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1. O PROJEKTE

Predmetom diplomového projektu je návrh galerie moderného ume-
nia v tesnej blízkosti budovy Inštitútu plánovania a rozvoja hlavného 
mesta Prahy.

Diplomový seminár, ktorý je podkladom analytickej časti sa zaoberá 
pozemkom medzi ulicami Na Moráni a Pod Slovany. Súčasný stav po-
zemku v minulosti mal byť doplnený o 2. etapu nezrealizovaného pro-
jektu budovy Zduržených projektových ateliérov od arch. Karla Praga. 
Dnes ho využíva Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy 
aj v podobe centra arhitektúry a mestského plánovania pre verejnosť.

Samotný návrh sa zameriava na pretvorenie pozemku, ktorého sučas-
ný stav neodpovedá využívaniu. Návrh projektu reaguje na analýzy 
okolia a nezrealizovanú 2. etapy dnešného IPR, ktorá zasahovala na 
riešený pozemok.

Zameranie v tejto práci je na vytvorenie pobytového priestoru okolo 
hlavnej budovy galérie tak aby slúžil aj ako komunikácia doplnená o 
výstavné plochy vo verejnom priestore.

Dôraz je kladený v umiestnení objektu tak aby dotvoril okolie.

V návrhu sa zaoberám návrhom výstavných priestorov s prevádzkov, 
ale aj spojením programov IPR/CAMP.
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Anotace 
(slovenská): 

Cieľom diplomovej práce je navrhnúť Galeriu moderného umenia pri 
budove IPR/CAMP s programovým spojením v Prahe 2 –  Podksalí. 

Anotace (anglická): The aim of this master thesis is to design Gallery of moderm art next to the 
building of IPR/CAMP with connecting activities in Prague 2 – Podskalí. 
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2. ANALYTICKÁ ČASŤ
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PROBLEMATIKA

KULTÚRA

„V súčasnosti s konštante rastúcim vzdelaním sa upevňuje zmysel a 
záujem o múzea a galéria“ (Manfred Lehmbruck, Architektúra muzeí).

Možnosť navštevovať výstavy alebo celkový záujem o umenie sa už v 
dnešnej dobe nemusí spájať len s určitou špecifickou vrstvou ľudí. Je 
ale dôležité podporiť a rozšíriť primárny účel galérií a múzeí aby sa stali 
atraktívne pre široké spektrum návštevníkov. 

DOX 

Veletržní palác

Museum Montanelli + spleť menších galérií

Národná galerie Praha ―- Palác Kinských, Národné múzeum a menšie múzea/galérie

Galerie Toyen

Tančící dům

Všeobecné rozmiestnenie výstavných priestor
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D

C

B

A
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ortofoto Prahy
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LOKALITA

PODSKALÍ
pozemok Na Moráni a Pod Slovany

Lokalita Podskalí patri medzi centrálnu mestskú časť Prahy 2. Jedná 
sa prevažne o stabilizovanú kompaktnú zástavbu. Ide o zastavané re-
zidenčné územie bez priemyselných plôch, kde je veľkou mierou zastú-
pená oblasť obchodu a služieb. Kvalita obytnej zástavby je povýšená 
veľkým zastúpením zelene parkov. Významnou súčasťou územia je tiež 
areál Univerzity Karlovej a areál Všeobecnej fakultnej nemocnice.

Vzhľadom k tomu, lokalita obsahuje v súčastnosti otázne miesta ako 
trojuholníkový pozemok, ktorý sa nachádza medzi ulicami Na Moráni a 
Pod Slovany. V tesnej blízkosti súčastného Inštitútu plánovania a roz-
voja (IPR) hlavného mesta Prahy.

Stav pozemoku vznikol ako následok nerealizovania druhej etapy bu-
dovy IPRu, vtedy s názvom areálu Združených projektových ateliérov 
v roku 1968-1971 od architekta Karla Pragra. Druhá etapa mala obsa-
hovať  další v poradí štvrtý objekt a terasy s podzemnými garážami. 

