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Zadání

Úkolem je navrhnout nový objekt muzea na volném pozemku v návaznosti na historické centrum mìsta. 
Místo i program vèetnì schéma øešení expozice jsou dány podmínkami mezinárodní architektonické soutìže, které budou v návrhu respektovány.

Cílem zadání je vytvoøit architektonický a konceptuální design budovy pro muzeum II. svìtové války v Gdaòsku. Budova se má stát význaèným  bodem  mìsta a krajinný koncept návrhu 
má odpovídat pøírodním podmínkám, statutu a lokaci místa.

Program muzea:
Vstupní prostory
Výstavní prostory
Knihovna
Výukové prostory
Konferenèní prostory
Kanceláøe a administrativa
Technická èást
Technická infrastruktura
Hotel

Schéma stálé expozice (jednotlivé kapitoly)
1. Úvod do tématiky

2)2. Válka jako dùsledek totalitních ideologií (200 m
23. Gdaòsk – místo, kde vypukla válka (50 m )

24. Formy vzdoru (600 m )
25. Okupace a pokraèování války (600 m )

26. Teror a vyhlazování obyvatelstva v okupovaných územích (1000 m )
27. Politika a diplomacie (200 m )

28. Vojenské operace (550 m )
29. Váleèná bilance a dùsledky války (200 m )

Jednotlivé èásti expozice jsou v podkladech podrobnì specifikovány. V návrhu jsem tento podrobný popis použila jako vodítko. 

Základní údaje zadání mezinárodní soutìže

http://www.muzeum1939.pl/?str=12&id=49
http://www.archpaper.com/competition_e-board.asp?News_ID=1097

Design Challenge:
This Competition concerns the development of the architectural conceptual design of the building to house the Museum of the Second World War in Gdañsk, intended to become a 
new identity landmark of the City of Gdañsk, and the conceptual site landscape design commensurate with the nature, status, and location of the site.

The purpose of this Competition is to arrive at the architectural concept of the building to house the Museum of the Second World War in Gdañsk, appended with the site landscape 
design, that will be best in terms of its city-planning, architectural, functional, aesthetic, and operational aspects, and recognise the site's nature, status, and location.
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Úvodní esej

Události II. svìtové války silnì ovlivnily celý evropský kontinent a životy všech jeho obyvatel. Jeho dùsledky se dotýkaly 
a dotýkají i dalších pováleèných generací vèetnì nás. Jsou to události staré 65 let. Je to moc a nebo málo? 

Stále mezi námi žijí pamìtníci váleèných hrùz, ale i ti a jejich vzpomínky budou za pár let zapomenuti.  Jejich poselství 
pro další generace je však veliké a nemìlo by být zapomenuto.  Jeho váha spoèívá v pouèení se z chyb, pochopení souèasných 
mezinárodních vztahù, uvìdomìní si rùznorodosti evropských národù, ale také spoleèné evropské identity a dùležitost vzájemné 
mírové spolupráce mezi evropskými národy. 
Pøipomínání tìchto událostí je pro naši spoleènost významné. K tomuto úèelu má sloužit budoucí muzeum II. svìtové války. 
Vybudovat tuto stavbu je polskou iniciativou. Místem se má stát mìsto Gdaòsk, kde 1.9.1939 tato válka vypukla. 

Polsko, aè pomìrnì velký stát, mìlo komplikovanou minulost, bìhem které dvakrát zažilo situaci, kdy si je mezi sebou 
rozdìlily silnìjší sousední zemì. V roce 1939 to bylo nacistické Nìmecko a Sovìtský svaz. Pøíèinou bylo, že se Nìmecko nikdy 
nesmíøilo se svými územními ztrátami v polském prostoru, které muselo doèasnì akceptovat po porážce v první svìtové válce, 
a také 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, a kde žila poèetná nìmecká 
národnostní menšina. 

Boje II.sv. války zaèaly nìmeckým útokem jednotek SS a následným dobytím významných polských pozice ve 
Svobodném mìstì Gdaòsk a to konkrétnì dobytím polské pošty a námoøní základny Westerplatte. Je dùležité pøipomenout, že z 
pohledu celého konfliktu II. sv. války jsou to dílèí zanedbatelné boje, avšak z pohledu polského národa to byl nezapomenutelný 
hrdinný boj hrstky lidí proti obrovskému nepøíteli, pøièemž se èekalo na mezinárodní pomocné síly, které však pomoci nepøišly. 
Osud bojovníkù, kteøí se nevzdávali do poslední chvíle a za svou vlast padli, je dodnes v celém Polsku pøipomínán s národní 
hrdostí.  

Prùbìh války znamenal pro okupované obyvatelstvo teror a systematické vyhlazování. Mìsto Gdaòsk bylo na konci 
války vybombardováno. Krom jednoho kostela nezùstal stát jediný dùm. Po válce se zaèalo s obnovou mìsta podle 
dochovaných pohlednic èi fotek.

S mìstem Gdaòsk je spjat i pováleèný vývoj. Jedním z dùsledkù II. sv. války bylo rozdìlení Evropy železnou oponou na 
východní a západní blok. Polsko se stejnì jako jiné evropské národy dostaly pod nucený vliv Sovìtského Svazu. O necelých 40 
let pozdìji vzniklo v docích mìsta Gdaòsk hnutí Solidarita, které se postavilo režimu v tehdy komunistickém Polsku. Spontánní 
stávky dìlníkù v lodìnicích a továrnách vedly nakonec k pádu komunistického režimu r. 1989, což odstartovalo pády dalších 
totalitních vlád v zemích socialistického bloku.

Mìsto Gdaòsk je tedy jedním z klíèových mìst evropských dìjin. Mìsto, které má silnou historii a odkaz spoèívající mj. 

Muzeum bylo donedávna vnímáno jako sbírka exponátù, které jsou urèitým zpùsobem utøídìny a vystaveny. 
Nedotknutelné exponáty, sklenìné vitríny, pøehršel textù a informací, vše výluènì vnímáno zrakem. V posledních 
letech se muzea setkávají s novými interaktivními trendy usilující také o aktivitu diváka. Expozice jsou bohatší o 
multimediální vstupy. Usiluje se o to, aby se návštìvník nenudil a dozvìdìl se nìco také zábavným zpùsobem.

Jaká je v tomto smìru poloha muzea II. sv. války? Podle požadavkù uvedených v podkladech vypsané 
architektonické soutìže má muzeum vypovídat o válce zejména prostøednictvím moha rùzných osudù lidí, které 
budou vykreslovat tuto historickou událost ne uèebnicovì, ale oèima lidí, pøímých úèastníkù. Dùležitost je kladena 
na to, aby návštìvník nebyl zahlcen informacemi, ale aby mu byl zprostøedkován zážitek vypovídající o válce. Ménì 
informací, více vjemù. Pomocné prostøedky- osvìtlení, ozvuèení, pachy, scénografie. Pøedstavení pouze základních 
témat, která pak budou ústøední expozicí jiných muzeí (napø. událost - varšavské povstání, Muzeum varšavského 
povstání ve Varšavì). Muzeum se tak stane souèástí sítì muzeí na území Polska i mimo nìj. Pøímou návaznost na 
pováleèné období pak již v rámci této sítì zastává Muzeum komunismu nacházející se také v Gdaòsku. Jako 
autentická souèást muzea bude zahrnut upomínkový areál s památníkem na poloostrovì Westerplatte. 

