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Bode Museum patří do skupiny muzeií na muzejním ostrově v Berlíně a jedná se o historicky cennou památku. 
Muezum bylo bylo navrženo architektem Erstem von Ihnenem a bylo dokončeno v roce 1904. Původně se stavba 
nazývala Kaiser-Friedrich-Museum po císaři Frederiku III. V roce 1956 se přejmenovalo podle svého prvního kurátora 
Wilhelma von Bode na Bode Museum. Od roku 1997 bylo muzeum uzavřeno veřejnosti z důvodů rekonstrukce, která 
trvala téměř 10 let až do 18. října 2006, kdy bylo slavnostně otevřeno. Nyní se zde nachází sbírka soch, byzantského 
umění a  mincí a medailí.
Kolekce soch představuje umění křesťanského orientu, sochy z Byzancie, Ravenny, středověké sochy, italskou gotiku a 
rannou renesanci. Pozdní německá gotika přes pruské baroko až do 18.století.

Koncept vystavování  Williama von Bodeho spočíval ve vytváření stylových pokojů, ve kterých byly sochy, obrazy a 
řemeslné výrobky dohromady, tak jak tomu bylo obvyklé u soukromých sbírek ve společnosti vyšší střední třídy.

„munzkabinett“ patří k největším sbírkám mincí na světě. Od prvních mincí až po přítomnost v počtu kolem 500 000 
kusů tak nabízí unikátní příležitost pro badatele a historiky.
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trasa návštěvníků

různé uspořádání expozice

centrální orientace do atria

možnost urychlení trasy
nebo vynechání jednotlivých sekcí

jednoduchá okružní cesta - dobrá orientace

trasa pracovníků

trasa uměleckých děl

trasa návštěvníků

Vzhledem k tomu, že není přesně stanoven 

jaké exponáty mají být vystaveny, tak navrhuji 

otevřenou dispozici stálé i dočasné expozice. 

Stálá je definována pouze osami sloupů a 

rozmístěním oken, světlíků a orientací k atriu. 

Aby muzeum nezůstalo neměnnou expozicí. 

Měla by se stálá sbírka měnit každé 3-4roky a 

to včetně celé koncepce dělení prostoru. Lze 

tomu docílit díky sloupovému systému celkem 

lehce. Je možné pak přistupovat ke každému 

dílu individuálně a najít tak pro něj 

nejoptimálnější kompozici. Například u různých 

portálů, oltářů nebo unkátních soch lze nasimu-

lovta tu kompozici pro kterou byly vytvořeny. 

Proto jsem také v půdorysech nastínil možné 

rozmístění od volného protoru, přes různé 

stěnové systémy pro obrazy až po malé 

pokojíčky pro drobné předměty.   
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východní pohled na muzeum

západní pohled na Museumshöfe Berlin
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500x500mm
základním modulem je 
žulový obklad 

výřez fasády 1:200

detail fasády 1:50

x = násobky modulu 500mm
xxx



vypracoval /// Ondřej Tichý
škola ///////// FUA-TUL 2010
konzultace //  prof. ing.arch.akad.arch. Jiří Suchomel  1

///Bode Museum Berlin
/////diplomová práce řezy  1:500

+ 6 000

+ 25 000

+ 6 000

+ 12 700+ 12 700

+/- 0.000

+ 18 650

+ 9 330

+/- 0.000

+ 17 700

+ 12 700

+/- 0.000

+ 6000



vypracoval /// Ondřej Tichý
škola ///////// FUA-TUL 2010
konzultace //  prof. ing.arch.akad.arch. Jiří Suchomel  1

///Bode Museum Berlin
/////diplomová práce Koncept
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Zadání

 Návrh ve smyslu studentské souteže vypsané společností Xella. Projekt rozšíření Bode 
Musea v Berlíně, zaměřené na klasické evropské umění a německé umění anitky po barok. Jeho 
dominatní budova tvoří špičku Muzejního ostrova v Berlíně. Pro novostavbu je zadán pozemek na 
jihozápad od stávající budovy, na protější straně Sprévy. Nová budova má nabídnout výstavní a 
pracovní prostory muzeu, zejména částem sbírky pokrývajícím kulturní okruh na sever od Alp. 

