průhled na jezero, který dům uvádí v sepětí s vodou 
a vysvětluje jeho zdánlivě veliké měřítko. Velikost domu je totiž různě vnímaná z místa pozemku, kde se hmota jeví jako lehce nadsazená, a z plochy jezera, kde jeho měřítko dostává smysl. 
Dům měl být a je dominantou svého okolí, což ho v kontextu veskrze horizontální krajiny činí dále výjimečným. Osa je i v historickém rozboru území zmiňována jako nejdůležitější prvek kompozice plánu území.  



Východiska
   Ve svých úvahách nad možnou podobou přístavby jsem se dotkl zejména dvou východisek. Jednak to bylo samotné místo a jeho jedinečnost, dále jsem přemýšlel obecně nad povahou muzeí v dnešní době.
   Pokusil jsem se nejprve definovat hlavní kvality a příležitosti, které místo nabízí - zejména pak najít to, co ho činí nezaměnitelným vůči svému okolí a také v širším kontextu ostatních evropských galerijních prostor obecně. 
   Jako nejsilnější moment místa se mi jeví jeho kontakt s vodní plochou. V hustě zalesněné krajině, kde člověk nevidí nikam dál a nemá možnost se orientovatl krajina, může představovat vodní plocha jistý pocit svobody. 

Je to jediné místo široko daleko, kde se člověk může volněji nadechnout ve smyslu vnímání širších horizontů krajiny a dálkových pohledů. Stávající dům se jim přes osu vystavuje a stává se tak součástí místa v širším významu. Poloostrov 
vnímám jako rozhraní mezi dvěma světy – suchozemský / vodní, plný / prázdný, vertikální / horizontální.
   Když jsem uvažoval nad muzeji výtvarných umění obecně, pokusil jsem se dát dohromady pocity z osobně navštívených budov i těch, která jsou mi blízká zprostředkovaně z literatury. V souvislosti s nabízenými příležitostmi finské krajiny jsem 
se pak dostal zejména k tomu, do jaké míry budova muzea má či chce být jedinečný dům či být jen neutrální schránkou na umění, které záměrně nechce interpretovat a uvádět tak v nechtěný kontext. Osobně se v tomto případě kloním častěji 
na stranu domu jako mlčenlivého prostředníka; volně parafrázováno – raději Bregenz než Bilbao. Na stranu druhou je však třeba přiznat, že ač vpravdě krásné, jsou do jisté míry prostory stavěné v současném uměleckém světě od autorů jako 
jsou kupříkladu některé japonské ateliery, řada španělských či švýcarských autorů a další, přeci jen sobě jaksi podobné. Nejsou to stejné domy, ale pocit odnesený z výstavy v nich se v jistém smyslu může sobě podobat. S rostoucím počtem 
těchto navštívených míst různě po zeměkouli pak člověk chtě nechtě začne nabývat pocitu jisté uniformity. To se může vzhledem k doposud stále ještě jedinečné povaze různých koutů naší planety jevit přinejmenším jako škoda. Nevím, proč 
vidět Chirica v Hongkongu a mít z této výstavy identický zážitek jako třeba v Moskvě. Je osvěžující a překvapivé vnímat Tonyho Cragga v malé pražské galerii Jiřího Švestky a o pár let vidět jeho sochy v Benátkách v paláci nad vodní hladinou.
    V paměti mám také silně zapsaný zážitek z holandského muzea Kröller – Müller. Když člověk jede do muzea na výlet, u vstupu do jediného lesa v celém Holandsku si zapůjčí bílé kolo, na kterém dojede doprostřed toho lesa. Tam stojí 
muzeum proplétající se mezi stromy a na Oldenburga nebo třeba Picassa v něm viděného moná nikdy nezapomene. 

 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚVOD
   Předmětem projektu je novostavba budovy Serlachius Museum ve Finsku.  Projekt je vypracován v souladu s podmínkami vypsané mezinárodní architektonické soutěže na budovu muzea pro mezinárodní putovní výstavy 
(viz. www.serlachius.fi).

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
   Parcela pro novou budovu se nachází ve středním Finsku ve volné krajině oblasti jezera Joenniemi. Nejbližší větší městské sídelní celky jsou města Mantää a Vilpula, která se nacházejí cca 3km východním, potažmo západním směrem. Poblíž 
pozemku se nachází pro Finsko typická řídce obydlená suburbánní rezidenční zástavba rodinných domků a okresní komunikace v západovýchodním směru spojující obě města. Celá parcela se nachází přímo na břehu jezera, jedná se de facto o 
jakýsi poloostrov, ze severu ohraničený drobným vodním kanálem a z jihu plochou jezera. K dotčenému území dále přináleží menší ostrůvek jihovýchodním směrem od budovy stávajícího muzea. Plocha poloostrova zabírá cca 60 000m2 a 
ostrov Taavetinsaari má plochu 9000m2. Průměrná výška pozemku je cca 100 m.n.m. Pozemek je dále (kromě jižní strany ústící do jezera) takřka nepropustně obklopen hustě zalesněným územím se stromy vysokými až 25m, které tak místo 
fyzicky oddělují od svého okolí a lze ho tak vnímat jako velmi osobní místo žijící si svým životem.  
   Celá konfigurace rozlehlého pozemku je založena na objektu stávajícího muzea, které představuje ve Finsku  ojedinělý, měřítkem nebývale velký venkovský rezidenční dům silně inspirovaný anglickým venkovským šlechtickým stavením. Na 
pozemku se dále nachází 6 drobných stavení různé povahy i původní funkce, dnes využívané jako sklady, případně vůbec. Dům muzea se nachází přesně uprostřed parcely na nejvyšším místě mírného kopečku, který celý poloostrov 
představuje (rozdíl úrovně vodní hladiny a výšky terénu na úrovni vstupního podlaží je 8m). K domu náleží komponovaný park s nejvýraznějším motivem prostorové osy, která váže dům k jezeru.
   Regulativy na dané území soutěž nedefinuje a nejsou toho času známy. Jediná informace je zanesena v územním plánu jako plocha pro veřejnou výstavbu a beřejnou zeleň. 