Èím více smyslù návštìvník pøi vnímání zapojí, tím více dojmù a poznatkù si odnese. Expozice nemá být 
nedotknutelná, lidé si mohou sáhnout, mohou cítit vùnì. Divák není pasivní pozorovatel, ale sám vyvíjí aktivitu a 
poznává. Toto muzeum není výstavkou exponátù. Vnitøní prostory neodvádí pozornost od expozice, ale propùjèují 
urèitou atmosféru pøedstavovanému tématu. Pracuji s tmou a svìtlem, s výškou prostoru, s pùsobením na èlovìka. 
Vytváøím odlišnou atmosféru pro každou kapitolu výstavy.

Vnímání místa a zadání

Charakter muzea
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Peter Zumthor, Polní kaple Peter Zumthot, Topografie teroru Peter Zumthor, Kunsthaus Bregenz

Peter Zumthor, Kolumba Libeskind, Dánské židovské muzeum Libeskind, Židovská muzea

Eisenman, Pomník všem zavraždìným židùm Libeskind, Felix nussbaum haus Herzog a De Meuron, De Young memorial muzeum

Bohumil Prokùpek, Památník Lidice

Markli, Muzeum nadace La Congiunta Steven Holl
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Gdaòsk v evropském kontextu

?Jedno z nejvìtších a nejstarších mìst Polska

?Metropole Pomoøského vojvodství

?Rozloha 262,5 km2

?Poèet obyvatel 456 000 

? Situováno pøi ústí øeky Motlavy do Visly, na bøehu Baltského moøe (Gdaòská záliv)

Gdaòský záliv
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øeka Motlawa

øeka Motlawa

promenáda

váleèná ruina

váleèná ruina

jantarová ulièka

centrum mìsta
novodobá kopie
renesanèních domù)
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Historie Polska ve zkratce

k Rakousku

k Rusku

k Prusku

1939

1945

Polsko existuje jako státní útvar od 10.stol.

kníže Miešek z rodu Piastovcù
 - 1. historicky doložený kníže

1320 sjednocení rozdrobeného polského státu
 - Vladislav I. Lokýtek

1772-1795 Trojí dìlení

Rusko, Prusko a Rakousko využily vnitøního oslabení zemì 
a rozdìlily si Polsko mezi sebou

1385 spojení Polského království s Litevským 
velkoknížectvím

Polsko-litevská unie

litevští velkovévodové z rodu Jagelloncù

1918 po ukonèení I.sv.války Polsko získává suverenitu

1939 zaèátek II.sv. války se odehrává v Polsku (Gdaòsk - dobytí 
Westerplate, Polské pošty nacisty)

Polsko okupováno Nìmeckem a Sovìtským svazem

Polsko je hlavním dìjištìm holokaustu - “polská otázka”, polští 
židé

1945 konec II.sv.války - Polsko se na mapì posouvá na západ 
(vých. území zabráno SSSR, , nová území na západ až k hranici s 
Nisou a Odrou)
Nucené pøesuny obyvatelstva. Vyhnání nìm. obyvatelstva z tìchto 
míst, pøesun obyvatel z vých. èásti na západ.

1945-1989 komunistický stát, Polsko pod  nuceným sovìtským 
vlivem, násilná kolektivizace

1980 vznik protikomunistického hnutí Solidarita založeného 
dìlníky v docích mìsta Gdaòsk

1989 vítìzství Solidarity v prvních postkomunistických volbách
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øeka Motlawa

Založení na bøehu øeky Motlawa, jenž je ramenem Visly, 
které se oddìluje pøed ústím do Baltského moøe

významné místo støetávání námoøních cest

základna pro export a zásobování celého pøilehlého 
území

999 první písemná zmínka o mìstì Gdaòsk, pod 
jménem Gyddanicz

1231 potvrzení suverenity mìsta papežem Øehoøem 
IX. Následný výrazný rozvoj mìsta.

První podoba Gdaòsku je osada okolo kostela sv. 
Kateøiny - Staré mìsto (Stare Miasto)

1344 centrem mìsta se stává ulice Dluga a Dlugi Targ + 
ulièky okolo. Nejvlivnìjší osoby zde vlastnily domy.
Je postaven Artušùv dvùr, Radnice, Lawa house

1380 založení Mladého mìsta (Mlode Miasto) na zelené 
louce
Pøibývá další osada - Osiek

1308 Gdaòsk dobyt nìmeckými rytíøi
(až do r. 1466)

Obnovení obchodu zaznamenáno již okolo r.1320

Vznik Hlavního mìsta (Glowne Miasto)

1466 Gdaòsk pøipojen ke Commonwealthu, což pøináší mìstu 
množství privilegií a velkou míru autonomie

15.-17.stol. Zlatý vìk mìsta Gdaòsk

vysoké zisky z exportu obilovin a døeva, dovoz luxusního zboží 
místní bohaté šlechtì

Mìsto nabylo na významu. Je místem obchodních kontaktù a 
støetávání kultur

Pùsobí jako magnet pro mnoho Evropanù. Usazují se zde mj. 
holanïané, kteøí budují hustou sí� kanálù.

Mohutné opevnìní s bastiony je v 16.-17. stol. pøestavováno. 
Následnì mnohokrát obléhánu, avšak nikdy nedobyto.

Od pol. 17.stol. postupné slábnutí prosperity. Finální úpadek 
pøišel s rozdìlením Polska v tzv. trojím dìlení, kdy Gdaòsk 
pøipadnul Prusku.

1813-1870 období stagnace

Ekonomická obnova až po sjednocení Nìmecka r. 1871, což se 
stalo hnacím motorem pro opìtovný  rùst významu mìsta

Po I.sv. válce je r. 1920 vyhlášeno Svobodné mìsto Gdaòsk na 
území odstoupeném Nìmeckou øíší na základì Versailleské 
smlouvy. S vytvoøením Svobodného mìsta Gdaòsk 
nesouhlasilo Polsko (které požadovalo pøipojení území k 
Polsku), ani místní obyvatelstvo (které požadovalo spojení s 
Nìmeckem). Zaniklo spojením s nacistickou Velkonìmeckou 
øíší v záøí 1939.

prosperita

stagnace

Historie mìsta Gdaòsk ve zkratce
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øeka Motlawa

Svobodné mìsto Gdaòsk nebylo plnì suverénní. Bylo 
pod ochranou Spoleènosti národù a ve vnìjších vztazích 
jej zastupovalo Polsko, se kterým bylo v celní unii. 
Polsko mìlo ve správì i železnièní dráhu, která území 
Svobodného mìsta Gdaòsk spojovala s územím Polska, 
a získalo Westerplatte, na které byla umístìna polská 
vojenská posádka. Ve mìstì byla i zvláštní polská pošta 
(vedle místní)

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. Židovské spoleèenství ve 
mìstì bylo vystaveno represi a na území Svobodného 
mìsta Gdaòsk byly poprvé mimo Nìmecko zavedeny 
Norimberské zákony.

Spolu s vypuknutím války se Svobodné mìsto Gdaòsk 
prohlásilo nezávislým na Spoleènosti národù i Polsku. 
Pøedstavitel státu Albert Foster vyhlásil 2. záøí 1939 jeho 
pøipojení k Velkonìmecké øíši.
V posledních kvìtnových dnech války bylo mìsto 
bombardováno. Starého a Glowne Miasto se promìnily v 
ruiny.

1. záøí 1939 zaèal ostøelováním polského munièního 
skladu na Westerplatte nìmecký útok na Polsko. Tohoto 
útoku se na nìmecké stranì úèastnily i jednotky SS-
Heimwehr Danzig.
Ve stejnou chvíli byl zahájen i nìmecký útok na polskou 
poštu. Poláci kapitulovali po dlouhém a hrdinném boji, 
který je dodnes pøipomínán s velikou národní hrdostí.