Preto sa ponúka možnosť dotvoriť tento prázdny priestor funkciou, 
ktorá bude dopĺňať okolie a bude zároveň spolupracovať. CAMP ako 
centrum rozvoja Prahy ponúka prednášky a výstavný priestor, ktorý v 
súčastnoti nadobúda záujem verejnosti a teda je na mieste podporiť 
tento proces v mojom návrhu.

Na základe urbanistickej analýzy a rozboru stavajúcej zástavby som 
dospel ku konceptu vyplnenia tohto priestoru. Novo navrhovaná ga-
léria bude ponúkať možnosti kultúry v okolí, doplnenej spojením pro-
gramov IPRu o ďalšie výstavné priestory, učebne, workshopy, dielne a 
prednáškovú sál.

Nová koncepcia reaguje na Prágrovu druhú etapu. Hlavným objektom 
zasadeným do podzemných priestorov s pochodzou strechou doplne-
nou o výstavné plochy. Strecha bude umožnovať výškové prepojenie 
doporučenej urbanistickej uličnej siete medzi galériou a budovou IPR.

Pochodzia strecha nebude vystupovať nad úroveň terénu na ulici Na 
Moráni. Umožní plynulí prechod a pobyt okolo hlavného vystupujúceho 
objetu v centrálnej časti.
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HISTÓRIA

ORTOFOTO

DEJINY

Fotka z roku 1938 ukazuje rohovú zástavbu na pozemku, ktorá bola 
neskôr odstranená ako zobrazuje fotka z roku 1945. 

Na fotke z roku 1975 už vidíme stav, ktorý pretrval do súčastnosti s do-
plnenou okolitou zástavbou areálu združených projektových ateliérov.

Mestská časť Praha 2 zahŕňa vo svojich hraniciach časť Nového Mesta, 
Vyšehrad, časť Kráľovských Vinohrad a časť Nuslí. K vytvoreniu tohto 
celku došlo pri rozdeleniach pražského územie do 10 obvodov v roku 
1960. Táto reorganizácia rozbila tradičné mestské štvrte niekedy až 
do štyroch či piatich nových obvodov a popretŕhala početné historické 
väzby.

Oblasť blízko Vltavy, ktorej meno pochádza od skaly na ktorej dnes 
stojí Emauzský kláštor. Siaha od Vyšehradu po dnešný Mánes. Karol IV. 
nechal začleniť dedinu k hradbám Nového mesta.

Asanácia v Prahe sa dotkla aj Podskalí, ktorá prebiehala nestále do 
pol. 19. storočia. Dôvodom pre tak rozsiahlu likvidáciu ulíc a domov 
boli nevyhovujúce hygienické podmienky v daných lokalitách, kde bola 
závadná voda a neexistovala kanalizácie.

Neskôr v Podskalí začala výstavba blokovej zástavby, ktorá definovala 
jej budúci charakter.

Významná časť Prahy 2 patrí do územia Pražskej pamiatkovej rezervá-
cie (PPR) vyhlásenej v roku 1971 a od roku 1992 zapísané pod názvom 
Praha - historické jadro mesta v Zozname svetového kultúrneho dedič-
stva UNESCO (Nové Mesto, Vyšehrad). Vihohrady potom spolu so Žiž-
kovom a Vršovice patria od roku 1993 do mestskej pamiatkovej zóny.
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CHARAKTER MIESTA

IDENTITA

Z hľadiska typológie sa v tejto časť nachádza prevažne bloková zá-
stavba s určitými výnimkami ako budova Inštitútu plánovania a rozvoja 
(IPR), ktorá je zasadená bodovo v súbore.

Emauzský kláštor tvorí rozložením rozsiahlejší komplex. Spolu s budo-
vou IPR sú terénne vyvýšené a umožňujú na seba výhľad, čo vo svojom 
koncepte beriem na vedomie pri zachovaní dôležitých priehľadov.