Úkol

 Zásadní otázka: Jak by mělo vypadat muzeum nové muzeum pro staré umění? 

 Není moc moderních muzeí, které vystavují staré umění. Když si projdeme nově postavené 
muzea ve 20.století tak zjistíme, že z drtivé většiny jsou to většinou budovy věnované modernímu 
umění. Staré umění je většinou vystavováno ve starých objektech nebo nově rekonstruovaných 
prostorách. 

 Jaký je rozdíl mezi vystavováním starého a moderního umění? Staré umění si vyžaduje 
pečlivý přístup při sestavování a komoponování expozice. Jednak s ohledem na časovou posloup-
nost, ale také na prostorovou. Jedná se v hodně případech objekty vytržené ze svého kontextu ze 
kterého pocházejí. Jako například různé sochy, oltáře, portály atd. Ty většinou měli své přesně vyme-
zené místo v budově ať už uvnitř či venku.
Naproti tomu moderní umění většinou se svojí rolí vystavovaného předmětu po galeriích vytvořeno 
a nejdná se o prvek vytrhnutý ze svého kontextu.

Okolí

 Parcela pro novostavbu se nachází jihozápadně od Bode Musea, propojená lávkou pro pěší. 
Okolí budovy dominuje Muzejní ostrov, na kterém se nalézejí další muzea jako Pergamon,  Altes 
Museum nebo Alte national galeri, obshahující sbírky starého umění. Všechny expozice by měli být 
propojeny podzemním tunelem. 
 Bode Museum však vytváří těžkotonážní špičku ostrova , která se svojí kopulí dominuje 
nejbližšímu okolí.  

 Druhým protipólem je na opačné straně parcely knihovna Humboldtovy univerzity. Ta je na 
rozdíl od Bode oprostěna detailů a dekoraci a svojím kamenným strohým výrazem racionálně plní 
svojí funkci. Zbývající dvě strany, už tolik nedominují okolí. Jedná se o novostavbu Museums Hofe, 
která zapadá svým tvarem do bloku bodov, kterými je obklopena.  A železničním viaduktem, těsně 
sousedícím s parcelou.

 Nová budova

 Nové Bode Museum vytváří plný nový blok, vyplňují skoro celý prostor pro něj určený.  Jako 
kamenný objem však reaguje na své okolí. Nejdná o statickou masu. Směrem ke špičce Bode se 
zvedá a snaží se vyrovnat svojí důležitostí. V žádném případě nechce konkurovat, chce spíše býti 
partnerem. 

 

 

 

 Směrem ke knihovně se také zvedá avšak ne tolik jako směrem opačným. Ke knihovně se snaží 
otevřít do volného prostoru před Muzeem a knihovnou. 

 Fasáda je členěnena plasticky vertikálně jako analogie k sloupům na fasádě starého muzea. 
Zárověň se snaží zapadnout mezi své sousedící novější budovy. Ty jsou charakteristické svými vertikálními 
okny a fasádou. Měl by tak vzniknout ucelenější  svazek budov obdobný muzejnímu ostrovu avšak na 
„pevnině“. Novostavba muzea pomyslně propojuje tyto dva celky.
 
 V místech vstupů se hmota zvedá nechá do sebe proudit návštěníky na dvou místech.  První vstup 
je z volného prostranství před knihovnou a druhý je ve špičce anlogicky ke vstupu do původního muza, ten 
zároveň slouží jako vstup pro zaměstnance.
Vjezd pro zásobování řešen naproti vjezdu do Bode muzea u železničního viaduktu. 

 Kamenná fasáda je v kontrastu s vnitřkem budovy. Zde se nachází velké prosvětlené atruim, které 
je těžištěm muzea. Interiér je dobře prosvětlený, bez studených kamených obkladů pouze s dřevěnou pod-
lahou a bílými zdmi a sloupy.  Měl by působit teple lidsky. 

Schéma programu

 V přízemí se nachází veškeré veřejné a krátkodobé funkce pro návštěvníky, jako jsou krátkodobé 
výstavy, auditoruim, víceúčelový sál, cafe, obchod nebo dětská galerie. Vše směřující do atria, které je 
možné využít pro různé vernisáže a jiné akce. Ve zbávajících dvou horních patrech se nacházejí sbírky 
dlouhodobé výstavy.