1945 Po porážce Nìmecka ve druhé svìtové válce se na 
základì Postupimské dohody stalo území Svobodného mìsta 
Gdaòsk souèástí Polska.

1945-1989 komunistický stát, Polsko pod  nuceným 
sovìtským vlivem, násilná kolektivizace

Usilovná výstavba Starého a Glowneho Miasta, dle pamìti 
obyvatel, pohlednic, fotek.

V docích mìsta Gdaòsku vznikla Solidarita v roce 1980 jako 
nezávislé odbory, ale významu nabyla jako masovì 
podporované spoleèenské hnutí, které se postavilo režimu v 
tehdy komunistickém Polsku.
Vùdèí postavou stal elektrikáø Lech Wa³êsa (pozdìjší prezident 
Polska).

Do jara 1981 vstoupilo do Solidarity 10 miliónù Polákù. 
Solidarita vydávala vlastní noviny, èímž prolomila státní 
monopol na rozšiøování informací. Solidarita však nemohla 
zajít pøíliš daleko, protože hrozila intervence Sovìtského 
svazu, podobnì jakola v roce 1968 v Èeskoslovensku.
Komunisté se však nevzdali a 13. prosince 1981 Wojciech 
Jaruzelski vyhlásil vyjímeèn? stav, stanné pravo.

Prokomunistické spolky brzy získaly souhlas ke své èinnosti, 
kdeþto Solidarita byla formálnì delegalizována. Hnutí ale i  
nadále pracovalo v podzemí. Spontánní stávky v lodìnicích a 
továrnách vedly v únoru 1989 k jednáním u kulatého stolu 
mezi zástupci opozice a komunistickou vládou. Následnì 
byla Solidarita znovu povolena. V polosvobodných volbách 
1989 vyhráli kandidáti Solidarity všechna místa v 
parlamentu, o která se mohla ucházet ve volbách.

Historie mìsta Gdaòsk ve zkratce
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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, až 7. záøí po naprostém 
vyèerpání kapitulovala. Westerplatte se proto stal 
dùležitým symbolem polského protinacistického 
odporu.

Invaze do Polska byla zahájena útokem jednotek SS 
na Polskou poštu1.záøí 1939.
Zamìstnanci pošty se stateènì bránili nìmecké 
pøesile, a také toto místo se stalo symbolem 
protinacistického odporu.

Pomník na Westerplatte

Pomník obráncùm Polské pošty
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E

F

G

H

Parcela trojúhelníkového charakteru leží v 
historickém území mìsta Gdaòsk, které se døíve 
nacházelo uvnitø hradeb. JZ hranici tvoøí kanál 
Radunia, který zde byl vykopán ve 14. stol., v 
návaznosti na øeku Motlawu a je technickou 
památkou. SV hranicí je ulice Stará Stocznia, která 
byla po nìjaký èas v minulosti také kanálem. Severní 
hranici tvoøí ulice Walowa, která je stopou døívìjšího 
opevnìní s bastiony (ze 17.stol.), které bylo na konci 
19. stol. zbouráno. 

V souèasnosti je vìtšina plochy vyasfaltována a 
slouží jako parkovištì autobusù, které se má v tomto 
místì zcela zrušit.  V JZ èásti, v travnaté špici 
trojúhelníka, se dochoval pùvodní malý vojenský 
bunkr. Pozemek je v celé své rozloze rovný, krom 
malé vyvýšeniny , kterou vytváøí právì bunkr. 
Parcela je z vìtší èásti obklopena industriálním a 
postindustriálním prostøedím. Pouze z jihu a 
jihozápadu v ulicích Czopowa, Grodzka a Dylinki se 
nachází zlomek pùvodních domù, které 
bombardování ustály. V souèasné dobì se již zaèalo s 
bouráním prùmyslových hal v tìsném okolí. Jsou 
zpracovány programy revitalizace na vznik 
moderních obytných ètvrtí.

parkovištì
autobusù

vojenský bunkr

prùmyslový areál v demolici
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pùvodní budovy pøiživší bombardování

váleèné ruiny budoucí open-air
archeologické muzeum

most v místì ústí kanálu
Raduni do øeky Motlavy

prùmyslová areál, 
(v souèasném stavu probíhá demolice areálu
na základì programù revitalizace) 

pohled na nábøežní promenádu
jdoucí do centra mìsta

pohled na sousední pozemek urèený
pro open air archeologické muzeum

pohled z vrcholu pozemku
smìrem k øece Motlavì

A

B C

D
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Fragment mapy okolo r. 1370, øešené 
území se nachází pod vodou.
2. støedovìká pevnost nìmeckých 
rytíøù.

Fragment mapy okolo r. 1450, øešené 
území - ostrov Wiadrownia je oznaèen 
modøe.
V blízkosti se stále nachází støedovìká 
pevnost nìmeckých rytíøù.

Fragment mapy okolo r. 1500 pøed 
stavbou kanálu Radunia (jeho bodoucí 
umístìní vyznaèeno modøe)

Fragment mapy okolo r. 1866-1869, parcelace 
zùstala prakticky stejná až do r. 1945.

modøe vyznaèena poloha starého ostrova
žlutou vyznaèeno øešené území

Letecká fotografie z r. 1947, ruiny po 
bombardování na konci války, které znièily 
vìtšinu mìsta

Souèasný stav, plocha využitá jako autobusové 
nádraží.

Ve støedovìku se pozemek nacházel pod vodou. Postupným 
usmìròováním vody a budováním kanálù se jeho tvar vyvíjel. 
Urèitou dobu byl také ostrovem. V 18. století zde byla 
vytvoøena ulièní sí� s mìstskými domy a sýpkami. Na konci 
války v r. 1945 bylo v dùsledku bombardování 80% mìsta 
pøemìnìno v ruiny. Na místì pozemku nezùstala stát jediná 
budova

Historie parcely ve zkratce
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03 Návrh

Základem konceptu byly místní souvislosti spjaté s válkou. Nejsilnìjším váleèným šrámem pro mìsto bylo jeho srovnání se zemí. Plocha urèená k výstavbì muzea mìla pøed válkou ulièní sí�, ke které se pøimykaly  
dlouhé úzké parcely, v jejichž èele, podél kanálu Radunia, stály øadové domky místních obyvatel. V roce 1945 bylo pøi náletech vše znièeno. 

Muzeum  navazuje na tuto skuteènost. Reflektuje, ale neopisuje pùvodní prostorové uspoøádání prostoru. Základem tehdejší ulièní sítì byla jedna hlavní-  páteøní ulice. .Podlouhlé pozemky se pøimykaly k ulici a ke 
kanálu. Ve svém návrhu  vytváøím dlouhé úzké kvádry, objemy jenž jsou reminiscencí døívìjších parcel. Nelícují však jeden s druhým, nejsou peèlivì uspoøádány jeden vedle druhého. Jsou zde pohozeny, jakoby je bomby a 
váleèné bìsnìní rozházelo a narušilo jejich øád. Samotné kvádry nejsou pravidelné, každý je nìjak pokøiven válkou. Druhou èástí, která hmoty sjednocuje vytváøím podlouhlý prostor, muzejní dvùr, který je prùchozí i pro 
kolemjdoucí a který navazuje na døívìjší páteøní ulici.

V kvádrech je umístìna stálá expozice muzea. Každý jednotlivý objem zastøešuje jednu z kapitol výstavy. Kvádry na sebe navazují vypráví návštìvníkovi pøíbìh války. Návštìvníka vede svìtlo, které zde proniká pouze 
úzkými prùrvami. Ve vzniklých rozvírajících se mezerách vznikají venkovní trojúhelníkové dvory - místa sloužící odpoèinku a reflexi. Každá èást výstavy je charakteristická urèitou atmosférou, která je tvoøena rozdílnou výškou 
a šíøkou prostoru, dopadem denního svìtla. Kvádry mají navenek nìmé slepé fasády, které se poklidnì odrážejí na hladinì vody. Vzbuzují zvìdavost kolemjdoucích. Co je asi uvnitø?