Susedný blok oproti budove IPR je šesť podlažná budova s tradičnou 
sedlovou strechov. Samotná výška budovi pôsobí mimo merítko, kedže 
jej spodné dva podlažia sú pod terénom z ulice Na Moráni, kde sa 
nachádza vyvýšená komunikácia. Tam už sa javí výškou podobne ku 
ostatným zástavbam. To prináša zo sebou nutnosť odstupu od sesed-
ného bloku aby sa predišlo nepríjemných uzavretých zákutí.

Terén je svažitý smerom na juh. Drastický zlom vytvára pocitovú ba-
riéru medzi ulicou Na Moráni a Pod Slovany. Je dôležité podporiť túto 
komunikačnú osu pre chodcov. V mojom koncepte preto považujem za 
dôležité vyzdvihnúť tento prvok v návrhe vo forme pochodzej strechy, 
ktorý bude spájať tieto dna výškove predeli medzi ulicami.  
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Združenie projektových ateliérov 1971,
dnes Inštitútu plánovania a rozvoja (IPR)

ing. arch. Karel Prager

Emauzský klástor
1347

bloková zástavba
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KAREL PRAGER

NEZREALIZOVANÁ 2. ETAPA
Združenie projektových ateliérov

Nedkončený projekt architekta Karla Pragra sa uskutočnil len vo forme 
1. etapy v rokoch 1968-1971. Sídlila tam experimentálna projektová or-
ganizácia Národného výboru hlavného mesta Prahy.

Združenie ateliérov malo už pôvodne navrhnuté priestory na výstavu. 
Súčastne tu sídli Inštitútu plánovania a rozvoja (IPR), ktorý tieto prie-
story používa.

Na situácii je vidieť, že mala vzniknúť 2. etapa s ďalšími objektami, kde 
jeden z týchto dvoch mal zasahovať smerom na západ.

Prehlbinu, ktorá sa tam nachádzala plánovali vyplniť garážmi s terasa-
mi.

V koncepte sa ponúka naviazať na tento nedokončený projekt. V ná-
vrhu galérie sa snažím dotvoriť tento prázdny prehlbený priestor s 
pochodzov strechov a prideliť jej funkciu na výstavu alebo pobyt. Po-
dobne 

V hľadaní hmoty pre návrh galerie sa zaoberám nedokončeným projek-
tom Karla Pragra adaptovaním na súčasný stav.
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pôvodná perspektíva

pôvodný východný pohľad
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FOTODOKUMENTÁCIA

SÚČASNÝ STAV
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ANALÝZY

VYUŽITIE ÚZEMIA

PODLAŽNOSŤ

správa

komercia/ admini.

vysoká škola

bývanie

cirkev

nemocnica

pozemok

2 a menej

3

4

5

6

7-8

pozemok

Využitie územia v lokalite je pestrá 
kombinácia bývania, služieb, a správy. 
Kultúra je menej zastúpená.

Tesná blízkosť pozemku je s vyššou 
podlažnosťou.

ÚZEMNE ANALYTICKÉ PODKLADY
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DOPRAVA

PARTERY

PRIESTUPNOSŤ ÚZEMÍM

električková trať

zastávka električky

zastávka metro

zastávka autobus

pozemok

V lokalite sa sa nachádza dobré do-
pravné spojenie MHD,

Aktivný parter prevažuje v oblasti, kde 
je väčšie zastúpenie bývania. Pozemok 
je v tesnej blízkosti tohto parametru.

Priechodnosť pozemkom je dôležitá pre 
adekvatné spojenie severo-južnej časti 
lokality. Aby sa predišlo nadrozmernou 
obchádzkou. Taktiež sa ponúka spojiť 
režim otvorenosti v areáli IPR.

parter v ulici

perter vo vnútrobloku

pozemok

hrana tvorená fasádou

plot

pozemok
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3. NÁVRH
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ŠIRŠIE VZŤAHY M 1:2000