NÁVRH

KONCEPCE
    Koncepce vlastního návrhu sleduje dva základní cíle. Cíl první – navázat se stávajícím domem harmonický a vyrovnaný vztah - dialog. I vzhledem k značnému nepoměru stávající hmoty a plánované velikosti přístavby (cca 3x větší objem) je 
nasnadě, že je to otázka klíčová. Dále má galerie být přiměřenou kombinací univerzálního výstavního prostoru, který sám o sobě umění neinterpretuje, a zároveň domu, který je artikulovaný a reaguje na jedinečný charakter místa a nabízí tak 
silný vjem z výstavy - nezaměnitelný s místem (muzeem) jiným.
   Osa, která mne oslovila svojí prostorovou hodnotou, potřeba obě hmoty vzájemně fyzicky propojit a silné pocity z klidné vodní hladiny jezera, vedly k úvaze navrhnout dům jako cestu k vodě. (viz. schema) Dům umisťuji na parkovou osu, 
lépe řečeno - osa se mění v hmoty nového domu. Redefinuji tak vědomě její podobu, avšak zvoleným řešením návrh zachovává její hlavní kvalitu – možnost výhledů z jezera na stávající dům a naopak. V místě, kde se nový dům napojuje ke 
stávajícímu, je hmota nového objektu ukryta pod terén. Stává se tak součástí okolního parku (lze přes něj volně přejít) a nechává stávající dům stát na pozemku i nadále jako solitérní stavbu, s prostorem okolo sebe. Dům využívá mírného 
svahu od domu směrem k jezeru, kdy postupně opouští terén a jeho hmota se postupně začíná objevovat a rozpadat ve formě menších objemů do vody. (viz. schema) V těchto místech je voda formou vodních atrií vpuštěna dovnitř mezi 
hmoty domu a změkčuje tak rozhraní břehu jezera. Celá kompozice graduje hlavním výstavním prostorem, který stojí sám o sobě na vodní hladině. Je to jakýsi velký rám, který se vznáší lehce nad vodní hladinou a prodlužuje osu v její šířce až 
do jezera, kde jí symbolicky ukončuje – a zároveň vizuálně nechává pokračovat. Velký výstavní sál nad vodou je jedinou výraznou hmotou přístavby nad terénem a svou proporcí a symbolickou pozicí uvádí dům starý a nový ve vzájemný 
dialog. (viz. schema) Galerie je však v pohledu z břehu z obou stran transparentní, čímž zachovává možnost průhledů skrze ni. (viz. schema)  Ke zbytku budovy jí váže linka spojovacího komunikačního krčku - cesty, která se proplétá celou 
budovou a provazuje jednotlivé objemy a provozy navzájem. (viz. schema) a objemy na provázku
   Dům si hraje s asymetrickou kompozicí definovanou logikou jeho náplně, asymetrie je však zaštítěna přísnou symetrií v podélném směru, osa dává domu pevné mantinely a rozpadající hmoty na jeho konci „drží“ hmota hlavního výstavního 
sálu.
   Z vnitřního pohledu návštěvníka má dům zprostředkovat cestu z jednoho elementu - který představuje země, k druhému - reprezentovanému vodou. Dům je cesta z pevné země směrem k jezeru, cesta ze tmy za světlem, z vnitřního 
komorního světa k pocitu volnosti nad vodní hladinou. Dům lze číst ze dvou stran různě, při prvním kontaktu při smyslu cesty na vodu se jeví jako objekty rozpadající se ze země, v momentě ocitnutí se v prostoru nad vodou lze dům vnímat 
naopak třeba jako ledové kry z jezera, které připluly a uvízly zde na pevnině. S(viz. schema) 
   Voda je v muzeu v takové míře z toho důvodu, že ji vnímám jako klidného prostředníka, který podněcuje ke koncentraci a navozuje pocitu vzácného klidu.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
   Vstup, který má nově sloužit pro obě hmoty galerie, je umístěn pomyslně v polovině mezi oběma hlavními výstavními prostory – starým a novým. Zvolená logika cesty návštěvníka záměrně nepropojuje stávající sbírku s krátkodobým 
výstavním programem v jednu smyčku. Toto řešení umožňuje návštěvníkovi si vybrat, kterou z dvou odlišných částí expozice navštíví, případně si může projít obě dvě. Zároveň tak lze eventuelně stálou a krátkodobou výstavu zpoplanit zvlášť. 
(viz. schema) V reakci na vědomé popření původního vstupu do domu, jehož foyer je prostorově nedostačující, je cesta návštěvníka starým domem vedena přes tento prostor a umožňuje mu tak po projití suterénním výstavním prostorem číst 
dům tak, jak byl původně zamýšlen. V důsledku toho je také provedena úprava původního předprostoru domu, kde je zpevněná plocha zmenšena na minimum a celý prostor je zkultivován a zatravněn. Mizí tak předprostor, který novou 
polohou vstupu přestal mít smysl. Druhotně se pak park následkem toho přestává odvíjet až za hranicí domu,který se tak stává více součástí okolní zeleně. Nově vedená hlavní přístupová cesta podpořená aleji stromů pak návštěvníky navádí 