Prvotním zámìrem bylo oddìlit výstavní prostory od zbylých èástí muzea a tímto zpùsobem zajistit vìtší soustøedìní návštìvníkù a umocnìní prožitku ve výstavních prostorech. Všechno ostatní, co by mohlo v tomto 
smìru pùsobit jako rušivý element je umístìno v druhé èásti. Hmota muzea je tedy rozdìlena do dvou celkù: èást s trvalou expozicí (forma“kostek“) a èást se zbylou náplní muzea (forma dlouhé „klády“, jakoby zaražené do 
zemì). 

Prostor mezi tìmito hmotami je prùchozí a stoupá smìrem ke špièce trojúhelníka, kde lze vystoupit na pùvodní vojenský bunkr a odkud se naskýtá pøíjemný výhled na rameno øeky Motlawy a malý pøiléhající záliv 
kanálu Radunia. Samotná špièka tvoøená døevìnými terasami mola poskytuje lidem pøíjemné místo k posezení u vody a k zakotvení malých lodí. 

Koncept

pùvodní parcelace od 18.století 1945 2010

Muzeum II.sv.války

Koncept hmotového uspoøádání
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03 Návrh

vymezení se vùèi rušné
komunikaci
a stávajícího prùmysl. areálu

zklidnìní dvora
rozehrání hmot smìrem k mìstu,
k vodní hladinì

odraz kostek na vodní hladinì,
umocnìn vizuálníhoí dojmu

veškeré služby muzea,
zázemí muzea,
provozní zázemí

veškeré služby muzea,
provozní zázemí muzejní dvùr,

klidová èást
výškové vyvrcholení pozemku,
vyhlídkový bod na zátoku Radunia

pøíchod pìších hlavní vstupy do muzea

hlavní komunikace
soustøedìní dopravy

zastávka MHD

kompaktní hmota,
zpevnìní kompozice

hra  kostek,
reminiscence gotické parcelace,
zdeformované válkou
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03 Návrh

pøíchod od nábøeží
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Pohled k jihozápadnímu vstupu

Pohled k severovýchodnímu vstupu
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03 Návrh

Pohled do dvora z vyvýšeného místa

Pohled do dvora z kavárny
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Hlavní toèité schodištìVstupní hala



Cesta stálé expozice Cesta doèasné expozice

1. 2.

Schéma cesty návštìvníka
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autentické ruiny

1.
2.

2 dùležité body zmìny stavu mysli

“Cesta zklidnìní mysli” vede z 
rušné vstupní haly do podzemí.
Prostor je tìsnìjší a temnìjší.
Pøíchozí se soustøedí na to co 
pøijde.
Oproštìní od rušivých vìcí.
Na konci temné chodby je místo 
osvìtlené denním svìtlem, odkud 
návštìvník pokraèuje do stálé èi 
doèasné expozice

Výstup z temna na denní svìtlo 
skrz sklenìný krèek.
Záplava svìtla a otevøený horizont, 
výhled na souèasný Gdaòsk, 
Polskou poštu a Westerplatte.
Vstøebávání zážitku, návrat mysli 
do souèasnosti.
Odlehèení.



Funkèní schéma expozice
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autentické ruiny

Odpoèinkové dvory venkovní jsou souèástí stálé 
expozice.
Místo oddychu, reflexe. 
Nabízejí zúžený výhled na øeku èi do muzejního 
dvora. Od okolí terénu jsou oddìleny výškovì.To 
také zajištuje klid a soukromí, které navíc 
podporují nízké zítky.

Dùležitou souèástí expozièních 
prostorù jsou škvíry, které 
pøivádìjí denní svìtlo.
Svìtlo vede návštìvníka. Urèuje 
jeho smìr.
Cesta za svìtlem.

Provozy kostek jsou vertikálnì 
propojeny se sklady v podzemí.
Také vedení instalací probíhá 
vertikálnì.

Cesta návštìvníka vede z hlavní haly dolù do 
podzemí, do expozice.
Cesta vede za svìtlem. Výškovì stoupá. 
Výšková gradace vyvrcholí na závìr výhledem 
na mìsto.

Návštìvníky vede denní svìtlo. Svìtelné 
prùrvy.
Cesta za svìtlem.
Vyvrcholení v závìreèné èásti - spojovacího 
krèku. Oslnìní.

Natoèením kostek vznikají trojúhelníkové 
dvory.
Intimní úzké prostory s omezeným 
výhledem ven - na øeku a do dvora.
Venkovní prostory, které jsou souèástí 
expozièních prostorù.





Vizualizace expozice
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Forma:
 návštìvník prochází ulicí 30.let (kulisy ulice s nacistickou 
propagandou), autentické exponáty, multimediální vybavení, film. 
projekce, zvuky a pachy v pozadí

Poselství:
reflexe totalitního úsilí uvìznit mysl lidí masovými nástroji 
propagandy)
 
Atmosféra:
rušná ulice

kapitola 2
VÁLKA JAKO DÙSLEDEK TOTALITNÍCH IDEOLOGIÍ

nacistická propaganda

kulisy ulice 30.let

Poselství: 
seznámení se s pøíèinami a místy, kde válka vypukla - dobytí 
Polské pošty a Westerplatte.

Forma: 
místnost s velmi vysokým stropem, uprostøed se nachází trosky 
rozboøeného a ohoøelého domu, co nejvíce autentické (možnost 
pøemístit zde jednu z váleèných ruin pøímo z Gdaòsku).
Pachové pozadí ohoøelého døeva.

Atmosféra:
místo po boji

kapitola 3
GDAÒSK, MÍSTO VYPUKNUTÍ II.SV. VÁLKY

autentické ruiny
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Poselství: 
taktika totalitních státù smìrem k podrobeným národùm 
pokraèovala ideologickou válkou. Vznik zákeøných a krutých 
praktik, postupù a také kolaborace. 

Forma:
Návštìvník vstoupí do místnosti s nízko zavìšeným hákovým 
køížem, jehož stín dopadá na každého pøítomného. Nad touto 
instalací je vysoký volný prostor.
Témata okupace jsou pøedstavena mezi výstavními panely 
rozpadající se svastiky. Také možnost promítání v polo-uzavøených 
boxech.

Atmosféra:
vyvolání tísnivých pocitù,  útlaku, dušení...

kapitola 5
OKUPACE A POKRAÈOVÁNÍ VÁLKY

Poselství:
okupace zemí agresorem vyvolává odpor obyvatelstva. Odpor má 
rùzné podoby od vzdoru civilistù po ozbrojený boj.

Forma:
místnost pøedìluje šikmá plocha, alegorická „rampa vzdoru“ 
(13%), návštìvník musí vynaložit vlastní úsilí a pøekonat tuto 
pøekážku k cestì za svìtlem. 
Stìna horní úrovnì expozice je tvoøena stìnou z mléèného skla, 
kterou zezadu shora prosvìtluje dopadající denní svìtlo - svìtelná 
stìna. 
Nahoru vede více cest, pøímé cesty i cesty po vrstevnici. Po cestì 
prezentovány pøíbìhy lidí a jejich protinacistické èinnosti.