HLAVNÝ VSTUP - GALÉRIA

VSTUP - ADMINISTRATÍVA GALÉRIE CAMP/PRENÁJOM

VÝSTAVNÉ PLOCHY

SVETLÍKY

POVRCH POCHODZEJ STRECHY

CHODNÍK

TRÁVNIK

HLAVNÝ OBJEKT

VSTUP - GARÁŽE/ZÁSOBOVANIE

A

B
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A

B
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LOKALITA M 1:500

A HLAVNÝ VSTUP - GALÉRIA

VSTUP - ADMINISTRATÍVA GALÉRIE CAMP/PRENÁJOM

VÝSTAVNÉ PLOCHY

SVETLÍKY

POVRCH POCHODZEJ STRECHY

CHODNÍK

TRÁVNIK

HLAVNÝ OBJEKT

VSTUP - GARÁŽE/ZÁSOBOVANIE

B
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A

B
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AXONOMETRIA
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VÝSTAVNÉ PLOCHY

KOMUNIKÁCIA
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AUTORKSKÁ SPRÁVA

ÚDAJE O STAVBE

KONCEPT

NÁVRH

STAVBA:  Galéria moderného umenia s rozšireným programom pre  
   IPR.
LOKALITA:  PRAHA 2 - Podskalí
VYMEDZENÉ ÚZEMIE: ulica Na Moráni a Pod Slovany

Cieľom je dotvoriť a vyplniť pozemok Na Moráni a Pod Slovany, ktorý 
mal pôvodne obsahovať rožširenie budovy IPR. Hlavný motív by mal 
reagovať na Pragrovu ideu a to v podobe Hlavného objektu v mojom 
prípade Galérie so vstupom a pochodzou strechov v úrovni terénu z 
ulice Na Moráni. Pochodzia strecha zároveň bude v tesnom kontakte 
časti IPR, kde malo dôjsť k pokračovaniu 2. etapy a oporného múra 
komplexu Emauzského kláštora.

Náplňou môjho projektu je budova galérie doplnenej o priestory pre pro-
gramové spojenie Inštitútu plánovania a rozvoja (IPR) hlavného mesta 
Prahy a centru architektúry mestského plánovania (CAMP) o výstavný 
priestor, prednáškovú sál, učebne a workshop.

Hlavný vstup do budovy galérie je z ulice Na Moráni, kde sa nachádza 
predpiestor s vystupujúcimi svetlíkmi, ktoré služia k podružnému 
osvetleniu a zároveň k nahliadnutiu do hlavného výstavného priestoru. 
Druhý vstup do budovy sa nachádza v zádnej strane pod pochodzou 
strechov, ktorý slúži primárne pre programové spojenie a administratí-
vu galérie. 2PP s týmito priestormi sa dá prepojiť s galériou v prípade 
potrebných udalostí. Prednášková sál je zdielaná podľa potrieb. 

Naklonená pochodzia strecha je dôležitým faktorom v návrhe pretože 
má vytvárať prepojeniem medzi ulicami Na Moráni a Pod Slovany. Je 
doplnená o trávnaté časti k pobytu a výstavné podesty pre dočasné 
výstavy v exteriéri.
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ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Každý výstavný priestor je ojedinelý. Táto variabilnosť ponúka vyhod-
notiť umiestnenie výstavy do týchto priestorov tak aby sa vyzdvihol a 
podporil charakter exponátov. 2-3 NP je osvetlené zenitálne. 1-2 PP je 
osvetlené čiastočne zenitálne, ale primárne doplnené o umelé osvetl-
nie.

Vstupná hala galérie je otvorený charakter. Nachádza sa vnej recepcia, 
malá kaviareň, obchod, toalety a denná miestnoť pre personál. Dru-
hy vstup do programového spojenia IPR obsahuje halu s vstupom do 
prednáčškovej sály a otvorený priechod do výstavnej sieňe. Rampa 
spájajúca halu a sieň obsahuje vstupy do učebieň.

Fasáda hlavného objektu galérie je tvorená z kompozitných prvkov na 
báze betonu. Svetlá biela farba má pôsobiť jednotne. Svojím vrubkova-
nýním sa docieli pri obchdázke fasády striedanie prvkov na plnú hmotu.
Objekt tvorí sochu v priestore.