 pak návštěvníky navádí přímo k novému vstupu do muzea, čímž ulehčuje orientaci na pozemku. Vstup by se hledat neměl... (viz. schema)
   Ústřední vstupní prostor – foyer - je uspořádán jako rozlehejší volný prostor, který zřetelně přiznává svou polohu pod terénem – víme, že jsme v zemi. Prostor je částečně přisvětlen střešními světlovody. (viz. schema) Při vstupu je umístěna 
šatna, dále wc pro návštěvníky a prodej vstupenek. Začíná se zde odvíjet cesta do staré i nové části muzea, foyer je tedy jakousi křižovatkou, dále propojenou i s administrativní částí budovy a volně se přelévající do bezprostředně navazujícího 
obchodu a restaurace, které jsou od foyer odděleny pouze skleněnou posuvnou příčkou. 
   Během cesty krčkem k novým výstavním sálům se proměňuje intenzita vnímání vody a světla, čehož je dosaženo různou mírou prosklení různých proporcí. (viz. detail) Jeho některá místa lze zároveň uvažovat jako podružné výstavní plochy 
pro díla malých rozměrů - například výstavu fotografií. Po minutí obchodu a restaurace je vidět pouze vodní hladina prvního atria a pruh světla přicházející na konci chodby zprava, kde se otevírá pohled do druhého atria, první moment 
kontaktu vnitřního světa s exterierem a vodou. (viz. vizualizace) Dále se míjí místnost pro pořádání workshopů, kde se krček zatáčí a rozšiřuje. 
   V tomto místě je prostor propojen s menším výstavním sálem, potažmo konferenční místností, pro kterou vytváří předprostor, který alternuje předsálí v případě kumulace většího počtu lidí. V tomto místě se opláštění krčku mění na 
celoprosklené. To ho hmotově má pomoci odpoutat od okolních budov (místností), činí ho transparentním v místě nad vodní hladinou a zároveň v interieru uvolňuje pohledy na vodu a hlavní objekt galerie na vodě. Intenzita vnímání vody 
graduje v místě, kdy krček lehce zachází pod její hladinu a člověk se jí tak, ač stále v interieru, přibližuje až téměř na dotek. Návštěvník vstupuje do výstavního prostoru bez denního osvětlení, který je žádoucí pro některé druhy výtvarných 
médií (práce se světlem, projekce, instalace apod.)  Z něj se po malém schodišti vystoupá do hlavního výstavního sálu, který jako nejsvětlejší a nejvelkorysejší prostor zakončuje celou cestu. Návrat je uvažován stejnou cestou, kdy se pocity z 
měnících se prostředí otáčí a člověk konsekvenci světla a vody vnímá jinak, začíná číst dům opačně, podobně jako ledy,které připluly, i on se vrací na souš a pomalu si uvědomuje, že je „nohama zpět na pevné zemi.“ 
   Menší výstavní (konferenční) sál je jako jediný prostor domu orientován kolmo k ose a svým proskleným zakončením provazuje prostor s parkem. Celý sál má díky možnosti různé míry propojení s okolím několik scénářů použití s ohledem 
na různé přisvětlení. (viz. vizualizace) Celý prostor je přisvětlen skrze stropní konstrukci difuzním denním světlem, které je vhodné pro výstavní režim a vytváří tak jiné světelné prostředí než větší výstavní sál. Světlík, stejně jako prosklenou 
stěnu do parku, lze v případě potřeby temnit. 
   Dílna je koncipována zejména jako místnost pro práci s dětmi, je navržena jako volná plocha, kde lze uvažovat různé aktivity od pohybu ve volném prostoru po koncentrovanou práci u stolů. Prostor je z jedné strany vizuálně propojen s 
obchodem a foyer přes vodní atrium, do kterého lze prosklenou stěnu otevřít, z druhé strany se kouká na jezero. K restauraci taktéž přiléhá atrium, do kterého ho otevírá prosklenou stěnou a jehož vodní plocha má navozovat pocit klidu i v 
jádru domu, přírodní element pronikající do hloubky domu. Kontemplativí úlohu vody v zimním období přebírá sníh,který v atriích tvoří čisté bílé plochy. Dvě hmoty, které jdou do patra, mají ve spodním podlaží převážně skladovací a servisní 
provozy, které nevyžadují denní osvětlení a mohou tak být trvale osvětlovány pouze umělým zdrojem osvětlení. V patrech nad nimi jsou umístěny kanceláře, které hmotově vyčnívají pouze mírně nad terén, tak aby se při pohledech v ose a při 
vstupu uplatňovaly co nejméně. Ke svému dennímu přisvětlení využívají zářez do okolního terénu, který zároveň vytváří terasu (dvorek) pro zaměstnance administrativní části. Jeden kancelářský blok je řešen dispozičně jako dvoutrakt, druhý 
jako trojtrakt, s většinou kanceláří orientovaných směrem ven z osy do parku. (viz. schema)
   Zásobování objektu se odvíjí ze zadní (po smyslu vstupu na pozemek) části budovy,  kde mírně klesá rampa v podobě terénního zářezu na úroveň podlaží kanceláří. Z rampy je přímo přístupná nákladní zdvihací plošina, prostor pro přejímku 
obrazů a technologicko-zásobovací chodbu objektu.
   Součástí návrhu jsou i drobné úpravy stávajícího domu a parku. Kromě uvedených změn budou konstrukce stávajícího domu očištěny o nadbytečné příčky tak, aby bylo možné expozici projít v každém podlaží okruhem.  (viz. schema)
 Zásahy do parku se kromě zmíněných úprav předprostoru stávajícího objektu a nové přístupové cesty ke vstupu dotýkají ještě eliminace nadbytečných asfaltových ploch a trasování nové pěší cesty podél břehu jezera. V místě jejího přetnutí 
novým objektem přístavby je možné přejít v místech foyer přes jeho zelenou střechu a pokračovat dále (viz. schema)
   Na přiléhající ostrov Taavetinsaari je na původní místo navrácena dřevěná pěší lávka, která panství propojuje se saunou pro zaměstnance a reprezentativní příležitosti. Sauna je ukončením podružné druhé jihovýchodní osy, kterou na 
pozemku poloostrova definuje historická alej, pokračuje mostem a je pohledově ukončena právě objektem sauny. Ta je umístěna na břehu ostrova a využívá vodní plochu ke kontemplaci i ochlazovacímu procesu saunění.