 Do druhého patra se návštěník dostane intuitivně po hlavním schodišti v atriu. Zde pak obchází 
výstavu po obvodu atria, které tvoří vizuální orientační bod. Člověk má vždy přehled o své poloze, protože 
se může vždy vynořit z výstavních prostorů na ochoz atria a vydechnout si nebo se kouknout kam se mu 
zatoulal zbytek třídy nebo rodiny. Je tu také možnost si výstavu zkrátit podél atria a vizuelně si vybírat jen 
ty kousky nebo období, které  jsou pro dotyčného zajímavé. Opravdu projít celou zbírku a Bode muzea je 
poměrně náročná záležitost a co teprve když bude celý muzejní ostrov propojen do jednoho celku.    Po 
dokončení okruhu v prvním patře plynule návštěníka muzeum navede do druhého patra dvojice schodišť. 
Dvojice proto aby bylo jedno jakým směrem se obchází expozice. Návštěník svým pohybem kolem atria a 
po schodech vykreslí spiralu, která graduje v rohu  u železničního mostu a starého muzea. Zde se pak po 
lávce vydá do protějšího Bode  muzea.      

 Věřejnosti na první pohled skrytý je sbírka mincí. Ta se nachází v podzemní.  Jakoby se jednalo a 
zakopaný poklad pod muzeem. Vzhledem k režimu, který panuje v v této sekci je přístup možný pouze 
omezenému počtu lidí a na objednání, proto i utlitární řešený vstup do podzemí výtahem.

Vzhledem k tomu, že není přesně stanoven jaké exponáty mají být vystaveny, tak navrhuji otevřenou 
dispozici stálé i dočasné expozice. Stálá je definována pouze osami sloupů a rozmístěním oken, světlíků a 
orientací k atriu. Aby muzeum nezůstalo neměnnou expozicí. Měla by se stálá sbírka měnit každé 3-4roky 
a to včetně celé koncepce dělení prostoru. Lze tomu docílit díky sloupovému systému celkem lehce. Je 
možné pak přistupovat ke každému dílu individuálně a najít tak pro něj nejoptimálnější kompozici. 
Například u různých portálů, oltářů nebo unkátních soch lze nasimulovta tu kompozici pro kterou byly 
vytvořeny. Proto jsem také v půdorysech nastínil možné rozmístění od volného protoru, přes různé stěnové 
systémy pro obrazy až po malé pokojíčky pro drobné předměty.   
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Technické řešení:

Popis parcely

 pro potřeby nové budovy Bode Musea bude uvolněna plocha o výměře 7 700m2, stržením několika budov nacháze-
jících se v současnosti na pozemku. 

 Budova je navržena železobetonových skelet se sloupy o rozměrech 450x450mm. Jedná se o bezprůvlakový systém 
Cobiax, který vylehčuje střední část desky pomocí plastových vduchem naplněných balónů. Tloušťka stropní konstrukce se 
tak při největším rozponu 12m dostane na 500mm.
  Sloupy jsou rozmístěny ve třech hlavních osách a to vždy podél stran parcely. Rozestupy jsou v souběžném směru 
se starým muzeem 8,5x8,5m. Ve směru podél viaduktu jsou 10x8,5m a ve zbývajícím 12x8,5m. 

 Konstrukční výška prvního patra je 6m, druhého je 6,7m kvůli vloženému patru kanceláří. Zde je konstrukční výška 
3,35m, kde konstrukce je 300mm a 250mm podhled.  Obecně ve výstavích prostorách je 500mm počítáno pro konstrukci a 
500mm je prostor mezi sádrokartonovým podhledem. V posledním patře je konstrukční výška variabilní a to podle sklonu 
střechy. 

 Celý systém je založen na patkách o rozměru 3000x3000mm a výšce 11
00mm. Podzemní část tvoří vana z nepropustného betonu. Dno má tlouštku 800mm a obvodové zdi 400mm.