Celý objekt je tvorený žlb. monolitickým systémom. Stropná konštruk-
cia hlavného výstavného priestoru galérie a výstavná sieň v progra-
movom spojení je z dôvodu uvolnenia dispozicie tvorená kazetovým 
stropom.
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SCHÉMA PREVÁDZKY

A Hlavny horný objekt obsahuje výstavné priesotry so vstup 
 nou halou, v ktorej je recepcia, kaviareň, denná miestnosť a  
 toalety.

 2PP obsahuje prepojenie hornej a dolnej časti. V krčku sa  
 nachádzaju satne a toalety s pokračovaním výstavných pries 
 torov.

 Ľavá čast obsahuje garáže na zásobovanie a parkovanie per 
 sonálu spolu s tech. miestnosťou.

 Pravá časť programové spojenie obsahuje zdielanú prednáš 
 kovú sálu, výstavnú sieň, toalety, učebňu, workshop a dieľňu.  
 Administratíva galérie sa nachádza v tejto časti v tesnej  
 blíkosti prepojenia.

B Vertikálne je komunikácia zabezpečená otvoreným a ďalším  
 uzavretým únikovým schodiskom.
 
 V objekte sa nachádza jeden nákladný výťah.

C Objemové odstránenie pre prepojenie ulic. 
 
D Komunikácia po streche.
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výstavny priestor

B

A

C

D

vertikálne prepojenie

horizontálne spojenie

komunikácia

šatne + toaletyvýstavný priestor

výstavný priestor

výst. p. + spojenie
administratíva
IPR/CAMP program. spojenie

tech. priestor
výstavný priestor, zázemie

vstupná hala
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HMOTA

A Pôvodný terén medzi ulicami Na Moráni a Pod Slovany.
 výškový zlom 6 až 9m.

B Hmota vyplnenia.

C Objemové prispôsobenie pobytu a komunikácii.

D Finálny návrh s navrhnutým pohybom.
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B

C

D
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VIZUALIZÁCIA - AXONOMETRIA
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VIZUALIZÁCIA
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VIZUALIZÁCIA
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VIZUALIZÁCIA
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1NP M 1:300

A

1.01

1.02

1.03

1.04

1.06

1.05

1.07

1.08

C

B
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LEGENDA MIESTNOSTÍ

Galéria

1.01 zádverie
1.02 recepcia, obchod 
1.03 kaviareň
1.04 nákladný a uživateľský výťah
1.05 toalty
1.06 denná miestnoť pre personál
1.07 sklad pre obchod/kaviareň
1.08 úniková cesta

B‘

A‘

C‘
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1PP M 1:300
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-1.09

A

C
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LEGENDA MIESTNOSTÍ

Galéria

-1.01 chodba
-1.02 nákladný a uživateľský výťah
-1.03 predsieň
-1.04 toalety ženy
-1.05 toalety muži
-1.06 výstavný priestor
-1.07 úniková cesta
-1.08 predsieň
-1.09 elekt. modul osvetlenia  
-1.10 hala/výstavný priesotor
-1.11 šastne

B‘

A‘

C‘
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2PP M 1:300
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-2.24

-2.23

-2.26 -2.27

-2.25 -2.31

-2.29

-2.30

-2.33

-2.34

-2.15

-2.14
-2.36

-2.35

-2.32

-2.28-2.16

-2.17

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Galéria

-2.01 hala/výstavný priestor
-2.02 sklad mobilných priečok
-2.03 predsieň
-2.04 nákladný a uživateľský výťah
-2.05 garáže
-2.06 technická miestnosť
-2.07 predsieň
-2.08 hlavný výstavný priestor
-2.09 elekt. modul osvetlenia  
-2.10 úniková cesta
-2.11 predsieň
-2.12 elekt. modul osvetlenia
-2.13 výstavný priestor
-2.14 prednášková sál
-2.15 zázemie
-2.16 recepcia
-2.17 kancelária (zdielaná s CAMP)
-2.18 kancelárie
-2.19 copycenturm/sklad
-2.20 kuchyňa/zázemie
-2.21 toalety
-2.22 zasadacia miestnosť