STAVEBNÍ PROGRAM
   Stavební program definuje 8 základních funkčních okruhů budovy (podrobný výpis viz. Bilance ploch)

A Foyer/ vstupní prostor
B Výstavní prostory
C Konferenční prostor
D Kanceláře
E Restaurace
F Sklady
G Jiné
H Parking a technické zázemí

A. FOYER
   Jedná se o vstupní prostor zamýšlený pro obě části muzea (stávající i nové) s šatnou a toaletami.

B. VÝSTAVNÍ PROSTORY
   Výstavní prostory jsou v programu definovány jako 3 nezávislé prostory. Jde o velký a menší sál pro putovní výstavy a dále prostor pro navýšení kapacity výstavních ploch stávající sbírky. Velký výstavní sál je dále definován jako nedělený 
prostor s minimální světlou výškou 9m. Menší výstavní prostor je zároveň místností pro konání konferencí, tedy funguje ve dvojím režimu.

C. KONFERENČNÍ PROSTOR
   Viz. výše, jedná se o prostor umožňující dvojí režim výstavy/konference.



D. KANCELÁŘE
   Náplň kancelářských prostor je podrobně dána počtem,typem a dimenzí kancelářských prostor.

E. RESTAURACE
   Restaurace má být napojená bezprostředně na vstupní prostor, přístupná i lidem, kteří nejsou platícími návštěvníky expozice. Předpokládá se možnost jejího nezávislého provozu na ostatních provozech muzea a delší otevírací režim. 
Součástí je přípravna jídla a přidružené servisní prostory.

F. SKLADY
   Přejímka a balení exponátů, skladovací a archivační prostory se zajištěním stálého klimatického prostředí (výtvarná díla) a dále prostor pro restaurování. Prostory nevyžadující denní osvětlení.

G. JINÉ
   Ostatní servisní provozy bez potřeby denního osvětlení, drobné sklady, uklízecí místosti atd.

H. PARKING
   V souvislosti s rozšířením muzea se předpokládá navýšení současné kapacity 60 parkovacích míst na 120 včetně stání pro autobusy.   
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TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚVOD
   Předmětem projektu je novostavba budovy Serlachius Museum ve Finsku.  Projekt je vypracován v souladu s podmínkami vypsané mezinárodní architektonické soutěže na budovu muzea pro mezinárodní putovní výstavy 
(viz. www.serlachius.fi). 
   

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

STRUČNÝ POPIS OBJEKTU   
  Nově přistavenou část lze vnímat jako dva samostatné stavební objekty – A a B. Celkovou konfiguraci všech hmot muzea po dostavbě pak vnímáme jako objekty tři, kdy stávající dům uvažujeme jako objekt C.  
   Objekt A – ústřední výstavní prostor na vodě a Objekt C – stávající budova, jsou propojeny objektem B – hmota budovy na souši (a částečně pod úrovní terénu). Objekt A propojuje s objektem B komunikační krček, který vede mezi hmotami 
nové části muzea a v místě břehu jezera se osamostatňuje a spojuje část „suchozemskou“ s částí na vodě. Všechny tři objekty tvoří samostatné dilatační celky s různým způsobem založení, přičemž komunikační krček je v místě, kde zachází do 
vody ještě dodatečně oddilatován. Taktéž v rámci objektu B je uvažováno rozdělení technické chodby na dva dilatační celky a s ohledem na rozdrobené hmotové řešení objektu B lze z tohoto pohledu mluvit o několika samostatných oddilato-
vaných objemech.