 Obvodové zdi nadzemní část budovy jsou složeny ze dvou vrtsev. První, nosná betonová stěna o tloušce 300mm, je 
zateplena 200mm tepelné izolace. Pak následuje vzduchová mezera a rošt, na kterém jsou zavěšeny žulové desky o 
rozměru 500x500mm a tlouštce 100mm. Z exteriérové strany nahrubo opracované. Vzhledem možnostem přestavování se 
počítí s obměnou všech příček v expozicích po skončení určité doby cca každých 3-5 let by se stálá expozice měnila a to 
včetně prostorové kompozice. Díky skeletovému systému je tato výměna možná.
 
 Vnitřní stěny jsou v tlouštkách 250mm betonu u jader a 200mm ytongu běžné dělící stěny a 150mm příčky mezi 
kancelářema a na toaletách. 
 Všechny schodiště jsou z monolitického betonu. Na únikových cestách jsou z pohledového betonu. Schody v atriu 
jsou natřeny bílou stěrkou. Povrchy podlah v budově jsou ve veřejné části expozice a foyer z dubového dřeva. Na některých 
místech bude použita betonová stěrka nebo bílá dlažba to v závislosti na dané expozici a po dohodě s kurátorem.  V 
kancelářích je jako povrch použit černý zátěžový koberec s krátkým vlasem. V technických místnostech a depozitářích jsou 
povrchy podlach ponechány v betonové stěrce. Povrchy interiérových stěn jsou bíle omítnuty. V expozicích po dohodě s 
kurátorem mohou být použity různé barvy pro zvýraznění některých děl nebo časových období.

Okna ve fasádě jsou izolační dvojskla a mají černé kovové rámy.

Konstrukce střechy je tvořena z ocelového roštu. Ve každém  středu sloupového pole je umístěn světlík, který pouští do 
horních pater expozice nepříme rozptýlené světlo.  Na atrium je pouzita technologie Texlon od frimy Vector Foiltec. Zákla-
dem jsou dvou vrstvé polštáře z kopolymeru ETFE. Ty fungují jako nízkotlaká membrána a jsou orámovány hliníkovým 
profilem. Tak vznikají 3m široké pruhy extrémně lehké membrány, které jsou neseny na ocelových I profilech. Ty vytváří 
subtilní  prostorovou příhradovou konstrukci nad atriem.    

V posledním patře v severovýchodním rohu muzea se nachází propojující lávka , vedoucí do starého Bode muzea. Ta se 
napojuje to vybouraného okna ve 2.np muzea. Lávka samotná překonává vzdálenost 41m a je tvořena ocelovým 
příhradovým nosníkem. Ten vytváří tubus vysoký 3,8m a široký 3,8m. Z venku je obložen lehce tmavým sklem o formátu 
4x3,5m.

 

01.01 kavárna
01.02 obchod
01.03 dětská galerie
01.04 víceúčelový sál
01.05 sklad nábytku
01.06 catering
01.07 auditoruim
01.08 pedagogický sál
01.09 WC ženy
01.10 WC muži
01.11 WC invalidé
01.12 ošetřovna
01.13 atruim
01.14 šatna
01.15 recepce
01.16 bezpečnostní technika
01.17 bezpečnostní služba
01.18 šatna muži
01.19 pobytová místnost kustodů
01.20 šatna ženy
01.21 kancelář správce muzea
01.22 dílna správce muzea
01.23 sklad správce muzea
01.24 WC ženy
01.25 WC muži
01.26 sprcha a šatna ženy
01.27 sprcha a šatna ženy
01.29 kuchňka
01.30 zázemí a sklad
01.31 sklad obalů
01.32 depozitář obrazů
01.33 mezisklad
01.34 depozitář rámů
01.35 překládání
01.36 parkování 
01.37 odpad
01.38 kátkodobé výstavy 
        

 214  m2
 174  m2
   96  m2
 245  m2
   29  m2
 102  m2
 223  m2
   60  m2
   35  m2
   29  m2
     4  m2
   17  m2
 903  m2
 100  m2
   40  m2
     9  m2
   20  m2
   17  m2
   28  m2
   17  m2
     9  m2
   34  m2
   31  m2
   16  m2
   16  m2
   16  m2
   16  m2
   23  m2
   63  m2
 203  m2
 552  m2
 190  m2
 160  m2
 270  m2
 284  m2
   14  m2
1400 m2