Atmosféra:
mìkké difúzní svìtlo jako cíl cesty vzhùru, pøekonávání.

kapitola 4
FORMY VZDORU

svìtelná stìna

rampa vzdoru

zavìšená korodující svastika
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Poselství: 
západní mocnosti pøistoupily na hru totalitních státù a tomuto cíli 
obìtovaly zájmy zemí støední a východní Evropy.

Forma:
Seznámení s tøemi hl. tématy: Mnichovská dohoda, úsilí 
parlamentù v exilu,konference na Jaltì a Postupimská konference.
Multimediální zaøízení, autentické exponáty. * 
Vysoký úzký prostor, strop ve støední èásti prosklen, nad 
návštìvníkem se otevírá nebe, je ale vzdálené, nedosažitelné. 
Dým, vùnì doutníkù.

Atmosféra:
mlhavá (zakouøená) pracovna, zároveò pøíliš úzký prostor navozuje 
pocit malého manévrovacího prostoru

kapitola 7
OKUPACE A POKRAÈOVÁNÍ VÁLKY

Poselství:
Teror a vyhlazování obyvatelstva v okupovaných územích postup a 
praktiky nìmeckých okupantù a v menším mìøítku i SSSR a 
Japonska. Genocida, teror, nucené práce, masové vyhánìní a 
transportace obyvatelstva.

Forma: 
prázdná tichá místnost, ètyøi betonové krychle s dokumentární 
projekcí uvnitø, svìtelná prùrva rozdìlující potemnìlou místnost

Atmosféra: pietní

kapitola 6
TEROR

replika politické pracovny

promítání

dým z doutníkù
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Poselství:
válka navždy zmìnila podobu Evropy, pováleèné rozdìlení Evropy

Forma:
Návštìvník stoupá vzhùru soustavou ramp a po cestì sleduje 
projekce na stìnách, kde se promítají rozboøené ulice a další 
váleèné jizvy. Støedová stìna zde pøedstavuje pomyslnou hranici 
mezi západem a východem. V jedné èásti se promítá osvobození 
spojenci, ve druhé osvobození rudou armádou.
Ve finální èásti vstoupí návštìvník do proskleného krèku spojujícího 
hmoty kostek a klády a vyjde na denní svìtlo, kde opustí temný 
pøíbìh války a naskytne se mu výhled na mìsto. Cesta ústí do 
nejvyšší èásti kónického prostoru vstupní haly.

Atmosféra:
promítací místnost, rozdìlení zdí na východ a západ

kapitola 9
VÁLEÈNÁ BILANCE A DÙSLEDKY VÁLKY

Poselství: 
faktické pozadí ostatním sekcím

Forma:
Mapa svìta na podlaze, autentické exponáty, multimediální  
vybavení (mapa svìta na podlaze), zvuky z bitevního pole-støelba 
apod.

Návštìvník stoupá rampou vzhùru do výše 2,8m, odkud lze 
pøehlédnout celou mapu svìta na podlaze. Umístìní autentických 
exponátù bojových strojù, napø. tank

Atmosféra: vojenská

kapitola 8
VOJENSKÉ OPERACE

mapa svìta s multimediálními prvky

autentické vojenské exponáty

projekce osvobození spojenci

projekce osvobození rudou armádou



Prùvodní zpráva

04 Technická a prùvodní zpráva

Diplomová práce/Muzeum II. svìtové války, Gdaòsk, Polsko

Pozemek

Architektonické øešení

Doprava, parkování, zásobování

Pozemek pro výstavbu Muzea II.sv. války se nachází na severu Polska, ve mìstì Gdaòsk. Parcela 
trojúhelníkového charakteru leží v historickém území mìsta, které se døíve nacházelo uvnitø hradeb. JZ hranici tvoøí 
kanál Radunia, který zde byl vykopán ve 14. stol., v návaznosti na øeku Motlawu a je technickou památkou. SV hranicí je 
ulice Stará Stocznia, která byla po nìjaký èas v minulosti také kanálem. Severní hranici tvoøí ulice Walowa, která je 
stopou døívìjšího opevnìní s bastiony (ze 17.stol.), které bylo na konci 19. stol. zbouráno. 

Ve støedovìku se pozemek nacházel pod vodou. Postupným usmìròováním vody a budováním kanálù se jeho 
tvar vyvíjel. Urèitou dobu byl také ostrovem. V 18. století zde byla vytvoøena ulièní sí� s mìstskými domy a sýpkami. Na 
konci války v r. 1945 bylo v dùsledku bombardování 80% mìsta pøemìnìno v ruiny. Na místì pozemku nezùstala stát 
jediná budova.

V souèasnosti je vìtšina plochy vyasfaltována a slouží jako parkovištì autobusù, které se má v tomto místì 
zcela zrušit.  V JZ èásti, v travnaté špici trojúhelníka, se dochoval pùvodní malý vojenský bunkr. Pozemek je v celé své 
rozloze rovný, krom malé vyvýšeniny , kterou vytváøí právì bunkr. Parcela je z vìtší èásti obklopena industriálním a 
postindustriálním prostøedím. Pouze z jihu a jihozápadu v ulicích Czopowa, Grodzka a Dylinki se nachází zlomek 
pùvodních domù, které bombardování ustály. V souèasné dobì se již zaèalo s bouráním prùmyslových hal v tìsném okolí. 
Jsou zpracovány programy revitalizace, podle kterých zde mají vyrùst obytné ètvrti.

Prvotním zámìrem bylo oddìlit výstavní prostory od zbylých èástí muzea a tímto zpùsobem zajistit vìtší 
soustøedìní návštìvníkù a umocnìní prožitku ve výstavních prostorech. Všechno ostatní, co by mohlo v tomto smìru 
pùsobit jako rušivý element je umístìno v druhé èásti. Hmota muzea je tedy rozdìlena do dvou celkù: èást s trvalou 
expozicí (forma“kostek“) a èást se zbylou náplní muzea (forma dlouhé „klády“, jakoby zaražené do zemì). 
Základem pro koncept architektonického øešení „kostek“ byly místní souvislosti spjaté s válkou. Nejsilnìjším váleèným 
šrámem bylo pro mìsto jeho srovnání se zemí. Trojúhelníkový pozemek urèený k výstavbì muzea mìl pøed válkou ulièní 
sí� tvoøenou z dlouhých úzkých parcel pøimykajících se èelem ke kanálu Radunia. Toto bylo reflektováno pøi vzniku 
konceptu „kostek“, které mají formu dlouhých úzkých kvádrù , jenž jsou reminiscencí pùvodní parcelace. Nelícují však 
jeden s druhým a nejsou, tak jako døívìjší parcely, peèlivì uspoøádány jeden vedle druhého. Budí dojem jakoby je 
bomby a váleèné bìsnìní rozházelo, narušilo jejich øád. Jednotlivé objemy se kvádrùm pouze pøibližují, jsou pokøiveny 
válkou. Uvnitø je umístìna stálá expozice muzea. Každý objem zastøešuje jednu z kapitol výstavy a propùjèuje jí urèitou 
atmosféru. Kvádry na sebe navazují a vypráví návštìvníkovi pøíbìh války. Návštìvníka vede denní svìtlo, které dovnitø 
proniká pouze úzkými prùrvami. V rozvírajících se mezerách vznikají venkovní trojúhelníkové dvory - místa sloužící 
odpoèinku a reflexi. Kostky, které ve svých útrobách hostí temný pøíbìh, mají navenek nìmé slepé fasády, které se 
poklidnì odrážejí na hladinì vody a vzbuzují zvìdavost kolemjdoucích. 