OBJEKT A / hlavní výstavní prostor na vodě
Půdorysný rozměr budovy je 30x22,5m, výška 13,2m nad úrovní vodní hladiny. 
Zastavěná plocha činí 675 m², tj. 19,5% celkové zastavěné plochy.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU A
   Objekt A se dělí na dvě podlaží. Spodní je umístěno přibližně z poloviny pod úrovní vodní hladiny a je půdorysně odsazeno směrem dovnitř o 3m na každé straně, čímž vizuálně i fyzicky odpoutává hlavní výstavní prostor nad vodní hladinu 
(+2m). 
   Konstrukce spodní etáže je navržena z vodonepropustného betonu (tzv. bílé vany), klasifikovaného pro prostředí „dokonale suché“. Zvolené řešení zajišťuje stálé klima (sklad výtvarných exponátů a menší výstavní prostor) s předvídatelnou 
vlhkostí vzduchu dobře regulovatelnou odvětrávacím systémem. Nosnou konstrukci tvoří příčný stěnový systém z monolitického železobetonu o tloušťce 400mm. Objekt je založen na pilotách o průměru 800mm s osovou vzdáleností 7850mm 
v kratším směru a 6050mm v podélném směru. Tyto jsou opřeny o pevné žulové podloží, které se v místě objektu nachází cca 9m pod úrovní hladiny jezera (na celém pozemku je dle průzkumu průběh pevného podloží cca 6m pod úrovní 
terénu). 
   Nosnou konstrukci nad vodní hladinou z důvodu požadavku na to, aby výstavní sál byl co možná nejmenší vizuální bariérou v pohledech z parcely na vodní plochu a naopak, tvoří v příčném směru objektu dvě vylehčené monolitické 
betonové stěny s nosníky přiblžně 650mm. Na nich je usazena lehká ocelová střešní konstrukce na rozpětí 30m tvořená příhradovými nosníky o výšce 1200mm s osovou vzdáleností 1500mm. Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na opticky 
lehčí vyznění konstrukce v porovnání s konstrukcí železobetonovou. Střešní plášť je podobně jako zbytek nepochozích pohledových střech řešen jako nevětraná plochá střecha s tepelnou izolací na bázi tuhých střešních izolačních desek, 
hydroizolace a velkoformátové betonové dlažby. Konstrukce obvodových stěn je uvažována jako vrstvená sendvičová konstrukce s nosnými železobetonovými stěnami, izolací z minerálních vláken, provětrávanou mezerou a přizdívkou na 
vnitřní straně konstrukce (požadavek na haptickou kvalitu povrchu v ústředním prostoru). Konstrukce plného obvodového pláště je v jiných částech stavby obdobná s alternací vnitřního povrchu stěn (dřevěný / kamenný obklad, sádrokatron). 
Konstrukční výška výstavního sálu je 11,2m a  světlá výška 9m. Rozvody vzduchotechniky jsou vedené meziprostory v sendvičových obvodových stěnách, aby vnitřní prostor sálu zůstal prostý, s důrazem na minimální detail. Pod stropem je 
podvěšen podhled, přičemž ocelové nosníky střešní konstrukce tvoří ob jedno pole závěsy pro světelnou techniku a zároveň mohou sloužit jako nosná konstrukce pro expozici vyžadující zavěšení shora. Stěny v podélném směru jsou průběžně 
na celou výšku objektu zasklené izolačním dvojsklem v tenkém hliníkovém rámu, které je neseno ocelovými profily 100 x 200mm. Dělení odpovídá záměru o co nejtransparentnější dojem z objektu na vodě, jsou použita velkoformátová 
tvrzená skla tl. 25mm. Jižní stěna je opatřena z vnitřní strany automaticky řízeným žaluziovým systémem, který pomocí čidla reaguje na míru intenzity slunečního záření a na jeho směr a dle toho v případě potřeby dokáže prostor z jihu 
odstínit, případně zabránit nežádoucím tepelným ziskům v letním období. Tento problém se však s ohledem na geografickou polohu nejeví jako primární - ač je dráha slunce v tomto místě níž, než je tomu v jižnějších částech kontinentu, 
počet slunečních dní v tomto místě je spíše podprůměrný. Použita jsou skla s antireflexní vrstvou eliminující případné nežádoucí odrazy světla od vodní hladiny směrem do interiéru budovy. S ohledem na zamrzající jezero se jako důležitější 
jeví otázka ochrany konstrukce před ledem v zimním období. Proto je konstrukce krčku a výstavního prostoru po svém obvodě těsně po úrovní hladiny opatřena pryžovou trubkou o průměru 100mm schovanou v kapse obvodové konstrukce.
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  OBJEKT B / pozemní část muzea
   Půdorysný rozměr budovy je nepravidelný obdélník o rozměrech 30x103m (v nejzazším bodě). 
Zastavěná plocha činí 2825m², tj. 70,5% z celkové zastavěné plochy.

   Objekt B lze vnímat jako jednu budovu ve své severní polovině,kde je umístěna pod úroveň terénu (částečně vyjma kancelářských provozů) a směrem k vodě se postupně rozpadá do několika samostatných objemů s mírně se měnící 
konstrukční výškou, které jsou v dílčích místech navázány na hlavní komunikační trasu – krček. Vyjma foyer se světlostí 29m, kde je stropní konstrukce částečně podepřena osnovou ocelových sloupků, je všude použit stěnový nosný systém. 
Všechny nosné konstrukce jsou v místech styku obvodové konstrukce se zeminou, potažmo vodou, navrženy opět jako bílá vana; zbytek tvoří prostý monolitický železobeton. Vnitřní nosné i nenosné konstrukce jsou zděné, z keramických 
tvárnic. Obvodové stěny jsou v místě, kde je budova umístěna pod terén, opatřeny předpjatými zemními kotvami o délce přibližně 10m vždy ve dvou řadách nad sebou, které vzdorují tlaku okolní zeminy a vody. Celý objekt (potažmo všechny 
dílčí objekty) jsou založeny na vzájemně oddilatované železobetonové monolitické desce (250mm) a základových pase (800mm), se stejnou hladinou základové spáry.
   Statické řešení střešních konstrukcí, též všude z monolitického železobetonu, se liší dle půdorysného řešení jednotlivých míst objektu. Vyjma foyer a restaurace, kde je strop na delší rozpětí tvořen monolitickou odlehčenou deskou (systém 
Cobiax), jsou všude použity monolitické žebírkové stropy.