03.01 víceúčelový / konfereční sál
03.02 tisk, kopírování
03.03 kuchyňka
03.04 kancelář /dobrovolík, asistent, asistent/ 
03.05 kancelář /kurátor/
03.06 kancelář /kurátor/
03.07 kancelář /kurátor/
03.08 konferenční sál
03.09 sekretariát
03.10 kancelář /vedení sbírky soch/
03.11 knihovna
03.12 salonek
03.13 sekretariát
03.14 kancelář
03.15 kancelář
03.16 kancelář
03.17 kancelář
03.18 konferenční sál
03.19 kuchyňka
03.20 tisk, kopírování
03.21 WC muži
03.22 WC ženy
03.23 WC invalidé
03.24 technické zázemí
03.25 archiv
03.26 fotoarchiv
03.27 archiv dokumentace

    52  m2
    12  m2
    11  m2
    23  m2
      9  m2
    10  m2
      9  m2
    20  m2
      9  m2
    16  m2
    11  m2
    12  m2
    13  m2
    13  m2
    13  m2
    13  m2
    40  m2
    30  m2
    18  m2
    23  m2
    23  m2
    23  m2
      4  m2
    19  m2
    21  m2
    21  m2
    22  m2
   

02.01 stálá expozice
02.02 WC muži
02.03 WC invalidé
02.04 WC ženy
02.05 archiv
02.06 tisk, kopírování
02.07 kuchyňka
02.08 kancelář /dobrovolík, asistent, asistent/
02.09 kancelář
02.10 kancelář /pedagog/
02.11 kancelář /kurátor, kurátor/ 
02.12 kancelář /kurátor, kurátor/ 
02.13 kancelář /ředitel sbírky maleb/
02.14 sekretariát
02.15 knihovna
02.16 konferenční sál
02.17 konferenční sál
02.18 sekretariát
02.19 kancelář /ředitel sbírky soch/
02.20 WC ženy
02.21 WC muži
02.22 kancelář /kurátor, kurátor, kurátor/
02.23 knihovna
02.24 kancelář /dobrovolík, dobrovolík, asistent/
02.25 archiv
02.26 tisk, kopírování
02.27 restaurátorská dílna
02.28 restaurátorská dílna
02.29 restaurátorská dílna
02.30 WC muži
02.31 šatny muži
02.32 WC ženy
02.33 šatny ženy
02.34 kuchyňka
02.35 archiv
02.36 fotoateliér 
02.37 víceúčelový sál
02.38 restaurátorská dílna /slonová kost/
02.39 restaurátorská dílna /kámen a sochy/
02.40 restaurátorská dílna /bronz a kov/
02.41 sekretariát
02.42 restaurátorská dílna /adaptace/
02.43 restaurátorská dílna /laky/
02.44 restaurátorská dílna / obrazy a dřevěné sochy/
02.45 depozitář administrace
02.46 sklad
02.47 dokumentace
02.48 sklad
02.49 kuchyňka
       

4284  m2
    16  m2
      4  m2
    16  m2
    52  m2
    12  m2
    12  m2
    23  m2
    88  m2
    96  m2
    19  m2
    19  m2
    16  m2
    18  m2
    11  m2
    33  m2
    20  m2
    17  m2
    18  m2
    23  m2
    20  m2
    32  m2
    16  m2
    28  m2
    48  m2
    11  m2
    16  m2
    31  m2
    34  m2
      9  m2
    10  m2
      9  m2
    10  m2
    14  m2
    21  m2
    30  m2
    40  m2
    24  m2
    60  m2
    50  m2
    39  m2
    27  m2
    58  m2
    75  m2
  171  m2
    17  m2
    20  m2
  154  m2
    11  m2

00.01 Numismatická sbírka
00.02 WC invalidé
00.03 WC muži
00.04 WC ženy
00.05 zázemí pracovníků
00.06 sklad
00.07 sklad čistící techniky
00.08 sklad židlí
00.09 sklad stolů
00.10 sklad techniky
00.11 technické zázemí /klimatizace, vytápění
00.12 technické zázemí /záložní zdroj, elektro  
     

994  m2
    4  m2
  16  m2
  16  m2
  19  m2
  10  m2
  26  m2
112  m2
112  m2
232  m2
  90  m2
176  m2

Celková užitná plocha je  22 666m2

Plocha parcely je 7 700m2 zastvěné 
území ma plochu7 521m2 
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