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DESIGN CENTRUM ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH BUDOVY



DESIGN CENTRUM �ESKÉ REPUBLIKY, PROLUKA V PALACKÉHO ULICI V PRAZE

Pro� Design centrum �R?

Instituce Design centrum �eské republiky p!ed n"kolika lety zanikla. P!esn"ji tato samostatná odborná instituce v"nující se 
designu a jeho propagaci, #len mezinárodních designérských organizací BEDA, ICSID, IFI a ICOGRADA byla zru�ena  rozhod-
nutím Ministerstva pr$myslu a obchodu �R ke dni 31.12. 2007. Ale pot!eba stálého centra, které bude d$stojn" reprezentovat to 
nejlep�í z #eského designu, nepominula.

Umíst!ní budovy a d"vody, které k tomu vedly

Proluka v Palackého ulici, blízko Václavského nám"stí v centru m"sta, byla zvolena proto, �e takto d$le�itá budova by m"la mít 
své d$stojné místo v Praze. Zárove% dob!e dostupné hromadnou dopravou a p!edev�ím p"�ky. Mým názorem je, �e m"sto by 
m"lo mít hust" zastav"né jádro, a proto jsem zvolila stavbu v proluce. Toto místo, vzniklé zbo!ením funkcionalistického domu v 
roce 2000, si �ádá odpovídající zastav"ní. Není pot!eba, aby se m"sta jen nekontrolovateln" rozr$stala do krajiny, je t!eba za#ít 
zahu�&ovat ta místa, kde u� je zástavba tradicí. Vzhledem k opravdu malé velikosti parcely (�í!ka 10,5m) jsem se rozhodla vyu�ít 
#áste#n" i sousední parcelu. Zde je nyní chátrající objekt bývalé tiskárny, dnes sklad. Porovnávala jsem varianty se zachováním 
a se zbouráním objektu. Vzhledem k tomu, �e objekt je ve �patném stavu a není památkov" chrán"n ani není jinak hodnotný, jsem 
se rozhodla k demolici.

Historický kontext lokality

Palackého ulice, d!íve Pasí!ská, vznikla v 70. letech 14. století p!i rozparcelování pozemk$ pat!ících klá�teru karmelitán$ u Panny 
Marie Sn"�né. P$vodní gotická parcelace byla velmi hustá, s domy nalepenými t"sn" na sebe. V"t�inou to byly dvoupodla�ní 
stavby, kde p!ední trakt do ulice byl ur#en pro bydlení a obchod a zadní dvorní #ást slou�ila k zaji�t"ní výroby. Po t!icetileté válce 
byla ulice neparcelována, nov" vzniklé domy byly v"t�ího m"!ítka. Zástavba byla neustále pr$b"�n" modernizována a výsledkem 
je dne�ní neuspo!ádaný stav s výrazn" prom"nlivou vý�kovou hladinou jednotlivých staveb.

Funkce

Budova, obecn" vlastn" samotné Design centrum �R, má více funkcí. Obecn" je jeho cílem poskytovat ka�dodenní slu�bu 
designu, propagovat design s d$razem na profesionální kvality, spojovat designérskou obec, mapovat a vést archiv sou#asného 
#eského designu, nabízet firmám erudované designéry, respektovat mezinárodn" uznávaný etický kodex designer$ a p!edev�ím 
podporovat design pro v�ední den i svátek. Má slou�it jako servisní místo pro designéry, firmy, studenty i �koly a chce spolupraco-
vat s nevládními organizacemi, státními institucemi, spolky a v�emi zájemci o design.

Koncept

Navrhovaný objekt je tvo!en ze dvou hlavních hmot spojených kr#kem. Do ulice je orientován vy��í objekt, uvnit! zástavby se 
nachází men�í hmota spolu s vydlá�d"ným venkovním prostorem. Blízkost ru�né Vodi#kovy ulice a naopak klidného prost!edí 
Franti�kánské zahrady ukryté ve vnitrobloku p!ímo vybízí k propojení pasá�í. Tento nov" vytvo!ený prostor je spolu s p!íjemným 
dvorkem sou#ástí systému pasá�í a ve!ejných pr$chod$, které jsou jedním z typických znak$ centra Prahy. Budova si nedává za 
cíl na sebe upoutat, d$le�ité je, aby citliv" splynula s okolím a respektovala okolní zástavbu. 
Tahokov pou�itý na fasádu umo�%uje vytvo!ení jednoduché hmoty, inspirované japonskou architekturou. K!ehká struktura se 
objevuje také uvnit! budovy, barevnost je zvolena bílá, kterou dopl%ují kovové rastry v atriu a tahokov na fasád". Oproti tomu 
pasá� je v kontrastu výrazn" zelená, láká náv�t"vníky dovnit! a skrz pr$hlednou sklen"nou podlahu jsou vid"t exponáty v galerii 
o patro vý�e.