FOYER / VSTUP
   Prostor foyer je (viz výše) podpořen osnovou ocelových sloupků o tl. 200mm (částečně ukrytých ve stěnách) s osovou vzdáleností 7200mm, na kterých je uložena vylehčená předepjatá stropní deska tloušťky 250mm. Střešní plášť je v tomto 
místě koncipován jako zatravněná pochozí střecha, tak aby bylo budovu možno přejít a vnímat jako součást plochy parku. Charakter vegetační úpravy odpovídá místním klimatickým podmínkám i konstrukčnímu řešení střechy. Celý vstupní 
prostor, který není možné prosvětlovat z boku, je přisvětlen střešními světlovody procházejícími skrz stropní kostrukci a terén, které přivádí dovnitř rozptýlené denní světlo. Tyto ústí cca 1m nad úroveň terénu, aby mohly fungovat i po většinu 
zimního obdob. Foyer je z exteriéru přístupné po vyhřívaném venkovním schodišti, které je po stranách opatřeno drážkami pro svod vody a jímkou pod vyspádovanou spodní podestou.

RESTAURACE / OBCHOD / WORKSHOP
   Všechny objekty jsou koncipovány jako nosný stěnový konstrukční systém s žebírkovými stropy (u restaurace předpjatá deska Cobiax) a střešním pláštěm krytým velkoformátovou cementobetonovou dlažbou s úzkým spárováním. Všechny 
střechy jsou pohledové, kdy je kladen důraz na co nejkompaktnější vzhled povrchu střechy se subtilní atikou a vyspádováním negativní drážkou do chrličů ústících nad vodní plochy. Je tak dosažen dojem co nejploššího střešního povrchu, 
který podporuje kompaktnost jednotlivých objemů. Práce s prosklenými plochami se variuje v míře zalícování / vsazení okna vůči vnějšímu okraji fasády. Skleněné plochy směřující do atrií jsou vsazené k vnitřnímu kraji obvodové stěny a 
podporují tak pocit plynulého přechodu exterieru do interieru, kdežto prosklené plochy ústící na volnou vodní hladinu se lícují na kraj fasády opět tak, aby se jednotlivé objemy jevily jako kompaktní hmoty.

KONFERENČNÍ MÍSTNOST / MENŠÍ VÝSTAVNÍ SÁL
      V příčném směru uložená lehká ocelová střešní konstrukce na rozpon 13m je navržena z příhradových ocelových nosníků, nad kterými je z větší části půdorysné plochy místnosti světlík, který dovnitř přivádí denní světlo dodatečně rozpty-
lované difuzním podhledem vhodné pro výstavní provoz. V případě potřeby temnění místnosti je světlík zatažen žaluziemi skrytými pod difuzním podhledem. Podélné nosné stěny jsou železobetonové monolitické o tl. 300mm, s akustickou 
příčkou po obvodu oddělující prostory pro skladování židlí a podia.
 
VODNÍ ATRIA
   Přibližně do půlky půdorysu budovy (v místě ukončení foyer, kde hmota budovy opouští terén a rozpadá se do menších objektů), je voda z jezera zavedena v podobě dvou vodních atrií mezi jednotlivé objemy konferenční místnosti, dílen, 
restaurace a obchodu. Propojení obou vodních světů je provedeno skrz základovou konstrukci komunikačního krčku betonovou trubkou o průměru 100mm. Ta je opatřena ventilem, který umožňuje obě atria na zimní sezonu (či v případě 
havárie,čištění apod.) vyčerpat a od jezera tak celý objekt dočasně oddělit. Konstrukce vodních ploch je provedena jako samostatné bílé vany o tloušťce desky 250mm, které izolují vodu od okolních objektů.

SPOJOVACÍ KRČEK
   Konstrukce spojovací cesty, jak již bylo naznačeno, je dvojí povahy s bodem zlomu v místech břehu jezera. Od tohoto bodu směrem k foyer je konstrukčně řešen stejně jako výše zmíněné přiléhající objemy, s železobetonovými nosnými 
stěnami tl. 200mm po obvodu, částečně prosvětlované okny proměnlivé výšky a lehkou ocelobetonovou střešní konstrukcí (trapézový plech). Potud je krček založen podobně jako okolní objekty na desce a pasech.  V místech, kde se krček 
nachází na (pod) vodní hladinou, jsou jeho konstrukce pod vodou provedeny z vodotěsného betonu, který tvoří pomyslné „ korýtko“ s vrchní hranou vodorovnou 250mm nad vodní hladinou. Na ní je uložen celoprosklený plášť vyvěšený na 
ocelových rámech 100x200mm po 3000mm prostorově ztužený pruty v podobě táhel pod skleněnou střechou.

KANCELÁŘE
   Kancelářské objekty jsou polozapuštěné pod terén tak, aby se při pohledech při vstupu do muzea uplatňovaly v přijatelné míře a zároveň byl do interieru připuštěn dostatek světla dle hygienických požadavků. Dvorky, které záseky do terénu 
vytvářejí, jsou proti terénu zajištěny monolitickou železobetonovou opěrnou stěnou o tl. 200mm.  Dlažba je v těchto místech podobně jako schodiště a plocha předprostoru vyhřívána odporovým drátem, který zajišťuje stálou funkčnost 
prostředí i v zimním období a je v současnosti již efektivnější než systém pravidelného odklízení sněhu. Střechy kancelářských prostor jsou koncipovány jako zatravněné vegetační plochy, tak aby jako exponované plochy podobně jako foyer 
plynule splývaly s okolním parkem.

TECHNICKÁ CHODBA
   Po celé délce objektu vede v západní části objektu technologická a zásobovací chodba, která je z větší části zapuštěná pod terén. Konstrukčně je provedena celá z monolitického vodonepropustného železobetonu, skladba překrytého 
střešního pláště je provedena podobně jako u foyer. Po celé její délce jsou pod stropem vedeny rozvody vzduchotechniky, chlazení a dalších podružných instalací.