CAMP/prenájom

-2.23 zádverie
-2.24 hala
-2.25 predpriesotor
-2.26 učebňa
-2.27 workshop
-2.28 dieľňa
-2.29 sklad
-2.30 úniková cesta
-2.31 chodba
-2.32 výstavná sál
-2.33 pódium
-2.34 zázemie
-2.35 toalety muži
-2.36 toalety ženy

B‘

A‘

C‘
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3PP M 1:300
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LEGENDA MIESTNOSTÍ

Galéria

-3.01 chodba
-3.02 úniková cesta
-3.03 predsieň
-3.04 sklad
-3.05 dieľňa
-3.06 technická miestnosť výťah
-3.07 chodba + výťah
-3.08 nákladný výťah
-3.09 predsieň
-3.10 sklad
-3.11 predsieň
-3.12 technická miestnosť

B‘

A‘

C‘
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1NP M 1:150
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VIZUALIZÁCIA VSTUPNÁ HALA
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2NP M 1:150
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VIZUALIZÁCIA VÝSTAVNÝ PRIESTOR
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REZ A-A‘ M 1:400
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REZ B-B‘ M 1:400
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REZ C-C‘ M 1:400
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AXONOMETRIA
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VIZUALIZÁCIA HLAVNÝ VÝSTAVNÝ PRIESTOR
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osadzovací profil

lepené sklo - VELUX

penové sklo FOAMGLAS

maltové lože

200

žlb. doska 80mm
betonová mazanina 50mm

separačná vrstva- netkaná textilia
drenážna vrstva - rohož polyet. vlákna hr. 9mm

ochranná vrstva - polyet. fólia
separačná vrstva- netkaná textilia polypropylén

dvojitý hyroizolačný systém 9mm
separačná vrstva- netkaná textilia

tepelná izoláce - extrudovaný polystyren hr. 200mm
provizorná hydroizolácia - SBS mod. asf.

penetračný náter
nosná konštrukcia - žlb doska 200mm

plechový obklad 1,5mm
nosný profil + vzduchová medzera 50mm

vákuové zateplenie - POREXTHERM 50mm
parozábrana - modifikovaný asfalt

prefabrikovaný žlb. svetlík MEA hr. 100m
omietka

1060

200

- 0,000

10
00

20
0

660

40
0

+

2000

20
0

20
0

STAVEBNÝ DETAIL M 1:20
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osadzovací profil

lepené sklo - VELUX

penové sklo FOAMGLAS

maltové lože

200

žlb. doska 80mm
betonová mazanina 50mm

separačná vrstva- netkaná textilia
drenážna vrstva - rohož polyet. vlákna hr. 9mm

ochranná vrstva - polyet. fólia
separačná vrstva- netkaná textilia polypropylén

dvojitý hyroizolačný systém 9mm
separačná vrstva- netkaná textilia

tepelná izoláce - extrudovaný polystyren hr. 200mm
provizorná hydroizolácia - SBS mod. asf.

penetračný náter
nosná konštrukcia - žlb doska 200mm

plechový obklad 1,5mm
nosný profil + vzduchová medzera 50mm

vákuové zateplenie - POREXTHERM 50mm
parozábrana - modifikovaný asfalt

prefabrikovaný žlb. svetlík MEA hr. 100m
omietka
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AXONOMETRIA
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VIZUALIZÁCIA VEDĽAJŠÍ VÝSTAVNÝ PRIESTOR
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POHĽAD JUŽNÝ CELOK M 1:300
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POHĽAD ZÁPADNÝ CELOK M 1:300
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REZ A PÔDORYS FASÁDY M 1:50
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VIZUALIZÁCIA
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POHĽAD ZÁPADNÝ HLAVNÝ OBJEKT M 1:150
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POHĽAD VÝCHODNÝ HLAVNÝ OBJEKT M 1:150
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POHĽAD SEVERNÝ HLAVNÝ OBJEKT M 1:150
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POHĽAD JUŽNÝ HLAVNÝ OBJEKT M 1:150
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