Hmota „klády“ zastøešuje vstupní prostory, provozní a technické zázemí muzea a pøidružené prostory pro 
veøejnost - knihovna, výukové centrum, konferenèní centrum, kino, èlenský klub, hotel a restaurace. Kompoziènì tato 
dlouhá kompaktní hmota pùsobí jako sjednocující element pro rozházené kvádry na bøehu kanálu Radunia. 

Tyto dva rozdílné svìty, jsou spojeny pro návštìvníky dvìma krèky. První se nachází v podzemí a vede 
návštìvníka poèátkem výstavy. Druhý je vyústìním konce výstavy a vede ve vzduchu zpìt do vysokého prostoru vstupní 
haly.

Prostor mezi tìmito hmotami je chápán jako dvùr muzea, který však není uzavøen, ale je prùchozí i pro 
kolemjdoucí. Je zde tímto obnovena komunikaèní páteø, která byla také v pùvodní ulièní síti. Povrch je èásteènì 
zpevnìný dlažbou, která se ve smìru od pevného tìlesa „klády“ rozpadá a prorùstá trávou. Rovný terén je obohacen o 
výškový akcent. Pøidaným násypem je podpoøeno stoupání smìrem ke špièce trojúhelníka, kde lze vystoupit na pùvodní 
vojenský bunkr a odkud se naskýtá pøíjemný výhled na rameno øeky Motlawy a malý pøiléhající záliv kanálu Radunia. 
Toto vyústìní parcely je ponecháno zeleni a vodomilným rostlinám. Zdùraznìní špièky parcely je  tvoøeno døevìnými 
terasami mola, jenž poskytuje lidem pøíjemné místo k posezení u vody a zakotvení malých lodí. Pro pøíchozí od nábøeží 
je zde pro zkrácení cesty umístìna lávka pro pìší.

V rámci projektù obnovy industriálního prostøedí se poèítá s posílením významu ulice Walowa, která má 
soustøedit dopravu v oblasti. Poèítá se s 4 pruhy silnice a tramvajovou tratí, vèetnì trasy  autobusù MHD. Zastávka MHD 
bude umístìna v tìsné blízkosti muzea, na severní stranì. Na SV strana muzea se nachází parkovištì s kapacitou  84 
parkovacích míst pro návštìvníky i zamìstnance muzea. Ze severní strany bude tedy pøicházet èást návštìvníkù, kteøí 
využili dopravního prostøedku. Z jižní strany se nachází druhý hlavní vchod do objektu, nebo� zde pøirozenì ústí stezky z 
nedalekého centra mìsta, od Polské pošty a z nábøeží.

Zásobování objektu a vjezd a výjezd z podzemního parkovištì je ze severní strany. Podzemní parkovištì má 
kapacitu 122 míst. Další parkovací místa, dle podkladù, mohou být zajištìna spolu s novou výstavbou podél ulice Stará 
Stocznia.

V objektu muzea se poèítá ve špièce se vstupem 750 osob za hodinu a jejich prùmìrnou délkou návštìvy cca 2h. 
Soubìžnì se tedy mùže pohybovat v muzeu 1500 osob.

Návštìvníci vstupují do hlavní budovy muzea ze dvou stran. Z jihozápadu pøicházejí lidé pìšky z nedalekého centra 
mìsta, èi procházkou okolo øeky Motlawy. Ze severovýchodu vstupují ti, kteøí pøijeli mìstskou hromadnou dopravou, èi parkují 
pøímo u muzea. Hlavní vchody vznikají prolomením vnìjší stìny dovnitø , což je jediným tvarovým nabouráním jinak 
kompaktního tvaru „klády“ a zároveò jasným znamením pro návštìvníka kudy vstoupit. 

Hlavním prvkem vstupní haly je obrovský svìtlík jdoucí pøes všechna podlaží, kolem kterého se vine pùlkruhové 
schodištì. Zde se odehrává veškerý ruch okolo lístkù, informací, nakupování knih,suvenýrù a pití kávy. V podélném smìru se 
prostor zaèíná mìnit ve velký trychtýø, klesající dolù do podzemí. Návštìvníci plynou pøirozenì tímto smìrem, skrz terasovité 
schodištì a okolo šaten. Vstoupením do mnohem tìsnìjšího  a temnìjšího prostoru nazývaném „cesta do minulosti“ , který 
má podobu svažujícího se tunelu nastává oproštìní od konzumních vìcí a zbyteèností, které nás obklopují a odvádìjí naši 
pozornost. Je to prostor pro myšlenkový pøechod od souèasnosti do minulosti, prostor pro soustøedìní a oèekávání toho co 
pøijde. Cesta je obohacena o pøístupy do doplòkových expozic. Na konci návštìvník vidí svìtlo. V tomto svìtlém bodì se 
seznamuje s tématem. Je to uvedení do výstavy pro stálou i doèasnou expozici. Zde se pak rozchází cesty pro ty, kteøí jdou do 
prostorù doèasných expozic a pro ty, kteøí vstupují do stálé expozice.

Stálá expozice zaèíná v podzemí. Dá se øíci, že po celou dobu trasy návštìvník stoupá vzhùru, aniž by pøekonával 
nìjaké schody. Prochází jednotlivými, objemy, které zastøešují po sobì jdoucí kapitoly války. Odpoèívá v rozevírajících se 
trojúhelníkových dvorech s výhledem na øeku èi do muzejního dvora. Každá hmota je vìnována jedné kapitole výstavy a 
doplòuje ji specifickou atmosférou. Na závìr návštìvník vystoupá soustavou ramp vzhùru, kde cesta ústí do proskleného 
krèku, visícího ve vzduchu nad støechami domù, kde tma ustoupí záplavì svìtla a otevøe se výhled na Staré mìsto, na øeku, 
ale také na Polskou poštu a možná pøi dobré viditelnosti lze dohlédnout až na vzdálený památník Westerplatte na bøehu moøe. 
V záplavì denního svìtla se návštìvník navrací do souèasnosti a vstupuje do ruchu vstupní haly, velikého svìtlíku, ovšem nyní 
v nejvyšším podlaží. 

Dolù vede krom výtahù široké pùlkruhové schodištì vévodící tomuto prostoru. Sestupující cesta dolù vede okolo 
restaurace s vyhlídkou a skrz podlaží, kde  se nachází prostory pro další aktivity v muzeu, jako napø. výukové prostory, 
auditorium, knihovna, kino atd. 

I. funkèní èlenìní:
- èást expozièní (kostky)
- èást další náplnì muzea (kláda)

II. funkèní èlenìní:
- èást pro veøejnost
- provozní a technická èást

?OBJEKT MUZEA „KLÁDA“ - ÈÁST PRO VEØEJNOST
/Provozy v SZ èásti mají navíc vlastní vchod pro možnost samostatného provozu nezávislého na otevírací dobì muzea./

3.PP
Podzemní parkování, kapacita 62 míst

2.PP
Podzemní parkování 60 míst

1.PP
Technické místnosti TZB ( nepøístupno veøejnosti)

1.NP-1.PP
Vstupní prostory (klesající do -2,2m) - vysoký kónický prostor vstupní haly s ústøedním toèitým schodištìm, pult ke koupi 
lístkù a informací, obchod (také vl.vchod), kavárna, šatna, toalety, výtahy, zázemí pro zamìstnance, první pomoc, místnost 
správce
Pøíchod k výstavním prostorùm (klesající do -5,0m) - cca 40m dlouhá „cesta do minulosti“ -  opuštìní rušné vstupní haly, 
zúžení prostoru, minimalizace vìcí odvádìjících pozornost, pøíprava stavu mysli  návštìvníka na nadcházející expozici, 
doplòková expozice, vyústìní cesty v místì pøed vstupem do prostorù doèasné a stálé expozice. Tato pozice je osvìtlena 
denním svìtlem skrz svìtlík.