OBJEKT C / stávající budova
Půdorysný rozměr budovy je 30x16m.
Zastavěná plocha činí 480m².



    Stávající objekt je konstrukčně proveden jako stěnový nosný systém z plného keramického zdiva s monolitickými železobetonovými trámovými stropy. Podle průzkumu je cca 70let stará stavba staticky neporušená a po dvojí rekonstrukci je 
její technický stav dobrý. Projekt předpokládá propojení s novou hmotou muzea v podzemní části, kdy bude stávající objekt zajištěn pod stávajícími příčnými nosnými stěnami metodou tryskové injektáže. Následně bude podélná nosná zeď 
zajištěna ocelovým příhradovým nosníkem, který ji vyztuží a její namáhání bude svedeno do podpor v podobě ocelových sloupků o průměru 300mm. Zvolené řešení umožní volné dipoziční řešení v nejnižším (nově přidaném) podlaží stáva-
jícího objektu.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ FASÁD
   Na fasádách muzea je hlavním výrazovým prostředkem pohledový beton v kombinaci s prosklenými plochami a kontrastními černými hliníkovými rámy oken. Fasády jednotlivých objemů jsou uvažovány v přiznaném betonu, který je použit i 
z logických konstrukčně – fyzikálních důvodů, a tak se jeho expozice jeví jako přirozená. Barevnost se odehrává v nuancích šedé, kdy její intenzita ubývá směrem od země k vodě až po takřka bílý beton výstavního sálu na vodě. Je tak 
podpořen dojem cesty za světlem a postupné odlehčování stavby. Prosklené plochy artikulují jednotlivé objemy,na jejich detail byl při návrhu kladen důraz s ohledem na jediný vyjadřující prostředek jinak mlčenlivých a dílem introvertních 
prostor stavby. Černé kontury oplechování ostění rámují otvory a podtrhují tak kontrast okolní krajiny se světlými povrchy domu. Atria, ve kterých se exteriérové plochy uplatňují jako pohledové, jsou částečnš obložena velkoformátovým 
kamenným obkladem tmavšího odstínu (podobně jako stěna ve foyer).

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU
   Materiálové řešení interiéru je podřízeno ideji stavby vyzdvihující barevné kvality okolního prostředí. Vnitřní povrchy jsou provedeny ve střízlivé barevnosti a podřizují se poměrně prostorově artikulovanému plánu domu, který už dále 
nemají drobit. Ve foyer je navržena středně šedá cementobetonová stěrka, která podtrhuje podzemní povahu prostoru a kontrast prostředí mezi exterierem a interierem bezprostředně po vstupu do budovy; zvolená barevnost dále dává 
vyniknout efektu světlu vedeného shora. Boční pohledová stěna je obložena kamenným obkladem. Stěny zbývajících prostor vyjma restaurace budou provedeny v bílé omítce, tak aby byly prostory opticky co největší. Podlahy všech veřejných 
prostor budovy budou bezesparé, z lité leštěné stěrky, která díky své měkké odrazivosti dále opticky zvětšuje prostory. V restauraci a prostoru pro workshopy bude použita dřevěná podlaha i obklad stěn z prken z běleného dubu, který má oba 
prostory s ohledem na povahu jejich provozu „změkčit“.

DOPRAVNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM

   Objekt obsahuje komunikace veřejné a neveřejné. Veřejné komunikace jsou pevná schodiště a rampy, výtah a zdvihací plošiny pro imobilní osoby a zásobování. Neveřejné komunikace jsou technologická / zásobovací chodba a obě schodiště 
vedoucí do kancelářských bloků. Dále jsou jen pro zaměstnance určeny obě nákladní zásobovací zdvihací plošíny a dvorky kanceláří se zásobovací rampou.

VEŘEJNÉ KOMUNIKACE
   Vstup do budovy pro veřejnost je orientován ze severovýchodní strany pozemku. Vstupuje se z předprostoru mezi stávajícím domem a novou dostavbou, která je tvořen nově vydlážděným prostorem propojeným s terasou stávajícího domu, 
na kterou volně navazuje. Z foyer vedou všechny komunikace pro veřejnost směrem k vodě po jedné úrovni (+0,250) až k momentu klesání do vody. Blackbox propojuje s hlavním výstavním sálem schodiště o šířce ramene 1500mm a vysuno-
vací plošina pro hendikepované návštěvníky. Ta je vedena ve svém vlastním uzavřeném tubusu tvořícím zároveň nosnou stěnu schodiště na výšku celého spodního podlaží. V době, kdy není použita (předpokládá se poměrně malá frekvence 
použití), je vysunutá na úroveň podlahy výstavního sálu, kde lícuje s podlahou a není tak pohledově uplatňována (zábradlí se vyklápí).  Výtah pro hendicapované umístěný při hlavním vstupu do budovy má vnitřní světlost 1500mm a jeho 
strojovna je umístěna vedle výtahové šachty v technické části vstupního podlaží. Komunikace ve stávajícím domě zajišťuje nově vložené schodiště vedoucí do foyer, kde na něj navazuje původní schodiště se zrcadlově obrácenou geometrií 
propojující zbylá podlaží domu. Celý dům je propojen výtahem, který je již v současné době v objektu funkční a nový návrh vzhledem k dispoziční členitosti stávajících konstrukcí počítá jen s jeho rekonstrukcí a prodloužením šachty na úroveň 
nově přidaného podlaží, které propojuje starý dům s novým. 