Stavební program

Konkrétn" v navrhované budov" najdeme: 
Výstavní sál s mo�ností po!ádání p!edná�ek pro men�í po#et osob (kapacita cca 80 osob)
Bookshop � prodejní místo #asopis$, knih, upomínkových a propaga#ních p!edm"t$
Specializovanou knihovnu � knihy, #asopisy, vzorníky materiálu, studijní místa
Kancelá!e � pro cca 20 zam"stnanc$, v p!ípad" men�í pot!eby lze pou�ívat jedno patro, a druhé pronajmout, nap!. designér-
skému studiu
Kavárna � navazuje na pasá� a dvorek v prvním nadzemním podla�í, umo�%uje p!íjemný odpo#inek v ru�ném centru m"sta
Prostor pro workshopy �po!ádané Design centrem �R i jinými organizacemi
Sklady galerie - v prvním podzemním podla�í dostupné velkým výtahem
Podzemní gará�e - po#et parkovacích míst dle po�adavk$ hlavního m"sta Prahy,  je pou�it systém zaklada#$ vzhledem ke 
stísn"ným podmínkám



P�ÍKLADY POU�ITÝCH MATERIÁL�

kamenná dla�ba - �ula, plocha dvorku tahokov - nerez, fasáda

nenáro!né suchomilné rostliny, zelené st"echykeramická mozaika, podlaha pasá�e

cementová st#rka, exteriér - st#ny

b"e!$an, pokrytí st#ny dvorku

Konstrukce

Nosná konstrukce je �elezobetonová. Princip je p"evá�n# st#nový dopln#ný n#kolika sloupy.  Konstrukce schodi�t# je 
uva�ována jako prefabrikovaná. V 1. NP je dilata!n# odd#lena !ást kavárny od hlavního objektu, kv%li nebezpe!í 
nerovnom#rného sedání konstrukce. Zakládaní je "e�eno �elezobetonovou vanou, stávající objekty v okolí proluky budou 
zaji�t#ny piloty. Ploché st"echy jsou vyspádovány pomocí polystyrénových klín%. Obvodové st#ny jsou v exteriéru pokryty 
cementovou st#rkou. Na hlavním objektu je pou�ito odsazené fasády z nerezového tahokovu. V interiéru je podlaha "e�ena 
p"evá�n# bílou st#rkou, v pasá�i je navr�ena drobná zelená mozaika. 

Technické za!ízení budov

Nový objekt bude napojen p"ípojkami na stávající in�enýrské sít#, které jsou na míst#. Podzemní parkovi�t# je nucen# 
v#tráno, p"ívod a odvod vzduchu je na st"e�e.  Místnosti v objektu jsou dále v#trány p"irozen#, nebo pomocí vzduchotech-
niky vedené v podhledu, tak aby vým#na vzduchu v t#chto místnostech vyhovovala p"íslu�ným hygienickým normám. Jako 
zdroj tepla pro vytáp#ní a oh"ev vody jsou uva�ovány plynové kotle. V galerii a dal�ích v#t�ích místnostech je navr�eno 
podlahové vytáp#ní, v zázemí � wc, sklady apod., jsou uva�ována desková otopná t#lesa.

Po�ární ochrana

Celek je hmotov# !len#n na dv# !ásti.  V ka�dé !ásti najdeme jedno únikové schodi�t#. Z hlavního objektu galerie je 
navr�en únik chrán#nou únikovou cestou do volného prostoru � ulice. Z vedlej�ího objektu (kavárna, prostor pro work-
shopy) je mo�ný únik do prostoru pasá�e My�ák a odtud do op#t volného prostoru.  Ve dvo"e a v objektu budou umíst#ny 
po�ární hydranty dle po�adavk% po�ární ochrany. Gará�e budou chrán#ny automatickým hasicím za"ízením (dren!ery) 
s p#nou.

Záv"r

Tato diplomová práce si klade za cíl vytvo"it samostatnou budovu pro Design centrum &R. Podobn# jako nap". Danish 
Design Centre v Kodani nebo Red Dot Design Museum v Essenu. Tento d%m nemá pouze slo�it zam#stnanc%m této 
instituce, ale má být místem setkávání, vzd#lávání lidí a propagace !eského designu.
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