2.NP 
Knihovna - ètenáøská místnost, multimédia, èítárna pro handicapované, literární kavárna, místnosti pro semináøe a výstavní 
sekce., zázemí pro zamìstnance. 
Kino (malé auditorium) kapacita 100 osob, s možností nazávislého provozu

Pohyb lidí

Dispozièní øešení



3.NP
Knihovna  - sekce výzkumu, archivy fotografií a historických dokumentù
Výukové prostory – prostor je možno dìlit dle aktuálních požadavkù posuvnými deskami s akustickou úpravou, editor, 
kanceláø, zázemí pro zamìstnance
Klub èlenù, + jedna výuková místnost s možností promítání -  možnost nezávislého provozu

4.NP
Konferenèní centrum - spodní vstup do velkého auditoria (kapacita 300 osob), toalety, technické zázemí auditoria, 
zázemí pro zamìstnance
Hotel - 3x dvoulùžkový pokoj, spoleèenská místnost, kuchyò, 2x apartmá s kk pro dvì osoby, možnost nezávislého 
provozu

5.NP
Konferenèní centrum - horní vstup do velkého auditoria
Restaurace s vyhlídkou – 40 míst u stolu, 11 míst na baru

?„KLÁDA“ - PROVOZNÍ ÈÁST
/v 1.PP zde prochází cesta (veøejnosti) k výstavním prostorùm./

3.PP
Èást skladù ( nutná sv. výška 6500) - expozièní sklad, sklad balíkù, sklad náøadí, pøechodný sklad, pøíprava expozice, 
technické místnosti TZB, plošinové výtahy do expozice

1.PP 
cesta k výstavním prostorùm (pro veøejnost) – doplòkové výstavní prostory
èást provozního zázemí – zázemí kavárny, úklidová místnost, pøíruèní sklad

1.NP
Èást skladù – vykládací prostor, pøíruèní sklad pro vykládací prostor, odpad, zázemí pro skladníky a øidièe, vstup pro 
zamìstnance, zázemí pro zamìstnance
Technická èást  - bezpeènostní služba a monitoring ( s vlastním zázemím pro zamìstnance)

2.NP
Technická èást– konzervaèní dílna, rekonstrukèní dílny, údržbáøská dílna, zázemí pro zamìstnance

3.NP
Administrativa - sekretariát, kanceláø øeditele, zástupci øeditele, mluvèí a poradci, archivy spoleènosti, konferenèní 
místnosti, administrativní a investièní sekce, zázemí zamìstnancù (èásteènì i pro 4.NP)

4.NP
Administrativa – informaèní a promoèní sekce, marketing, sekce úètáren
Technická èást – požárník, zdravotník, web administrátor, IT technik, servrovna, toalety pro zamìstnance

?OBJEKT  EXPOZIÈNÍ (STÁLÁ EXPOZICE)

- umístìna dle jednotlivých kapitol do objemù „kostek“ podél kanálu
-  požadavky na sv. výšku min. 12m
-  technický strop, který umožòuje nést scénografické instalace
- hl. výstavní prostor doplnìn odpoèinkovými místy uvnitø (pøi nepøíznivém poèasí),a také venku – rozevírající se 
trojúhelníkové dvory s výhledy na vodu èi do dvora muzea

1. Úvod do tematiky 
( pøedvstupní prostor v místì prvního nadzemního svìtlíku)
 - seznámení s hl. body výstavy, interaktivní stojany, 3D mapy, koutek pro dìti*

2. Válka jako dùsledek totalitních ideologií 
Forma: návštìvník prochází ulicí 30.let (kulisy ulice s nacistickou propagandou), autentické exponáty, multimediální 
vybavení, film. projekce, zvuky a pachy v pozadí*
Poselství: reflexe totalitního úsilí uvìznit mysl lidí masovými nástroji propagandy* 
Atmosféra: rušná ulice

3. Gdaòsk, místo vypuknutí II. sv.války
Poselství: seznámení s pøíèinami a místy, kde válka vypukla - Polská pošta a Westerplatte.*
Forma:  místnost s velmi vysokým stropem, uprostøed se nachází trosky rozboøeného a ohoøelého domu, co nejvíce 
autentické, vèetnì pachù ohoøelého døeva.
Atmosféra: místo po boji

4. Formy vzdoru
Poselství: okupace zemí agresorem vyvolává odpor obyvatelstva. Odpor má rùzné podoby od vzdoru civilistù po ozbrojený boj. 
*
Forma: místnost pøedìluje šikmá plocha, alegorická „rampa vzdoru“ (13%), návštìvník musí vynaložit vlastní úsilí a pøekonat 
tuto pøekážku k cestì za svìtlem. Stìna horní úrovnì expozice je tvoøena stìnou z mléèného skla, které zezadu shora 
prosvìtluje dopadající denní svìtlo - svìtelná stìna. Nahoru vede více cest, pøímé cesty i cesty po vrstevnici. Po cestì 
prezentovány pøíbìhy lidí a jejich odbojové protinacistické èinnosti.
Atmosféra: mìkké difúzní svìtlo jako cíl cesty vzhùru.

5. Okupace a pokraèování války
Poselství: taktika totalitních státù smìrem k podrobeným národùm pokraèovala ideologickou válkou. Vznik zákeøných a krutých 
praktik, postupù a kolaborace. *
Forma: Návštìvník vstoupí do místnosti s nízko zavìšeným hákovým køížem, jehož stín dopadá na každého pøítomného. * Nad 
touto instalací je vysoký volný prostor. Témata okupace jsou pøedstavena mezi výstavními panely rozpadající se svastiky. 
Možnost promítání dokumentù v polouzavøených èástech.
Atmosféra: vyvolání tísnivých pocitù,  útlaku, dušení.

6. Teror 
Poselství: teror a vyhlazování obyvatelstva v okupovaných územích. Postup a praktiky nìmeckých okupantù a v menším 
mìøítku i SSSR a Japonska. Genocida, teror, nucené práce, masové vyhánìní a transportace obyvatelstva. *
Forma: prázdná tichá místnost, ètyøi betonové krychle s dokumentární projekcí uvnitø, svìtelná prùrva rozdìlující potemnìlou 
místnost
Atmosféra: pietní

7. Politika a diplomacie
Poselství: západní mocnosti vstoupily do politické hry totalitních státù a tomuto cíli obìtovaly zájmy zemí støední a východní 
Evropy*
Forma: Seznámení s tøemi hl. tématy: Mnichovská dohoda, úsilí parlamentù v exilu,konference na Jaltì a Postupimská 
konference, multimediální zaøízení, autentické exponáty. * Vysoký úzký prostor, strop ve støední èásti prosklen, nad 
návštìvníkem se otevírá nebe, je ale vzdálené, nedosažitelné. Vùnì doutníkù.
Atmosféra: mlhavá (zakouøená) pracovna, zároveò pøíliš úzký prostor navozuje pocit stísnìnosti a malého manévrovacího 
prostoru.