NEVEŘEJNÉ KOMUNIKACE
   Jedná se o nákladní plošiny pro zásobování a schodiště pro zaměstnance domu. Nákladní plošina umístěná v hlavním výstavním prostoru je provedena podobně jako plošina pro hendikepované osoby - splývá v době, kdy není používána, s 
podlahou. Její rozměry jsou 3000 x 3000mm. Nákladní plošina umístěná v zásobovacím traktu v severní části plánu je konstrukčně  totožná, s rozměry 2000mm x 3000mm. Je přístupná pro automobily do velikosti skříňových dodávek trans-
portující středně velké exponáty a zásobování restaurace. Pro další exponáty je vyhrazen skladový prostor pod hmotou hlavního výstavního prostoru, kdy je uvažováno zásobování po vodě (lodí / pontonem). Neveřejné schody pro 
zaměstnance kancelářské části budovy jsou navrženy schodiště o šířce ramene 1200mm.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
   Týká se především řešení požárních úniků, dělení objektu na samostatné požární úseky, kapacity a dimenze prostor, a dimenzování schodišť a chodeb jako požárních únikových cest. Předpokládaný maximální počet osob v budově je 200. 
Počítáno je vždy se dvěma únikovými cestami z každého požárního úseku. V zásadě dispozice domu umožňuje v části osamocených objemů vždy unikat buď do veřejné komunikace nebo přímo ven – buďto přímo na terén (volné 
prostranství),případně do vodou zatopených mělkých atrií, ze kterých je v případě nouze možno po žebříku uniknout ven na volné prostranství. Pro únik z hlavního výstavní prostoru slouží otevíravá stěna (dveře) pro zásobování – uniká se 
přímo na vodu do záchranných člunů kotvících po celou dobu přímo pod konzolou sálu. Každé schodiště v budově má projektovou šířku minimálně 1200mm a zajišťuje tak 2 požární pruhy.

ENERGETIKA
   Primárním zdrojem získávání tepelné energie je soustava tepelných čerpadel získávající energii z vody. Využití okolní rozsáhlé vodní plochy se jeví i vzhledem k relativně malému potencionálnímu dopadu na okolní vodní ekosystém jako 
logický krok i v reakci na současný trend ve výstavbě (nejen) veřejných budov. Jedná se v současnosti o investičně čím dál víc efektivní systém, využívající navíc obnovitelný zdroj energie. Tepelná čerpadla v podobě dlouhých pryžových hadic 
stočených na dně jezera a čerpající teplo/chlad z vody, by byla umístěna dvě. Jedno dále Z směrem od budovy s vlastním malým objektem výměníkové stanice (viz. situace bližších vztahů). Z ní by byly teplo a chlad přiváděny do budovy. 



Místnost pro vzduchotechniku a další technické místnosti se nachází s přihlédnutím na menší ztráty energie a co nejmenší průřezy vedených instalací (žádoucí z důvodu limitují výšky okolního terénu vzhledem k světlým výškám zasypaných 
částí budovy). Z ní jsou veškeré rozvody vedeny technologickou chodbou, která tak tvoří de facto jakýsi kolektor probíhající po celé délce budovy, ze které jsou dílčí instalace odbočovány kolmo do jednotlivých místností.  Technologické jádro v 
objektu B bude nově obstarávat zdroj energie i pro stávající objekt (C).
Druhý, nezávislý okruh, pak tvoří objekt A – objekt na vodní hladině. Ten má analogický systém získávání zdorje energie přímo z jezera a své technické místnosti umístěné v podzemním podlaží objektu. Veškeré instalace jsou do výstavního 
sálu vedeny volnými prostory mezi nosnými sloupky obvodové stěny s výduchy a nasáváním těsně pod podhledem, potažmo přímo z podhledu. Zvolená koncepce má dále výhody v absenci jakýchkoli technologických zařízení na střeše 
budovy, které se uplatňují jako pohledové (viz. popis jednotlivých stavebních objektů). Obě části budovy jsou pak vybaveny záložním zdrojem energie v podobě naftového generátoru. Doplňkový zdrojem tepla pro případ extrémních teplot by 
byl proveden formou elektrické energie. Z důvodu přísných požadavků na teplotu a relativní vlhkost ve výstavních sálech a skladových a konzervačních prostorech je celý systém klimatizovaných prostor řízen centrální počítačovou jednotkou. 
Provozy restaurace, obchodu, workshopů a kanceláří lze pak větrat i přirozeně. 

PROVÁDĚNÍ STAVBY
   Otázka úvahy nad možnými scénáři provádění stavby je důležitá i vzhledem ke zvolenému konstrukčnímu systému. V tomto případě lze uvažovat jak monolitický, tak prefabrikovaný konstrukční systém. Z porovnání důsledků jednoho i 
druhého na stávající prostředí (zejména jde o cíl eliminovat možné narušení stávající zeleně okolního parku na minimum) vychází vzhledem k dosaženým rozponům o něco lépe monolitický konstrukční systém. Samotné provádění by bylo 
dílem prováděno přímo na vodě (za pomocí těsněné stavební jámy – kesonu), dílem v trvale odčerpávané zapažené stavební jámě na souši, od jezera oddělené těsněnou štetovnicovou stěnou, která by byla po ukončení stavebních prací 
vyňata. V rámci spodní stavby by bylo vhodné ponechat prvek pro případné uchycení demontovatelných hliníkových těsnících stěn, kdy by bylo možné v případě havárie i objekty konferenční místnosti a dílen fyzicky oddělit od vodního 
plochy.
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