8. Vojenské operace
Poselství: faktické pozadí ostatním sekcím*
Forma: Mapa svìta na podlaze, autentické exponáty, multimediální vybavení (mapa svìta na podlaze) *
zvuky z bitevního pole-støelba apod.
Návštìvník stoupá rampou vzhùru do výše 2,8m, odkud lze pøehlédnout celou mapu svìta na podlaze. Umístìní autentických 
exponátù bojových strojù, napø. tank
Atmosféra: vojenská

9. Váleèná bilance a dùsledky války
Poselství: Válka navždy zmìnila podobu Evropy, pováleèné rozdìlení Evropy
Forma: Návštìvník stoupá vzhùru soustavou ramp a po cestì sleduje projekce na stìnách, kde se promítají rozboøené ulice a 
další váleèné jizvy. Støedová stìna zde pøedstavuje pomyslnou hranici mezi západem a východem. V jedné èásti se promítá 
osvobození spojenci, ve druhé osvobození rudou armádou.
Ve finální èásti vstoupí návštìvník do proskleného krèku spojujícího hmoty kostek a klády a vyjde na denní svìtlo, kde opustí 
temný pøíbìh války a naskytne se mu výhled na mìsto. Cesta ústí do nejvyšší èásti kónického prostoru vstupní haly.
Atmosféra:promítací místnost, rozdìlení zdí na východ a západ

DOÈASNÁ EXPOZICE
- flexibilní prostor, který umožòuje konání jedné velké výstavy nebo dvou až tøí menších výstav
- umístìna v prodloužení „klády“ pod zem. Denní osvìtlení realizováno dvìmi svìtlíky.

DOPLÒKOVÁ EXPOZICE
- menší , doplòující výstavní prostory, podél klesající cesty návštìvníkù do podzemí

* pøesné znìní vybraných požadavkù na expozièní prostory dle podkladù soutìže

Prùvodní zpráva
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Muzeum je rozdìleno do dvou základních konstrukèních celkù - objekt muzea a objekt expozièní.

?Objekt muzea („kláda“)
Nosný systém tvoøí železobetonový skelet o poli 10,5x12m a 12mx12m. Ztužení skeletu je zajištìno 

vyzdìnými jádry požárních schodiš� s výtahovými šachtami. Stropní železobetonové desky jsou realizovány 
bezprùvlakovým systémem cobiax. Konzola v krajích zajiš�uje lepší využití únosnosti materiálu. Z dùvodù vysoké HPV je 
celý objekt založen na bílé vanì (s nábìhy v osách sloupù), která zajistí spolehlivou odolnost vùèi spodní vodì. Celý 
objekt je nutno rozdìlit na 4 dilataèní celky. Objekt je zastøešen dvoupláš�ovou provìtrávanou støechou. Nosnou 
konstrukci støechy tvoøí bezprùvlaková železobetonová deska.
Vnitøní pøíèky hlukovì nenároèných provozù (napø. administrativní èást) jsou z lehkých sádrokartonových desek. U 
kinosálu, auditoria, dílen, semináøù atp. je nutné zajistit neprùzvuènost pøíèek jejich zdvojením a vyplnìním zvukovou 
izolací, napø. minerální vatou.

Fasádní systém je tvoøen lehkým obvodovým pláštìm ukotveným na vodorovnou nosnou konstrukci stavby. V 
neprùhledných èástech jsou použity sendvièové panely s tepelnì izolaèním jádrem, vìtšina fasády je ovšem prosklená s 
použitím bezpeènostního izolaèního skla. Pøedsazená vrstva fasády která slouží také jako sluneèní clona se skládá z 
jednotlivých mìdìných panelù, které jsou v celé své ploše perforovány. Každý panel je kotven skrz pozinkované ocelové 
kotvící prvky do stropní konstrukce. Soubory panelù ukotvených ve stejné vzdálenosti od obvodového pláštì vytváøí 
tzv.“šupiny“, které kompaktní hmotu stínem jemnì strukturují. V pohledu k ulici Stara Stocznia má fasáda otevøenìjší 
charakter, nìkteré kovové panely jsou zde vynechány.

Veškerá schodištì v jádrech s výtahovými šachtami jsou protipožární, souèásti únikových cest. Hlavní 
spirálovité schodištì ve vstupní hale je monolitické betonové. Každé rameno je ve tøech místech vnitøní kružnice 
zavìšeno na dvojici ocelových nosníkù, které nesou zároveò i nosnou konstrukci prosklení svìtlíku. Dvojice výtahù ve 
vstupní hale má samonosnou konstrukci, a prosklený pláš� umožòující výhled. Ostatní výtahy s vyzdìnými šachtami 
jsou souèástí ztužujících jader. Vertikální transport mezi sklady a expozicí zajiš�ují plošinové výtahy.

?Objekt expozièní (kostky)
Jedná se o železobetonový, monolitický, nosný kombinovaný systém. Nosnými prvky jsou obvodové stìny, u 

nìkterých kostek doplnìnými želbet. sloupy. Každý z objemù kostek je nutné rozdìlit do dvou dilataèních celkù. Støechy 
jsou ploché a pultové. Nosná konstrukce støechy je realizována jako spøažená ocelobetonová deska nosníkové 
konstrukce. Ve všech hmotách je pod konstrukcí støechy ocelový roštový technický strop umožòující scénografické 
závìsné instalace. Obvodové stìny jsou tepelnì odizolovány a pohledový beton je použit v exteriéru i v jejich interiéru. 
Vizuální podoba betonu by mìla nést otisky bednìní jak v interiéru tak v exteriéru. K bednìní s ohledem na vzniklý 
otisk by mìl být použit systém využívající døevìná prkna. 

Objekt je èásteènì podsklepen, z dùvodu vedení vzduchotechniky a napojení na expozièní sklady v podzemí. 
Založení objektu zde navazuje na bílou vanu. Vlastní založení kostek nepodsklepené èásti je hlubinné pomocí pilot a 
roznášecího pásu pod obvodovými stìnami. 

Každá z kostek má vlastní únikový východ, pøíp. únikové požární schodištì. 
Sklenìný krèek má nosný systém tvoøen pøíhradovou konstrukcí o ètyøech polích, ve které je zavìšená želbet,. 

deska. Celý tubus je opláštìn bezpeènostním izolaèním sklem. Podepøen je na jednom konci nosnou stìnou expozièního 
objektu, na druhém konci dvojicí sloupkù ve fasádì.

?TZB
Vzduchotechnika má v celém objektu ètyøi okruhy. I.okruh je pro objekt muzea („kláda), II. vzduchotechnický 

okruh s integrovaným chlazením je pro sál auditoria. Strojovna tìchto dvou okruhù  a generátor chlazení se nachází v 
I.PP, v úseku technické infrastruktury. III.okruh je veden do prostorù doèasné expozice a IV. Okruh je veden 
horizontální šachtou v podsklepené èásti trvalé expozice odkud je vertikálnì rozvádìn do jednotlivých expozièních 
objemù. Strojovna vzduchotechniky pro III. A IV. Okruh se nachází na opaèné stranì objektu v 3.PP spolu s kotelnou 
II.okruhu. 

Rozvod tepla a teplé vody se dìlí také na dva okruhy –I.okruh pro muzeum a II. okruh pro expozice. Kotelna I. 
Okruhu se nachází v I.PP v úseku technické infrastruktury, kde jsou i další místnosti technického zázemí. Pro vytápìní je 
v expozièních prostorech použito stìnové sálavé topení a s mìdìnou povrchovou úpravou.

Veškeré instalace jsou vedeny mezi  stropní konstrukcí a podhledy.

Konstrukèní øešení

? Èistá podlažní plocha

Vstupní èást 3 642m2
Výstavní èást 5 970m2
Knihovna 1 216m2
Výuková èást   735m2
Konferenèní èást   922m2
Hotel   275m2
Kino   318m2
Èlenský klub   160m2
Administrativa 1 068m2
Technická èást   989m2
Sklady 4 525m2
Technická infrastruktura 1 124m2
Podzemní parkování 3 991m2

Celkem 24 935m2

? Zastavìná plocha 7 171m2

? Výstavní èást

Stálá expozice 4 531m2
Doèasná expozice 1 265m2
Doplòková expozice    174m2

Bilance ploch
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